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PROF. DR. GIOVANNI MAGLIOCCO 

Universitatea “Aldo Moro” din Bari, Italia 

Prin materie spre Absolut 

 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 
 

În Mihai Eminescu sau despre Absolut, eminescologa italiană Rosa 

del Conte, reflectînd asupra sensibilității cromatice eminesciene, a 

remarcat că în literatura modernă doar Charles Baudelaire ar putea fi 

apropiat de Mihai Eminescu prin pasiunea aproape „morbidă” pentru tot 

ceea ce în lumea materială strălucește. Această „viață prețioasă a 

giuvaerului” nu se prefigurează doar prin artificializarea peisajului și 

naturii, ci și printr-o adevărată prezență întrupată a luminii, o lumină 

mineralizată, solidificată de conștiința poetică și materializată prin 

imaginile arhetipice ale metalelor și ale cristalelor. Pentru Rosa del Conte 

anima cea mai profundă a peisajului eminescian: 

È un lampeggiar di perle, uno sfolgorar d’auree corone nell’ombra; 

un corruscar d’icone d’argento e oro nel riflesso di fuoco di un lume 

votivo: vita preziosa del gioiello, che nel gioco delle iridescenze attinge la 

sua essenza più pura e la esprime nell’incandescenza, nel fuoco bianco 

delle sue luci (Del Conte 1961: 262). 

Reveriile cristaline și poetica elementelor  

Meditațiile „cristalografice” consemnate într-un eseu de factura 

poematică, La mystique des pierres précieuses, de poetul francez Paul 

Claudel pot fi ușor aplicate și la Eminescu, fiindcă și pentru poetul român 

cristalul pare a se prefigura că „l’esprit entre nos doigts qui s’est fait 

matière, l’invisible qui s’est fait substance et pierre, (...) cette eternité qui 

est un produit de l’effort, cette arrivée à l’essence” (Claudel 1965: 340). 

În universul poetic eminescian cristalul, acest „spirit invizibil” devenit 

materie și substanță, se configurează ca o imagine arhetipală (și 
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geometrică) a unei lumi în lume, ca un „obiect inepuizabil”
*
 și un Cosmos 

ordonat, miniaturizat, încarnînd faza de albedo a pietrei „sure”. Strălucind 

ca o „stea de foc” în centrul reveriei minerale eminesciene
†
, cristalul se 

opune dialectic granitului, o piatră care în imaginarul eminescian 

întruchipează, dimpotrivă, faza de nigredo a lumii minerale și care în 

Romantism a fost considerată ca o rocă primitivă: un Urgestein, în 

termenii lui Goethe, o substanță esențială unde se înrădăcinează toate 

celelalte formațiuni minerale, în termenii lui Hegel (Bachelard, 1947: 

202-203), o concrețiune aparent inertă și stearpă, dar bogată în 

potențialități embrionare (cristaline) ascunse.  

Deși cristalul este legat de universul teluric și de reveriile 

pămîntului, maturizîndu-se încet în labirinturi subpămîntene, în abisurile 

htoniene, în poezia eminesciană el este asociat mai frecvent cu apă. De 

altfel Gaston Bachelard a sugerat tocmai că în lumina materiei minerale 

„tous les types de l’imaginaire viennent (...) trouver leurs images 

essentielles; le feu, l’eau, la terre, l’air lui-même viennent rêver dans la 

pierre cristalline comme nous démontrent les images mutuelles où 

s’échangent les valeurs imaginaires de la terre et du ciel, les lumières du 

diamant et de l’étoile” (Bachelard 1947: 290, vezi și Supra, nota 1). Jean 

Pierrot, într-o analiză consacrată gemelor în imaginarul decadent, a întărit 

această idee reliefînd că: 

                                                 
* Folosim aici conceptul de „obiect inepuizabil” dintr-o perspectivă pur bachelardiană: „«Objet 

inépuisable», c’est bien le signe de l’objet que la rêverie du poète fait sortir de son inertie 

objective” (Bachelard 1999: 134-135). În La poétique de la rêverie, Gaston Bachelard a 

împrumutat ideea de „obiect inepuizabil” de la Rainer Maria Rilke, care într-un sonet către Orfeu 

conotează trandafirul drept un „unerschöpfliche gegenstand”. 
† Pentru asocierea simbolică dintre steaua și cristalul, în ipostaza sa cea mai pură de 

„diamant”, vezi de exemplu versurile din fragmentul juvenil Povestea: „În ceru-i brun și rece ea 

posedă o steauă/cu razele curate, cu razele de neauă/O stea ca diamantul – ce din nălțimi 

polare/Însenina a mărei unde reci și amare/[...]/Acel Luceafăr dulce, acel diamant de foc/Pieri 

din ceru-i rece, zbură din naltu-i loc./[...]/Diamant topit în stea, Doamnă peste stele, Ce lumini în 

țară mea, Cerul țării mele,/[...] Dulcea stea de diamant/Plină de iubire/Ce vedea pe-al ei 

amant/În al lumei mire” (Eminescu 1988: 289-290), dar și referințele implicite din „capriciul” 

postum Diamantul Nordului. Datorită acestei corespondențe tainice dintre materia siderală și 

materia cristalină, prin diamantul eminescian se manifestă din plin aceea sinteză, aceea unitate 

cosmică dintre „la rêverie constellante” și „la rêverie cristalline” despre care a meditat Gaston 

Bachelard: „les gemmes sont les étoiles de la terre. Les étoiles sont les diamants du ciel. Il y a un 

terre au firmament; il y a un ciel dans la terre” (Bachelard 1947: 290-291). 
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La gemme, la pierre précieuse, se rapproche de l’eau dont elle a 

souvent la transparence et l’éclat. Véritable foyer d’images, elle est à la 

jonction entre l’univers de l’eau, celui du métal, dont elle possède la 

dureté, et celui du feu, grîce à la luminosité qui la caractérise (Pierrot 

1977: 265). 

Prin intermediul cristalului, a diamantului și a briliantului, și prin 

adjectivele respective (cristalin / diamantin-diamantos-diamantic care 

constelează versurile sale într-un fel obsesiv), Eminescu nu valorizează 

doar o relație magică între apă și cristal, ci și transparența, luminozitatea 

și puritatea elementului acvatic: apele rîurilor lucesc în „dalbe diamante” 

(La Bucovina, Eminescu 2000: 27); într-o Grecia care se naște din 

întunecată mare „din coloanele de dealuri se întind văile pline /(...) de 

rîuri cristaline / cari lunec zdrumicate pe a lor bulgări de granit”, iar în 

raiul Daciei vechi și mitice, o țară fără umbră, rîurile sunt „de briliant”. În 

Peste codri stă cetatea, „zburători  iese” dintr-un lac „cristalin” 

(Eminescu 2000: 599), în Călin nebunul rîuri sunt „sclipitoare de luciri 

diamantine” (Eminescu 2000: 317), iar în proza fantastică de factură 

poematică Avatarii faraonului Tlà apele Nilului, „oglinzi mari”, se mișcă 

„una peste alta ca lințolii de cristal mișcător” (Eminescu 2006:  214).  

„On peut traiter le même objet, le même cristal, d’une manière 

terrestre et d’une manière aérienne” (Bachelard 1947: 240), remarca 

Bachelard în eseul său despre pămîntul și reveriile voinței. În imaginarul 

poetic eminescian apare, de fapt, și asocierea simbolică mai puțin 

obișnuită a cristalului sau a diamantului cu elementul aerian
‡
. Imaginea 

aproape onirică a „aerului de diamant”, emerge și in textele în proză. În 

Avatarii Faraonului Tlà, unde din halucinația post-thanatică a lui 

Baltazar se încheagă o „sala iluminată și plină de un aer de diamant” 

(Eminescu 2006: 224), Angelo le portretizează pe fetele tinere fără mască 

din clubul Amicilor întunericului ca niște spectrale „umbre de zăpadă 

aruncate-ntr-un aer de diamant” (Eminescu 2006: 247).  

                                                 
‡ Doresc și să semnalez că această asociere onirică cu elementul aerian va apărea cu precădere 

în poezia simbolistă și decadentă de la sfîrșitul secolului, dominată de o artificializare constantă a 

naturii și a elementelor, de pildă la Arthur Rimbaud, într-un poem în proză din Les Illuminations, 

vîntul este tocmai de diamante: „Les brasiers, pleuvant aux rafales de givre, – Douceurs ! – les 

feux à la pluie du vent de diamants jetée par le cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous. 

– O monde !” (Barbare, Rimbaud 1963: 198). 
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Pentru Eminescu, cînd nu se concretizează printr-o referință 

implicită și criptică la materia siderală, evocarea cristalelor și a 

diamantelor în legătura cu aerul, elementul primordial cel mai imaterial și 

spiritual, înseamnă, pe de o parte, să-i ofere aerului o consistență solidă 

prin cristalizare presupunînd, ca și în procesul de răsturnarea ontologică 

dintre aer și pămînt, o confuzie dintre diferite nivele ontologice și între 

realitate și imaginar (sau artificial), pe de altă parte, dacă considerăm nu 

caracterul solid al cristalului și al diamantului, ci mai degrabă caracterul 

lor luminos, faptul de a fi lumini închegate în piatră, efectul vizat de poet 

este de a purifica elementul prin iluminare, de a-l diafaniza din ce în ce, 

de a-l face să apară și mai imaterial și spiritual, de a-l „idealiza”, efect 

care altundeva este obținut prin evocarea altor materii strălucitoare și 

reflectorizante precum argintul sau oglinda: „Argint e-n sală și de raze 

nins/E aerul pătruns de mari oglinzi” (Pustnicul, Eminescu 2000: 271).  

 

Poetica spațiului și reprezentările femininului dintre 

mineralizare și spectralizare 

Cristalul și diamantul apar, uneori, în legătură și cu alte imagini 

spațiale. În Memento mori, castelele care se ridică în caturi înalte, au 

ferestre de aur d-Ofir și oglinzi de diamant ca și Palatul din Dacă treci 

rîul Selenei... unde murii au „oglinzi de diamant, ce lucesc mai clare ca 

ziua” (Eminescu 2000: 227). Dacă pe de o parte Eminescu pare a fi 

obsedat de mitul romantic (și gotic) al „castelului negru”, care polarizează 

poetica spațiului cu aerul său sever, medieval și megalitic, pe de altă parte 

poetul valorifică din plin o tipologie opusă care se materializează printr-o 

variantă a „castelului alb”, simbol al perfecțiunii și al transcendenței: 

palatul feeric alcătuit din elemente reflectorizante și luminoase. În reveria 

lui Eminescu, imaginile castelului și ale palatului evoluează mereu, 

oscilînd într-un fel spectaculos și uneori ambiguu, dintre acele polarități 

simbolice antitetice care structurează întregul imaginar eminescian. 

Această evoluție, care este în primul rînd o fluctuație între termeni 

contradictorii, acest proteism al spațiilor regale par să fie supuse unui 

proces cvasi-alchimic de transmutație a materiei.  

În cîteva poeme stînca, roca, piatra, granitul, bazaltul – întotdeauna 

„reci” și „sure” – sunt înlocuite de cristale strălucitoare și prețioase. 

Inerției minerale și primitive a granitului, a bazaltului și a asfaltului, se 

substituie dinamismul prețios al luminii cu o evidentă metamorfoză a 
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tipologiei spațiului, de la gotic la miraculosul feeric, de la întunecos la 

luminos, de la infernal la paradisiac. În Fata-n grădina de aur palatul în 

care este ținută închisă fata de Împărat, departe de privirile nevrednice, a 

fost „clădit din pietre luminoase” (Eminescu 2000: 325). În prozele 

Sărmanul Dionis și Geniu Pustiu zînele „îmbrăcate în aur și lumină (...) 

cîntă senina lor viață în palate de cristal” (Eminescu 2006: 42, 132). 

Palatele pe care Feciorul de Împărat Florin i le oferă fetei de Împărat ca 

„dar scump”, sunt „palate splendizi de cristal” (Eminescu 2000: 333), 

configurîndu-se ca ipostaze feerice, luminoase și paradisiace ale spațiului 

regal. Poetica spațiului eminescian nu mai este polarizată, aici, de 

imaginea gotică a „castelului negru” clădit din stînci reci și cu „aer de 

cavou”, ci mai degrabă este catalizată de imaginea aproape mistică, 

transcendentă, a palatelor „cristaline” și „diamantine” cu interioare 

mirifice și somptuoase. În Memento mori, printr-un exces de verticalism 

și cu o ornamentație barocă cvasi-exotică, castelele se multiplică 

majestuos și titanic pînă la cer: „Se ridică-n caturi nalte (…)/Cu ferești de 

aur d-Ofir, cu oglinzi de diamant,/Cu scosuri de albe marmuri, cu 

covoare de purpură” (Eminescu 2000: 171). Palatul este „ca o minune”, e 

palat fermecat, fiind întruchipat de acum înainte doar prin ipostazele 

uranice ale spațiului regal: „palate de marmoră albă”, „palate 

argintoase”, „mîndre palate de safir”.  

Această îngrămădire colosală și grandioasă de materii prețioase și 

strălucitoare care transfigură spațiile regale nu este însă obsesivă ca la 

Macedonski și la discipoli săi, sistematică și totalizantă ca la poeții 

simboliști francezi și belgieni, ea mi se pare lipsită și de senzualitatea 

perversă și morbidă a decadenților
§
. Pentru simboliștii și decadenții 

„artificializarea încăpățînată a cunoscutului, a cognoscibilului, și chiar a 

ne-cognoscibilului”, deci „artificializarea universului în totalitatea sa”, 

                                                 
§ Așa cum a observat Liana Nissim în eseul său L’artificiale come via verso l’assoluto 

(Artificialul ca o cale spre absolut), la poeți simboliști și decadenți „artificializarea încăpățînată a 

cunoscutului, a cognoscibilului, și chiar a ne-cognoscibilului”, „această artificializare a universului 

în totalitatea sa”, obținută prin mineralizare, prin cristalizare, este mereu un procedeu „sistematic 

și totalizant”, fiind adevărata „macro-temă care structurează întreaga mișcare poetică a 

Simbolismului”, „fuga din spleen și căutarea absolutului” concretizîndu-se mai ales prin „căutarea 

metodică, sistematică și dezesperantă a tot ceea ce se îndepărtează din natura spleenetică”, natura 

devenind „admirabilă și acceptabilă doar cînd este transformată în anti-natură, în manifestarea a 

artificialului” (Nissim 1992: 76). Traducerea citatelor din italiană ne aparține. 
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obținută prin mineralizare, prin cristalizare, este mereu un procedeu 

„sistematic și totalizant”, fiind adevărata „macro-temă care structurează 

întreaga mișcarea lor poetică”, „fuga din spleen și căutarea absolutului” 

concretizîndu-se mai ales prin „căutarea metodică, sistematică și 

dezesperantă a tot ceea ce se îndepărtează din natura spleenetică”, natura 

devenind „admirabilă și acceptabilă doar cînd este transformată în anti-

natură, în manifestarea a artificialului”, ceea ce, din punctul meu de 

vedere se întîmplă doar parțial în poetica lui Eminescu. 

Întîlnim adeseori, în legătura cu spațiile regale scăldate de magia 

luminii selenare, adjectivele diamantos/diamantin/diamantic, 

argintos/argintiu, dovadă că dualismul eminescian se reflectă și la nivelul 

cromatismului simbolic și al adjectivării. Această hibridizare dintre mai 

multe semne poetice spațiale (cristal și castel / palat) mărturisește că la 

Eminescu prezența cristalelor nu este de altfel una pur decorativă, avînd 

un sens mult mai profund legat cu natura cea mai lăuntrică a spațiului 

eminescian. Cristalele eminesciene sunt niște micro-cosmosuri, spații-

lumină miniaturizate, „mici fragmente ale unui spațiu-timp oniric” 

(Bachelard 1947: 299) legate lumilor adînci și, în coincidentia 

oppositorum, lumilor transcendente și mistice. Prin cristal și diamant 

spațiul parcă se metamorfozează constant, evoluînd de la opac la 

translucid, de la întuneric la lumină, de la imperfect la perfect, de la 

nemanifestat la manifestat. Evocarea „pietrelor scumpe” este, și în acest 

caz, un mod de a purifica și de a dematerializa spațiul regal și de a trece, 

alchimic, de la stadiul nigredo spre stadiul albedo a materiei. Din acest 

motiv, metamorfoza castelului și a palatului de la obscuritatea pietrei 

granitice și reci la lumina mineralizată a cristalelor, marchează trecerea 

spațiului monarhic nu doar de la o tipologie gotică și plutonică spre o 

tipologie feerică și uranico-selenară, ci și trecerea de la material spre 

imaterial, de la realist spre fantasmatic și mistic, fiindcă cristalul, 

diamantul și safirul purifică, diafanizează, dematerializează, paradoxal 

tocmai prin materie. Cum a afirmat sugestiv și liric Negoițescu, într-o 

meditație asupra diamantului: 

Principiul luminos transfigurează teluricul în foc și consumă tenebrele 

– în cele mai rezistente, mai dure corpuri, pînă la acel punct în care nu mai 

e nici lumină și nici materie întunecoasă, ci deplină transparență: diamant 

(Negoițescu 1980: 90).  
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Prin materia cristalină, de la un spațiu fizic înrădăcinat geologic în 

piatra gri și rece (granit sau bazalt), trecem spre ipostaza mai diafană, 

transparentă și spirituală, a palatului-minune, a palatului-vis, a palatului-

miraj, a palatului-nălucă. Tocmai în această trecere par a fi înscrise toate 

metamorfozele sufletești ale autorului, palatele de cristal configurîndu-se, 

atunci, ca niște adevărate palimpseste psihice și arhetipice ale ființei.  

În Miron și frumoasă fără corp, prin claritatea diamantului, 

Eminescu ajunge pînă la o spectralizare a spațiului monarhic și a corpului 

femeiesc. Într-un  „castel de diamante” locuiește „cea mai mîndră fată” cu 

ochii albaștri care „lucesc adînc, himeric”, fata „cu chip de zînă” are 

„corpul eteric” ca de „fantasme” (Eminescu 2000: 347). „Frumoasa fără 

corp”, ipostaza cea mai desăvîrșită a femininului eminescian spectralizat 

și diafanizat intră într-o rezonanță lăuntrică și secretă cu acest spațiu fizic 

„cristalizat” prin lumini reci. Poate tocmai din cauza influenței acestor 

cristale, acestor diamante și a razelor lor, aproape ireale și fantomatice, 

acest trup feminin apare din în ce în ce mai dematerializat ca nălucirea 

astrală a unui spectru. În portretul „frumoasei fără corp” referințele la 

cristal și la diamant converg toate în închegarea acestei efigii albe de 

fantasmă: fata îmbracă „o haină fină,/Țesătură străvezie,/Ca o brumă 

diamantină” și „diamante în privirea-i/Și-au topit a lor lumină” 

(Eminescu 2000: 349). Această femeie are corp eteric, dar în același timp, 

este și parțial mineralizată, artificializată prin materie translucidă, 

dovedindu-se a fi ea însăși un cristal, chiar dacă fantomal. Așa cum 

cristalul, semn intermediar între vizibil și invizibil (Chevalier; Gheerbrant 

2000: 314), într-o tulburătoare coincidentia oppositorum este prezent și 

absent, material și imaterial, fiindcă este corp solid și în același timp corp 

transparent străbătut de privire, și această femeie par să aparțină, pe de o 

parte, lumii materiale și, pe de altă parte, lumii imateriale, diafane și 

spectrale, pentru că are un corp frumos și alb ca zăpadă, dar atunci cînd 

„el brațele și-ntinde, (...) nimic în braț nu prinde –/Căci frumoasa-i fără 

corp” (Eminescu 2000: 353). 

Întrezăresc aici, încă o dată, o parțială convergența dintre poetica 

eminesciană și poetica simbolistă și decadentă. Nu este oare tocmai „la 

femme artificielle”, „la femme minéralisée”, împreună cu „la femme 

fatale”, figura cea mai tipică și desăvîrșită a femininului simbolist și 

decadent? Această tipologie a femei artificializate și mineralizate emerge 

deja în poezia lui Baudelaire, de pildă în Les bijoux sau în La chevelure, 
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unde apare și imaginea părului presărat de nestemate, o imagine care îl 

obsedează și pe Eminescu și care revine în Strigoii și în Diamantul 

Nordului: „Longtemps! toujours! ma main dans ta crinière lourde/Sèmera 

le rubis, la perle et le saphir,/Afin qu’à mon désir tu ne sois jamais 

sourde!” (La chevelure, Baudelaire 1975: 27); „În părul ei negru lucesc 

amorțite/Flori roși de jeratic frumos încîlcite,/Rubine, smaranduri, astfel 

presărate, / Sălbatec-o face la față s-arate” (Diamantul Nordului, 

Eminescu 2000: 463), „În părul ei de aur, rubine-nflăcărate” (Strigoii, 

Eminescu 2000: 375). Liana Nissim, o cercetătoare italiană specializată în 

poezia decadentă cu multe eseuri despre artificial, descrie în acest fel 

tipologia „femei artificiale”: o „femeie-astru, un astru rece și strălucitor 

făcut din aur, oțel și diamant”, „femeia stearpă cu ochii care nu mai sunt 

făcuți din carne, ci din minerale fascinante” (Nissim 1992: 93), ca și ochii 

Herodiadei lui Mallarmé, femeie „au clair regard de diamant” (Mallarmé 

1992: 33), ca și ochii frumoasei fără corp a lui Eminescu, ochii unde 

diamante „și-au topit a lor lumină” (Eminescu, 2000: 349). 

În această materie glacială, unde se coagulează, se petrifică gîndul 

Eminescian, converg alchimia, metamorfoza și regalitate. În toate aceste 

corespondențe și asocieri predomină un simbolism dinamic al luminii 

aplicat materiilor inerte. În Povestea magului călător în stele, unde 

lumina este reprezentată tocmai sub ipostaza ei cea mai dinamică, 

Eminescu folosește sintagma „raza diamantă cu albeața ei de nea”, 

creînd un epitet neologic („diamantă”) ca să califice raza „molatecă și 

blîndă” străbătînd din nori, caracterizată într-o altă strofă ca „rază cea de 

cristal”: „Și raza mă iubește, mîngîie a mea frunte (...)/La mijlocul de aer, 

în sfera de lumină,/Din fruntea-mi se retrage raza cea de cristal” 

(Eminescu 2000: 212). Considerînd influențele orientale asupra poeticii și 

a imaginarului eminescian, aș putea emite ipoteza că în această 

enigmatică „raza diamantă”, „raza cea de cristal” venită prin nori care 

mîngîie fruntea și apoi se retrage din ea, se sedimentează imaginea 

arhetipică a vajrei care în limba sanscrită înseamnă și diamant și raza 

luminoasă sau fulger, și care în Hinduism și în Budism (mai ales în 

varianta sa tantrică) se prefigurează ca un simbol al puterii spirituale 

inalterabile și invincibile, încarnînd nu doar „vidul” și „nedeterminatul” 

primordial, ci și claritatea, iluminarea interioară (Chevalier; Gheerbrant 

2000: 354-355). Această raza, „diamantă” și „de cristal”, „prinde chip și 

formă, o formă diafanină,/Înger cu aripi albe, ca marmura de pal” 
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(Eminescu 2000: 212). Ceea ce doar se intuia în Miron și frumoasa fără 

corp, faptul ca femeia dorită și căutată încarnează un cristal în sine este 

explicitat clar aici: îngerul diafan și pal se încheagă chiar din cristalul 

care, într-un fel aproape alchimic, evoluează de la inanimat la animat, 

însuflețindu-se și modificîndu-și proteic forma.  

Și în alte texte poetice Eminescu gîndește într-un fel alchimic, 

referindu-se aproape explicit la o transmutare a materiei:  „O, cît de bine 

știi tu natura ce a vrut/Cînd a făcut zăpadă și diamant din lut” (Pierdută 

pentru mine, zîmbind prin lume treci!, Eminescu 2000: 409). Aici dacă 

lutul amorf reprezintă stadiul nigredo, haotic și nediferențiat, diamantul și 

zăpadă întruchipează stadiul albedo al materiei. Așa cum a afirmat 

Mircea Eliade în eseurile sale despre alchimia indiană diamantul e o fază 

mai matură, mai perfectă și completă a cristalului. „Cristalul cristalelor” 

reprezintă un simbol de împlinire și, alchimic, poate fi identificat cu 

Lapis, cu Piatra filozofală, (vezi Chevalier, Gheerbrant 2000: 353 și Jung 

2006: 170, 186-187). Referințe implicite la alchimie, la Lapis și la o 

tainică questa inițiatică care aduce spre „piatra de lumină” sunt ascunse în 

diegeza poemului Diamantul Nordului, capriciul postum care rezumă 

obsesiile „cristalografice” ale lui Eminescu. 

Un Cavaler, care încarnează ca Regele o ipostază a virilității eroice, 

ajuns la un castel din Spania cîntă la ghitară o serenadă pentru doamna 

Iñez: „Arată-te-n haina de albă mătasă,/Ce pare-ncărcată c-o brum-

argintoasă (…)/Și lasă-mă-n umbra cămări-ți să vin,/Frumos îmbrăcate 

cu alb muselin” (Eminescu 2000: 460). Dar castelana îi răspunde acestui 

cavaler-menestrel că zadarnică este iubirea lui fiindcă „simțirea” ei este 

legată de un farmec:  

Oricît mi-ai fi drag, și-o jur ca mi-ești drag,/Un farmec te oprește, te 

leagă pe prag... (...)/A Nordului mare o piatră ascunde,/Lucește ca ziua 

prine negrele-i unde/Și cui o va scoate viața mi-o dărui;/Dar vai! Nici s-o 

vadă nu-i soartă oricui (Eminescu 2000: 461). 

Cavalerul pleacă din Spania spre Nord obsedat de căutarea 

talismanică a diamantului, prin care va obține iubirea castelanei: „Abia 

vede-o țară și iarăși o lasă,/Căci piatra luminei gîndirea i-apasă” 

(Eminescu 2000: 461). E o questa la mijloc, este vorba de fapt de o 

călătorie de o căutare inițiatică spre tărîmurile polare în care „diamantul 

Nordului” reprezintă o ipostază a Pietrei filosofale și, în același timp, 
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talismanul prin care Cavalerul va cuceri iubirea castelanei. În această 

perspectivă, „gigantul cu barb-argintoasă” și femeia cu părul negru unde 

„lucesc amorțite/Flori roși de jeratic”, „rubine” și „smaranduri”, și cu 

„ochii de-un albastru, bogat întuneric ca basme păgîne”, definită de 

Cavaler ca o „frumoasă ispită”, figură  în care converg cele două tipologii 

ale femininului decadent („la femme artificielle” și „la femme fatale”), 

reprezintă toate obstacolele și probele pe care Cavalerul trebuie să le 

înfrunte în drumul său spre această „piatră de lumină” ascunsă în mări 

arctice, diegeza acestui poem postum refăcînd modelul tipic al 

narațiunilor epico-eroice.  

Și în poemul Demonism se desfășoară, prin intermediul „pietrelor 

de lumină”, o supremă transmutare a materiei. Cristalul, reprezentat sub o 

ipostază triplă – diamant, smarand și rubin –  se încheagă din gîndirile 

încremenite ale Titanului care „ne-a născut”: 

A lui gîndiri încremeniră reci/În fruntea sa de stînci și 

deveniră:/Rozele dulci rubine; foile,/Smaralde, iară crinii,/Diamante. 

Sîngele său/Se prefăcu în aur, iară mușchii/Se prefăcură în argint și fier. 

Din carnea-i putrezită, din noroi/S-au născut viermii negrului 

cadavru:/Oamenii (Eminescu 2000: 133-134).  

Această metamorfoză presupune o sfîrtecare, o parcelare sacrificială 

în Cosmos a trupului Titanului. Gîndirile sale, ipostaziate în regnul 

vegetal (rozele, foile și crinii), se încremenesc, într-o suprema 

artificializare și mineralizare a vegetalului, devenind pietre prețioase și 

dacă apare corespondența dintre rubine și roze, smaralde și foile, 

diamante și crinii este mai ales din cauza cromatismului specific al 

acestor elemente vegetale, un cromatism care se proiectează și asupra 

lumii minerale. Dar de ce gîndurile Titanului au devenit „în fruntea sa de 

stînci” niște geme incandescente? De ce această asociere metaforică 

aparent hermetică a gîndului cu cristalul? Călinescu într-o scurtă reflecție 

asupra cristalului ca tema romantică, referindu-se îndeosebi la 

Romantismul german, scrie „cristalul reprezintă (...) un succedaneu al 

luminii solare pe pămînt și magic, el este, în afară de foc, momentul cel 

mai luminos al Spiritului petrificat în regnul mineral” (Călinescu 1970: 

246). Dacă Titanul din Demonism este o ipostază a Spiritului, atunci 

momentul său cel mai luminos, gîndirea lui, nu poate să se încremenească 

decît în cristal fiind această piatră de lumină, în termenii lui Călinescu: 
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Un indiciu de organizare, (...) de revelare formală a Spiritului 

(...), față de lutul amorf, cu desăvîrșire absurd și deprimant, cristalul e un 

mesaj logic al geologiei, un prilej de inteligibilitate în lumea haosului 

material (Călinescu 1970: 246). 

Aceste reflecțiuni călinesciene par a confirma, așa cum am presupus 

analizînd versurile „O, cît de bine știi tu natura ce a vrut/Cînd a făcut 

zăpadă și diamant din lut” (Eminescu 2000: 409), că dacă lutul amorf 

este fază de nigredo a materiei („haosul material”), cristalul este 

ordonarea logică a materiei, clarificarea și intensificarea ei din fază de 

albedo.  

Mai specific pentru diamantul, și întrînd într-o rezonanță ocultă cu 

alchimie și metamorfoză, este și asocierea simbolică, aproape 

stereotipică, cu regalitate. Zîna Miradoniz poartă o diademă de diamante 

în stele contopite (Miradoniz, Eminescu 2000: 136); zîna din Odin și 

poetul are și ea pe frunte o coroană mare de „diamante, umede, topite în 

strălucirea lor cea înfocată” (Eminescu 2000: 151); în fragmentul juvenil 

intitulat Umbra mea, povestitorul a așezat în părul blond al Ondei „o 

citadelă de diamante”, o imagine complex stratificată în care se suprapun 

cel puțin trei semne poetice legate de simbolismul centrului: cristalul, 

coroana și citadela/cetate; în fine pe pieptul Reginei Maria din Strigoii 

strălucește o salbă de pietre scumpe. În cazul Reginei Maria pietrele 

prețioase nu se încheagă doar ca un atribut al regalității, ele primind un 

sens metaforic mult mai adînc. În cadrul gotic, funebru și macabru care 

deschide prima parte a poemului, domină valorizarea spectrală a culorii 

albe și trupul cadaveric al Reginei dunărene par a fi trecut printr-un 

proces metamorfotic de mineralizare:  

Pe pieptul moartei luce de pietre scumpe salbă/Şi păru-i de-aur curge 

din raclă la pămînt,/Căzuţi în cap sunt ochii. C-un zîmbet trist şi sfînt/Pe 

buzele-i lipite, ce vinete îi sunt,/Iar fața ei frumoasă ca varul este albă 

(Eminescu 2000: 368). 

Lumina cristalină a „pietrelor scumpe”, care se află în 

corespondență cu părul de aur și cu zîmbetul Reginei moarte, creează un 

contrast oximoronic cu imaginile mortuare ale hainelor albe, ale palorii 

feței comparată cu varul și ale buzelor vinete. Această coincidentia 

oppositorum, obținută îndeosebi prin lumina pietrelor, reprezintă 

potențialitatea vieții care, regresată la stadiul larvar și embrionar, este 

ascunsă în cadavrul Reginei. 
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Variațiuni cristalografice 

Diamantul nu este singura „piatră scumpă” aparținînd hiper-

cosmosului cristalului valorificată de către Eminescu. poezia eminesciană 

este presărată și constelată și de lumina altor cristale, chiar dacă ele, în 

poetica eminesciană, nu împărtășesc o stratificare simbolică atît de 

profundă și de complexă ca în cazul diamantului. De pildă Safirul, care 

apare cu o frecvență foarte redusă, este pentru Eminescu un cristal uranic, 

o piatră „cerească”: cerul este „albastru  ca safirul” (Memento mori, 

Eminescu 2000: 183). Alchimia punea în legătura safirul cu elementul 

aerian, acest aspect uranic al pietrei albastre fiind, de altfel, cel mai 

obișnuit în artă și în literatură (Chevalier; Gheerbrant 2000: 846). Dar 

după Bachelard atitudinea imaginației onirice față de această piatră 

prețioasă poate fi dublă:  

Vous pouvez rêver «aériennement» le bleu du saphir comme si la 

pierre concentrait l’azur du ciel (...) vous pouvez aussi rêver 

«terrestrement» le bleu du ciel en imaginant que vous le condensez dans le 

creux de votre main, solidifié en saphir (Bachelard  1943: 141).  

În poezia românească valorizările aeriene ale safirului vor emerge, 

de pildă, în poezia de factura simbolistă a lui Alexandru Macedonski. În 

Amorul safirul este „umplut de-a cerului lumină” (Macedonski 2004: 

402); in poemul În noapte, „safire luminoase eliptic gravitau”, pietrele 

albastre metaforizînd planete sau sateliți (Macedonski 2004: 357); în 

poemul Corabia, dimpotrivă, safirul nu mai este visat doar „aerian” ci și 

acvatic fiindcă „safirii pe ceruri lăcrămează” (Macedonski 2004: 460). Ca 

la Macedonski și la Eminescu safirul poate  participa la elementul 

„acvatic” primind un aspect neptunic: „Și în fundul mării aspre, de safir 

mîndre palate/Ridic bolțile lor splendizi, ș-a lor hale luminate” 

(Memento mori, Eminescu 2000: 183). Nu este doar din cauza 

cromatismului său specific dacă Eminescu și-a imaginat palate de safire 

în fundul mării. Pentru Eminescu abisurile marine și cele siderale sunt 

niște spații perfect „speculare” oglindindu-se reciproc. Lumile adînci, 

acolo unde se maturizează încet și ascuns gemele, se pot materializa, 

atunci, nu doar „uranic”, în imaginea prăpastiei cerului, ci și „neptunic”, 

în imaginea fundului măriilor sau al rîurilor. 
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Mai semnalez că printre pietrele prețioase mărgăritarul este fără 

îndoială gema care apare cel mai des în legătura cu abisurile acvatice. 

Firește și la Eminescu. Dar din cauza constanței și universalității sale, 

simbolismul acvatic al perlei se clișeizează, pierzîndu-și în parte puterea 

de iradiere, nu mai este o imagine germinativă. Clișeizată, degradată, 

uzată fiindcă exploatată deja în poezia pașoptistă, mi se pare și asocierea 

dintre mărgăritarul și cuvîntul, „vorbe mărgăritare” din Povestea magului 

călător în stele (Eminescu 2000: 193) sau „cuvinte rare ca niște 

mărgăritare” din Ursitorile (Eminescu 2000: 584). 

Mult mai stratificat din punctul de vedere simbolic decît 

mărgăritarul, smaragdul posedă o dublă polaritate, piatra verde avînd un 

aspect benefic și unul malefic. În simbologie smaraldul se configurează 

ca o piatră a cunoașterii secrete, a cărei lumina verde pătrunde în Marele 

Mistere ale Universului, dar întreține și relații oculte cu lumea htoniană, 

reprezentînd știința blestemată care se opune științei binecuvîntate a 

safirului. Julius Evola într-un eseu despre Graal, ne dezvăluie că un 

smarald era, după niște texte medievale, cupa Graalului unde a fost cules 

sîngele lui Hristos și că chiar acest smarald ar fi fost și cristalul infernal 

căzut din fruntea lui Satan (Evola 1972: 78). Dualismul și latura 

demonică a smaraldului sunt valorificate doar într-un portret masculin 

dintr-un fragment în proză postum intitulat Aur, mărire și amor, unde 

ochii de o culoare nedescriptibilă sunt comparați ambiguu cu un smarald: 

Fruntea lui naltă, albă, foarte netedă și rondă se pierdea sub părul 

lung, moale și negru strălucit (...). Fața lui era vînătă de albă și (...) părea 

pudrat cu brumă de pe struguri; nasul era corect și plin, părea tăiat în 

marmură, ochii mari sub niște sprîncene arcate cu măiestrie erau 

întunecoși, dar de o coloare nedescriptibilă. Păreau negri, dar, privind 

bine sub lungile lor gene, ai fi găsit că sunt de un albastru întunecos, 

demonic, asemenea unui smarald topit noaptea (Eminescu 2000: 292-

293).   

În textele poetice, dubla polaritate simbolică și valoarea demonică a 

smaraldului par a nu fi valorificate din plin. Ca și în cazul safirului, poetul 

se referă la smarald mai degrabă din cauza cromatismului său. Dacă în 

întrebarea din Călin „Cine e nerod să ardă-n cărbuni smarandul rar/Ș-a 

lui vecinică lucire s-o strivească în zadar?” (Eminescu 2000: 364) se 

întrezărește, într-un prim moment, acea funcție magico-rituală a 

smaraldului care strălucește în centrul polarității lui benefice, versul 
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următor „Tu-ți arzi ochii și frumseța...” (Eminescu 2000: 364) revelează 

că dacă Eminescu s-a gîndit la smarand, și nu la diamant sau la rubin, a 

fost îndeosebi fiindcă ochii fetei sunt verzi (dar aici trebuie să deschid o 

mică paranteză și să mă refer și la variantele....
**

). În viziunile onirice 

eminesciene smaraldul revine, de fapt, ca atribut de culoare pur perceptiv, 

tot ceea ce este verde se metamorfozează în „smarandul cel rar”. Lacul 

unde merge să se scalde „frumoasa fără corp” este de smarald (Miron și 

frumoasă fără corp, Eminescu 2000: 347); păianjenii prinși de vrajă care 

țes „pînze de diamant ” sunt „de smarald” (în Miradoniz, Memento mori, 

Călin nebunul, dar și într-o variantă din Călin); altundeva și capul 

muștei, suptă de păianjenul, este de smarald (Antropomorfism, Eminescu 

2000: 303). În textele în proza revin insistent „păianjeni de smarald”, 

                                                 
** În Călin nebunul în loc de „smarandul rar” apare „piatră rară” (Eminescu 2000: 316), iar 

în variantă din Ms. 2283, chiar diamantul: „cine e nerod să ardă în cărbuni diamantul rar/Și 

eterna-i strălucire s’o strivească înzadar” (vv. 127-128, Eminescu 1939: 416). Asocierea dintre 

ochii și diamantul mai apare în alte manuscrise eminesciene, rămînînd, așadar, ascunsă în comoara 

variantelor, vezi de pildă vv.81-84 din poemul juvenil Elena (Meditațiune) conținut în Ms. 2259: 

„Ce-ar fi mausoleu-ți prin albe ossăminte/Un cran fără creeri în loc de minte,/Și-n el două funduri 

pustie în loc/Să văz două negre diamante de foc” (Eminescu 1939: 300). Această strofă, cu mici 

modificări, trece și într-o variantă mai veche a poemului Mortua Est păstrată în același manuscris 

(Eminescu 1939: 305). Pentru legătura ochi-diamant, vezi și, în Ms. 2268 coperta verso (Călin I), 

rîndurile în proză: „Numai ochii ei negri plutesc în privazul genelor lungi ca doi diamanți negri ce 

ar mișca de dedesuptul a două inele de aramă” (Eminescu 1939: 400) și, într-o versiune a 

Luceafărului cuprinsă în Ms. C (2261), versurile 101-102: „Privirea ta eu n’o suport/Diamantu-i 

făr de viață” (Eminescu 1943: 424). Această „vecinica lucire” a diamantului ascunsă în ochi și în 

privire exprimă fără îndoială puritate și clarviziune, dar la un nivel mai profund, în comoara 

plutonică a variantelor, înseamnă și lipsă de viată, artificializare prin mineral și, în ipostaza sa 

neagră, poate prefigura și un semn clar de demonism sau chiar de vampirism. Încă o dată e lesne 

de stabilit o convergență cu poetica simbolistă și decadentă, vezi de exemplu ochii Herodiadei „au 

clair regard de diamant” (Mallarmé 1992: 33) pe care ne-am focalizat atenția deja înainte (vezi p. 

6). Totuși asocierea simbolică dintre ochi și diamant nu este specifică pentru Simbolism fiindcă 

apare deja în Romantism, de pildă la Théophile Gautier, un poet care din cauza obsesiei sale 

pentru lumea anorganică și minerală a pietrelor scumpe, ar putea fi considerat și el la rîndul lui un 

proto-decadent. În poemul La mort dans la vie, cuprins în La comédie de la mort (1838), un 

cavaler tenebros poartă și el în ochii un diamant „fără de viață”: „Diamant enchîssé dans sa morne 

prunelle/Brillait d’un éclat fixe, une froide étincelle” (Gautier 1882 : 34). În poemul Albertus ou 

l’îme et le peché (1833), apare chiar un „diamant de foc”, o imagine care l-a sugestionat profund și 

pe Eminescu și care revine explicit în manuscrise și implicit în Diamantul Nordului: „Elle se 

frotte l’œil et puis toute la face ;/— La rose y reparaît, le moindre pli s’efface,/Comme les plis de 

l’eau quand le vent est tombé ;/L’émail luit dans sa bouche, une vive étincelle,/Un diamant de feu 

nage dans sa prunelle ;/Ses cheveux sont de jais, son corps n’est plus courbé” (Gautier 1881: 

133). 
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„insule de smarand”, „codri verzi ca smaragdul”, „cerul ca o boltă de 

smarand”. În cromatica acestor viziuni onirice, așa cum a afirmat I. Em. 

Petrescu, „culorile reci primesc, în ciuda naturii lor, o luminescență 

incandescentă (...) albul devine marmoreean, galbenul devine aur și 

lumina pură devine argint” (I. Em. Petrescu 1994: 118). Imaginarul 

eminescian prelucrează alchimic, reprezentînd culorile prin lumina 

elementelor minerale, luminescență incandescentă a culorii verde fiind 

întruchipată de smarald. În această tendință se întrezărește și ceea ce 

Călinescu a definit „o atenție asupra cristalizării în lumea anorganică”, o 

obsesie care, după Călinescu, este pur romantică (Călinescu, 1970: 249), 

dar care, din punctul meu de vedere, ar trebui considerată deja proto-

decadentă.  

Reflecțiunile Ioanei Em. Petrescu și ale lui Călinescu despre 

cromatica eminesciană pot fi ușor aplicate și culorii roșie, care la 

Eminescu se materializează, uneori, în rubin. În poemul O călărire în 

zori: „luminescența incandescentă” a roșului auroral și matinal se 

încheagă în cristal: „Roz-alb-auroră, cu bucle de aur/Sclipinde-n 

rubin,/Revarsă din ochii-i de lacrimi tezaur/Pe-al florilor sîn” (Eminescu 

2000: 23). În acest poem de tinerețe, axat pe tema romantică a cavalcadei 

fantastice, rubinul nu reprezintă doar un atribut de culoare, ci are și o 

semnificație adînc erotică: „De-ai fi noapte,-aș fi lumină/Blîndă, lină,/Te-

aș cuprinde c-un suspin;/Și în nunta de iubire,/În unire,/Naște-am zorii de 

rubin” (Eminescu 2000: 25). Această nuntă, din care se naște cristalul 

roșu, are și un sens alchimic unind într-un adevărat mysterium 

coniunctionis două elemente opuse: noaptea și lumina, femininul și 

masculin. Am putea presupune că noaptea, fiind feminină și erotizată, se 

prefigurează metaforic ca o noapte a sîngelui (a iubirii, a pasiunii 

iraționale) care, cristalizîndu-se prin lumina masculină „blîndă și lină” 

(gîndirea rațională și logică) generează perfecția rubinului din zori. Din 

cauza cromatismului său rubinul a fost considerat mai ales o piatră a 

sîngelui, și la Eminescu apare adeseori în legătură, implicită sau explicită, 

cu sîngele. În Memento mori rubinul strălucește într-un decor violent, 

metaforizînd cruzimea și carnagiul: „răniți, urlînd ei boltă o coboară, ș-o 

coloră/Cu-a lor sînge care-n rîuri ude, roșii, de auroră,/Împle-a norilor 

spărture cu mari lacuri de rubin” (Eminescu 2000: 177). În Povestea 

magului călător în stele, piatra roșie apare într-un șir de imagini mixate, 

dar profund revelatorii, „macedonskiene” prin esența lor decadentă și 
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artificializată, prețioasă și barochizantă: „O cupă pe margini cu aur/El ia 

și-n ea varsă cristalicul vin./Stau în jurul cupei cu cifre de 

maur/Obscunse vrăji scrise.../Ca sînge de taur/E vinul și totuși e clar ca 

rubinul” (Eminescu 2000: 206). Vinul „cristalic” este comparat cu 

rubinul dar, în coincidentia oppositorum, și cu sîngele de taur, adversativă 

„totuși” creînd o opoziție dintre sînge de taur și rubin. Dacă sîngele de 

taur prefigurează aspectul teluric, dar și „disforic”, întunecos al culorii 

roșie, rubinul întruchipează latura sa „euforică”, luminoasă și benefică.  

Rubinul apare cu aceeași funcție simbolică și în portretul Reginei 

Maria în ipostaza de strigoaică:  

El vede de departe pe mîndră lui Marie,/Și vîntu-n codri sună cu glas 

duios şi slab./În părul ei de aur, rubine-nflăcărate,/Şi-n ochii ei s-adună 

lumina sfintei mări –/S-ajung curînd în cale, s-alătură călări,/Şi unul 

înspre altul se pleacă-n dezmierdări –/Dar buzele ei roşii păreau că-s 

sîngerate” (Strigoii, Eminescu 2000: 375). 

Imaginea rubinelor asociată cu părul este caracterizată de un 

decorativism prerafaelit și proto-decadent, l-a obsedat și pe Macedonski 

cum mărturisesc versurile decadente din Stepa: „Înstela-vei părul negru 

cu o spuză de rubine,/Strecura-vei, între sînuri, diamantul sugestiv,/Pe 

grumazurile albe lăcrăma-vei perle fine...” (Macedonski 2004: 275). 

Această imagine are o mare putere de iradiere și reapare la Eminescu în 

acel portret feminin din Diamantul: „În părul ei negru lucesc 

amorțite/Flori roși de jeratic frumos încîlcite,/Rubine, smaranduri, astfel 

presărate,/Sălbatec-o face la față s-arate” (Eminescu 2000: 463). Doar că 

în cazul Diamantul Nordului „mîndra femeie”, o „frumoasă ispită”, este 

o icoană pur plutonică, cu părul negru, ca la Macedonski, dimpotrivă 

Maria, Regina dunăreană din Strigoii e o ființă oximoronică fiindcă se 

conturează ca „o dulce întrupare de-omăt”, cu părul de aur, încarnînd 

printre reverberațiile albe ale cristalelor și ale zăpezii icoana prerafaelită a 

unui înger somnambulic „care trece prin infern” (Eminescu 2000: 373). 

În imaginea cristalelor presărate în părul negru se poate întrezări, de 

altfel, încă o dată o reminiscență criptică din poemul La chevelure de 

Baudelaire. În portretul din Diamantul Nordului, întocmai ca la 

Baudelaire, rubinele evocă erotism devorator, morbiditate și „sălbăticie”, 

împărtășind un izomorfism simbolic cu „lacurile de rubin” din Memento 

mori. În Strigoii rubinele în păr anticipează imaginea șocantă a buzelor 

sîngerate, un semn clar și tulburător de moarte, de hematofagie vampirică, 
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de erotism thanatic, care este, totuși, eufemizat tocmai prin mineralizare, 

prin cristalizarea sîngelui care se încheagă în gema strălucitoare. Apa 

morții, apa cea mai abisală, cea mai grea, și cea mai tenebroasă, sîngele, 

este convertită definitiv în lumina vie a rubinelor și presărată în păr ca o 

diademă solară. Chiar această funcție „solară” a rubinului, împreună cu 

iluminările incandescente ale diamantului, ne dovedește, atunci, că pentru 

Eminescu orice cristal poate reprezenta nu doar imaginea arhetipală a 

unei lumi în lume, nu doar un palimpsest psihic și arhetipic conținînd 

destinul individului, nu doar un micro-cosmos reflectat în și prin gînd, 

care îi permite, prin metamorfoză (spirituală sau alchimică) și prin 

eufemizarea termenilor, să treacă treptat de la regimul nocturn spre 

regimul diurn al imaginarului său, ci și un spațiu-lumină care, în fixitatea 

sa anorganică și neperisabilă și în statornicia sa nesupusă degradării și 

morții, materializează un „spațiu-timp oniric” al veșniciei. 
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IOANA HODÎRNĂU 

Anul II, Cluj-Napoca 

Configurarea cunoașterii în poetica eminesciană ˗ un 

proiect irealizabil. Limbajul și sensul ironiei 

M. H. Abrams în The mirror and the lamp: romantic theory and the 

critical tradition identifica două metafore antitetice ale minții, pe de-o 

parte comparînd mintea umană în virtutea calității sale de reflector al 

obiectelor exterioare naturii sale, pe de altă parte ca pe un posibil 

proiector, care ar contribui la diversitatea de percepere a obiectelor. Teza 

sa este, însă, una cu mult mai largă, subsumată, în principal ideii de 

transgresie a poeziei romantice de la noțiunea platoniciană și, mai apoi, 

aristoteliană de mimesis pînă la teorii ale expresivității, ce înlocuiesc 

gradual vechile referințe clasice sau neoclasice din spațiul poeziei. Cu 

toate că lucrarea propusă nu își are ca obiect analiza unei astfel de 

desfășurări, distincția inițială este necesară în vederea urmăririi 

modalității prin care Eminescu se va detașa (aproape) programatic de 

modelul platonician în O,-nțelepciune, ai aripi de ceară! și versurile din 

laboratorul manuscriselor, (Nu... nu sunteți ca iarba...), pentru a 

resemantiza în cheie ˗ nu exagerat spus ˗ satirică raportul între uman și 

mijloacele de a ilustra prin dimensiuni ale umanului natura și criteriile 

artei. 

În contextul amintit, O,-nțelepciune, ai aripi de ceară! și (Nu...nu 

sunteți ca iarba...) nu mai au nimic din universul platonician, armonic, 

specific unei perioade inițiale de creație. Proiecțiile sacraliza(n)te nu mai 

subzistă, activarea unei atari direcții interpretative se fracturează, nu mai 

funcționează în ordinea decodării imaginarului. Mai mult decît atît, dacă 

funcția legăturii transcendentale este vădit epurată, ceea ce ne interesează, 

în primă măsură, este faptul că nici măcar corelativul în planul orizontal, 

deci în cel al ruinei, al morții sau al absenței nu mai importă pentru 

centralitatea poemelor, toate acestea trecînd în subsidiar, în trimiterile 

textuale periferice. De fapt, ceea ce descoperă în acest moment textul 

eminescian anticipează o nouă modalitate de extindere a sensului în 

structurarea exprimării. În speță, vorbim despre un contur ironic pe care 

avansează versurile avute în vedere. Rămînînd să se adreseze, totuși, unui 
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„intelect interpretativ”, raportarea la realitatea creată de conștiința umană 

face necesară, în termenii lui Vladimir Jankēlēvitch, calea oblică, un fel 

de dublă privire asupra problematicii esenței cunoașterii.  

În siajul acestei forme în jurul căreia ne obligă lectura, delimitarea 

unor operări conceptuale se impune. Conceptul de ironie pendulează și se 

modifică în conotații de-a lungul timpului. Dacă la Hegel ironia era 

văzută ca negativitate, la Kierkegaard ea se privește ca recunoaștere a 

unei calități. Totuși, turnura majoră care ne interesează se produce la 

jumătatea secolului al XIX-lea, în spațiul practicii literare, ca o 

„revoluție” în ordinea respingerii închiderii în formă, în sinteză. Astfel, 

ironia devine ˗ prin romantism ˗ un concept estetic, depășind simpla 

teorie. În fond, cum a arătat Vladimir Jankēlēvitch, „ironia este un anumit 

mod de exprimare”(Jankēlēvitch, 1994: 38). Totodată, Ernst Behler 

remarcă în Irony and the discourse of modernity că „ironia este identică 

cu acel stil propriu-reflexiv al poeziei, care se accentuează în timpul 

vîrstei romantice” (trad. personală) (Behler, 1990: 73). Același teoretician 

distinge ironia și ca pe o „constantă alternanță a creației eului și a 

distrucției eului” (trad. personală) (Ibidem: 84). Reafirmăm, din nou, 

direcția analizată în parcursul lucrării. Imaginarea modului de funcționare 

a gîndirii umane în versurile eminesciene se face din circumstanțele unei 

dispoziții ironice. „Aceea de a practica peste tot disjuncția elementelor, de 

a evita cu orice preț faptul că universul nu figurează în fiecare dintre 

părțile sale. Universul ar fi mult mai puternic dacă noi l-am lăsa să se 

însumeze prin fiecare detaliu, pentru a putea reconstitui pretutindeni 

frontispiciul unic al experienței primare”(Jankēlēvitch, 1994: 20). În fond, 

parafrazîndu-l pe Charles Maurras, ironia va deveni un fel de soluție 

viabilă post-traumă (cu rezervele de rigoare asupra a ce se înțelege acum 

prin traumă). 

La Eminescu, problema Căderii e o teză centrală profund asumată; 

aici, raportul instituit între instanța poetică și gînd ˗ca produs al 

umanului˗ sparge tiparele spațio˗temporalității, nu ne aflăm în cădere, în 

termenii propuși de un Harold Bloom, căderea însăși nu mai poate avea 

loc din moment ce cunoașterea își demarcă explicit finitudinea, intrînd, 

mai degrabă, într-un stadiu pasiv, o anume fragilizare în chiar interiorul 

limitelor sale.  

Descoperirea oricărei forme de cunoaștere, nu mai apare ˗ în 

poetica propusă ˗ ca o dorită și necesară revelație în ordine cosmologică, 
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ci tot ce dobîndește contur la nivel mental, presupusa dezvăluire a 

stratelor de semnificație  se va dovedi a nu fi altceva decît o nouă formă 

de închidere, de ascundere. Deconstrucția eminesciană a proceselor de 

reflexie introspectivă trimite la imaginea unei lumi care nu se mai poate 

(re)prezenta, conducîndu-se de conștiința disoluției oricărui adevăr și, 

finalmente, de îndepărtarea metodică de aparenta forță a gîndului creator 

de lumi. („O,-nțelepciune, ai aripi de ceară!/Ne-ai luat tot făr˗să ne dai 

nimic”). 

În fapt, este ceea ce Ioana Em. Petrescu postulase ca o „criză a 

gîndirii moderne, pe care Eminescu o explică prin pierderea credinței” 

(Petrescu, 1994: 12), fiind întocmai acea conștiință a pierderii 

consubstanțialității ființei cu datele universale. Dacă pînă acum dorința de 

cunoaștere era corelată cu evadarea în alt timp și spațiu pentru a-și putea 

afla împlinirea, aici subzistă recunoașterea inadecvării în fața unui absurd 

al realității umane, o realitate aflată mereu în repetitivitate distructivă. 

(„Ce-au zis o vreme, altele dezic”).  

Imaginile „căderii” sunt prin urmare imaginile „deformării” 

modului în care ființa nu se mai poate revendica de la un logos înălțător al 

creației, rostit într-o puritate armonică și restabilizatoare a echilibrului 

cosmic, ci avem de-a face cu sugestia ireparabilei pierderi a modelului 

originar. În această logică, orice este creat înseamnă închistare, ceea ce 

este redat ca vizibil reprezintă, în fond, o altă formă a nevăzutului 

(„oarbă vii tu iară”), imaginea aparînd doar pentru a prefigura un ciclu 

necurmat al formelor de existență. 

Cu toate acestea, rămîne permanent conturată o subtilă dorință de 

reîntoarcere la un stadiu temporal în care gîndirea umană nu se definește 

prin dezacord, prin discontinuitate cu ritmurile Naturii, este, așa cum o 

delimitează Rosa del Conte, o acută nostalgie „după un dincoace, după o 

situație inițială, intactă, perfectă, sustrasă coruperii și schimbării: epoca 

de aur, care coincide cu un mit metafizic, acela al unui Urzeit și al unei 

Ursprung”(del Conte, 2016: 415). Totuși, deși intenția figurației poetice 

avansează întocmai spre derealizarea granițelor impuse de o cunoaștere 

temporală, sugestia este că această năzuință de spargere a limitelor 

exterioare este caracteristica unei lumi iluzionate de forța gîndului, una 

care supraviețuiește din eforturi discontinue, elipse sau fragmentarizări, și 

din care instanța poetică se dezice, impunîndu-se ˗ cu asupră de măsură ˗ 

o justificare a existenței din interiorul unui desengaño asumat. („Tot ce 
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aspiram, toat-aceea putere/Care am robit-o falnicului dor/Am cheltuit-o 

ca niște nebuni/Pe visuri, pe nimicuri, pe minciuni”). 

Revenind la analiza de interior a semnificațiilor limbajului din 

primul poem, observăm că ceea ce în ordinea cunoașterii umane era mai 

înainte afișat ca vizibil, ca permeabil, cu alte cuvinte, ca prezență 

fondatoare, și, mai apoi, directivă a sensurilor lumii intră acum într-o 

penumbră de înțelegere. Ciclicitatea maladivă ˗ cum am putea numi 

procesul de eroziune la care este supusă temporalitatea, și, odată cu 

aceasta, și subiectul ˗ desface substratul întemeietor, nu mai lasă să se 

întrevadă o rostire originară, decantată în cuprinsul gîndirii umane. Cel 

care dezasamblează lumea este limbajul uman, din incapacitatea de 

afirmare, de reducție la realitatea referențială. Propunîndu-și racordarea la 

acest tip referențial, limbajul nu va reuși altceva decît să formuleze o 

replică incompletă, de unde și tragismul întemeierii gîndirii pe o esență 

inaparentă, pe semnele care nu mai semnifică în logica acelui semnificabil 

primar. Mai exact, în teza formulată de Ioana Em. Petrescu, „de-ndată ce 

gîndirea divină va apune, gîndirea umană, bîntuită de nostalgia 

paradisului pierdut, se va strădui să-l reconstituie” (Petrescu, 1994: 38). 

Însă, putem adăuga, gîndirea eminesciană decreează întreaga formulă de 

comunicare umană, văzînd în ea o falie care îngroașă și mai mult distanța 

între posibilitățile latente și realizările actualizabile. („Genunchiul, gîndul 

eu la el nu-mi plec,/Căci glasul tău urechea noastr-o schimbă:/Pierdută-i 

a naturii sfîntă limbă”). 

Operația hermeneutică la care ne supune textul eminescian continuă 

pe același tip de paralelism și în cel de-al doilea poem avut în discuție. 

Aici, într-o notă, de multe ori, fățișă se instituie distanțarea judecății 

umane de cercul închis al lumii Universului, a Naturii. („Cu toate sunt 

prezente și numai ochiul tău/ Așteaptă ca să-i fie puse în văzul său:/Nu 

lumea ta e lumea vieții, ci-a gîndirei”). Reținem ˗ în acest punct ˗ ultimul 

vers citat. Ironia eminesciană tranșează dihotomia viață-moarte printr-o 

fină sistematizare a celor două forme între care existența tranzitează. 

Spațiul vieții devine un spațiu cu predilecție al Naturii, ce coexistă cu 

spațiul gîndului, dar față de care se devansează. În fond, există ca spațiu 

ideal, nu în ordinea vreunei compartimentări a realului, ci ca esență pură a 

manifestării. Astfel, pentru a putea captura o atare esență, a pătrunde 

dincolo, cunoșterea umană ar presupune o distanțare de propria vedere și 

a institui un nou mod de gîndire din însuși interiorul tranzitării 
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distanțelor, a vedea prin expunere revelatoare, deci a gîndi intuitiv-

imaginativ ceea ce materialul realului servește în genere. Or, înțelegerea 

persistă în derivă, se plimbă peste suprafața lucrurilor, le înregistrează, cel 

mult, fără a le putea dezvălui, a le înapoia un sens. („Nu... nu sunteți ca 

iarba, ca unda, fuga spumei;Căci moarte nu există, și ce numești tu 

moarte/E-o viață altfel scrisă în sfînta firei carte”). 

Poate că un accent important în discutarea acestei temporalități 

elastice, observabile în relație cu experiența relativă a cunoașterii este 

fundamentat de D. Popovici în Poezia lui Mihai Eminescu. Dacă 

eșafodajul poemelor recurge la o reflecție în oglindă a unui posibil timp 

istoric văzut prin prisma unui timp estetic, timp cultural, prin urmare, 

apanajul umanului, relevantă este observația criticului în ceea ce privește 

funcția de simbol pe care se structurează temporalitatea la Eminescu. Nu 

mai este vorba, cum bine observă, de o despărțire abruptă, „poetul are 

adeseori prezentă noțiunea de timp istoric, dar, în general, geneza și 

mitologia sunt gîndite de el numai ca modalități ale timpului estetic al 

poeziei” (Popovici, 1973: 289). Altfel spus, „desprinsă din fabula 

originară, propoziția cosmologică se poate încadra organic în actual, cel 

mai adesea prin transpunerea ei pe calea simbolului: «...trecutul/Și 

viitorul numai o gîndire-s»” (Ibidem). De departe, succesiunea 

momentelor temporalității, axa trecut˗prezent˗viitor semnifică în firescul 

compoziției poetice nu atît actul întemeierii lumilor, ci mai degrabă actul 

rostirii lor de către ființă, care încearcă să-și apropie o astfel de înțelegere. 

Ființa există în afara creației, desprinsă parcă de orice prindere a sa într-

un rost al succesivității Creației. („Și dacă nu-i nimic decît părere/Tot ce 

suspină inimii amor,/Istoria cu lungile ei ere/Un vis au fost amar ˗ 

amăgitor; Amiază, sară, noaptea urmează dimineții/Și multe fețe are 

adînca taină-a vieții”). 

De remarcat și că actul poetic prezentifică întotdeauna o desfacere 

graduală, aplombul retoricii parcurge întregul orizont al manifestărilor 

existenței, pînă la a ajunge în punctul din care a pornit, în care materia 

întemeiată din cunoaștere se resoarbe, revine la sursa inițială, intră în 

esența acelei lumi pe care umanul nu o mai poate reactiva, din lipsa 

acceptării unui demiurg exterior, postat ca într-un cadru teihoscopic. 

Ioana Bot remarcă această „infirmitate a limbajului și, prin extensie, a 

Divinității: chiar negînd, logosul divin numește, el nu poate fi decît 

întemeietor” (Bot, 2012: 47). Mai mult, chiar reflexul omului de a se 
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dezice de la o prezență incomunicabilă și nevoia de construcție a mitului 

unei lumi alternative, fundamentată pe propria gîndire, își găsește 

afirmarea în Eminescu explicat fratelui meu atunci cînd autoarea face 

referire la depășirea încrederii în forța limbajului: „Eminescu revelează, 

prin experimentele sale, limitele limbajului, tensiunea dintre 

semnificantul poetic și indicibilul semnificatului” (Ibidem). 

Ceea ce merită observat aici este că nu avem de a face cu o poetică 

a reprezentării, ci, mai mult, cu una a imprezentării. Reprezentarea ar 

însemna recunoaștere, imprezentarea înseamnă ˗ de la bun început ˗ a nu 

exista semnul unei recunoașteri, gîndirea umană, așa cum Eminescu o 

așază pe tapetul interpretativ, are această incapacitate: peisajul proiectat 

este un act lipsit de devoalare, finalmente e o privire fără țintă. Vedem 

aici un paradox jucat cu atentă precizie: proiectarea unor false adevăruri, 

apărute ca ipostaze ale intuiției cunoașterii, ca mai apoi să fie reduse la 

simpla lor calitate de imagini, de „chipuri fulgurante”. („Tu ai stins ochiul 

Greciei antice,/Secat-ai brațul sculptorului grec,/Oricît oceanu-ar vrea 

să se ridice/Cu mii talazuri ce-spumate trec,/Nimic el nouă nu ne poate 

zice”). Limbajul ironiei ranforsează pînă la ultimele ei limite moartea 

perspectivei mundane. În loc de a desfășura esența, cunoașterea devine 

agentul coroziv, cea care dizolvă lucrurile, nu prin abolirea lor, ci tocmai 

din supralicitarea dez-văluirii lor. 

De asemenea, important de semnalat este și modul distinct de 

articulare al versurilor, precum și atitudinea stilistică adoptată în O,-

nțelepciune, ai aripi de ceară!, respectiv (Nu…nu sunteți ca iarba…). 

Constatam anterior inflația limbajului retoric din primul poem. 

(Supra)abundența discursului dubitativ, acele interogații venite din certa 

tradiție a romantismului nu mai au, însă, aceeași funcțiune pentru textele 

cu care operăm. Ele nu acreditează o situare a subiectului poetic pe o 

treaptă inferioră a ordinii lumii, ci adîncește și mai mult deconstrucția 

unui discurs legitimator al umanului. În acest mod, ironia eminesciană 

recurge la o destabilizare din interiorul unui limbaj care se dorea a fi cel 

în putere de a expune fragilitatea instrumentelor pe care marșează 

gîndirea umană. („Suntem plecați sub greul anatemii/De-a nu afla nimic 

în vecinic mers?” sau „Suntem numai spre-a da viață problemei,/S-o 

dezlegăm nu-i chip în univers?”). De cealaltă parte, versurile din 

manuscris se fundamentează și ele pe dialogul cu o alteritate imaginată, 

dar aici soluția ar fi alta. Subiectul s-a retras. S-a îndepărtat din cadrul 
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realului, dialoghează dintr-o poziție exterioară, detașată. Este, în egală 

măsură, o atitudine suspectă de ironie. După ce s-a punctat irelevanța 

cuprinderii absolute, pare că subiectul poetic își asumă rolul dacă nu de 

demiurg, atunci cel puțin al unui vădit cunoscător al organizării 

Universului. („Au crezi tu că vr’o dată (e) noapte...Niciodată/O parte a 

lume-acestii e doar întunecată/Și-n orice clipă-ntrebi tu și ziua e 

prezentă/Și sara, și amiază, momentă cu momentă”). În termenii Ioanei 

Bot, din lucrarea mai sus amintită, „Eminescu joacă, aici, echilibrul” 

(Ibidem: 37). 

Așadar, în poetica urmărită, ceea ce se relevă nu este o absență sau 

abdicare de la înțelesurile gîndirii per se, ci renunțarea la modulațiile, 

determinațiile pe care aceasta le primește de la un subiect închistat, 

destinat pasivității în relație cu ritmurile originare. Altfel spus, eul e 

evacuat, ocultat de chiar ceea ce i se arată, practic nu mai proiectează, dar 

nici nu mai reflectează Lumea. De acum încolo, rămîne sugestia unei căi 

inverse, a dezontologizării și a demanifestării, aproape post-nietzcheeană.  
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Configuring knowledge in eminescian poetics ˗an unrealizable 

project. Language and meaning of irony   
 

Abstract  
Starting from a theoretical articulation of irony, this paper intends 

to analyze Eminescu’s poetics from a slightly discussed point of view. For 

Eminescu, in this point, human knowledge is no longer an essential 

attribute in order to capture the essence of Universe, but, on the contrary, 

the one who disassembles the world is the human language. It is a 

discussion about the inability to affirm or the inability for a reduction to 

the referential reality. Language will only succeed in formulating an 

incomplete replica, hence the tragedy of the foundation of thought on an 

inappropiate essence, on signs that no longer signify in the logic of that 

primar significant. The understanding of the world from a human 

perspective continues to drift perpetually, it is a look that reveals only the 

surface of things, registers them (at most), without returning them a real 

meaning. However, Eminescu does not want an abdication from human 

thought, it is just an ironic discourse regarding the modulations, the 

determinations which are coming from a closed, passive subject. Remains 

the suggestion of an inverse path, one of demanifestation, almost post-

nietzschean. 

Key-words: irony, knowledge, deconstruction, language, 

temporality. 

 

 



 

ANDRA ELENA IONESCU 

Master II, București 

Peisajul eminescian 

Există sau nu există un raport spațio-temporal între conștiința 

poetică și lumea reprezentată în poem? Cîteva dintre poeziile eminesciene 

vor fi analizate din perspectiva imaginarului vizual și din punct de vedere 

simbolic pornind de la posibilele asemănări dintre acestea și tablourile 

pictorului german Caspar David Friedrich. În cazul ambilor creatori 

mirajul privirii este definitoriu întrucît acesta așază asupra realității 

observate, prezența invizibilă a unei atmosfere. În mod  aleatoriu și 

pretutindeni, dinamica acestui fundal este creată de un curent eteric ale 

cărui modulații schimbă percepția peisajului, deformează coordonatele 

tridimensionalității. Cititorul, dacă întreprinde actul contemplativ, va 

vedea spațiile contradictorii care dau un nou și neașteptat înțeles 

peisajului ce la început părea așezat la locul lui.  

Pentru a remarca ce efecte spațio-temporale creează aceste opoziții 

vom aduce în discuție ca prim text, poemul Frumoasă-i... . În versurile 

,,Dumbrava cea verde pe mal/S-oglindă în umedul val,/O stîncă stîrpită 

de ger/ Înalț-a ei frunte spre cer./Pe stînca sfărîmată mă sui,/Gîndirilor 

aripi le pui” (Eminescu, 1965: 211) se prezintă un proces de la efect la 

cauză, adică în sens invers. Stînca ce-și ,,Înalț-a ei frunte spre cer” nu 

este altceva decît imaginea reflectării stîncii în oglinda lacului, implicit a 

,,prăbușirii” ei în abisul acestei imagini acvatice și speculare. Cum lacul 

surprinde imaginea cerului, atunci stînca în cădere pare că se ,,înalță”, că 

ar avea o direcție ascendentă. În următoarea secvență ,,De-acolo cu ochiul 

uimit/Eu caut colo-n răsărit/Și caut cu sufletul dus/La cerul pierdut în 

apus” (Ibidem: 211) remarcăm același joc al oglindirii ca în versurile 

precedente. Acest moment pe care poetul îl descrie este aproape ireal și 

irealizabil. Poate fi vorba de un joc de lumini cauzat de schimbarea 

punctului de perspectivă, punct ce poate fi dublat din moment ce 

cititorului îi sunt evidențiate atît modificările de la suprafața apei, cît și 

cele din aer cînd fluturi se așază pe flori. De altfel este posibil să ni se 

inducă iluzia unui timp inversat. De la apus la răsărit, adică sfîrșitul zilei 

oglindește prin contrapunct, răsăritul, începutul unei noi zile. Apusul care 
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conține și răsăritul este o reprezentare inversă a structurii devenirii, dacă 

începutul conține ,,tropismul futuriției” (Jankélévitch, 1998: 14) în 

termenii lui Vladimir Jankélévitch, în acest poem, sfîrșitul posedă întregul 

parcurs al devenirii, adică viitorul trecutului în momentul prezent al 

sfîrșitului. Intenția de a sparge fluxul timpului, de a-l manipula, 

presupune o contradicție ce poate fi regăsită și în tablourile pictorului 

german Caspar David Friedrich iar aici aducem în discuție tabloul 

Răsăritul lunii la Cape Arkona pe Rügen (1806). Elementele comune ale 

acestei picturi și ale poemului Frumoasă-i... sunt atît jocul dintre lumină 

și apă, cît și percepția răsturnată a timpului. Răsăritul lunii produce iluzia 

unui răsărit de soare care din cauza luminii de un portocaliu ca de flacară 

poate fi atribuit și apusului de soare. Identificăm ,,complexul lui 

Hoffman” (Cărtărescu, 2011: 115, 116) enunțat de Mircea Cărtărescu pe 

urmele lui Gaston Bachelard și care constă în combinarea a două 

principii, cel a focului cu cel a apei. Uniunea dintre foc reprezentat de 

lună și apă produce o răsturnare a timpului și mai amețitoare decît în 

poemul de mai sus. Apariția lunii ce marchează lăsarea nopții și care 

conține aluziv începutul și sfîrșitul zilei reprezintă o dublură a structurii 

devenirii. Ivirea nopții implică prin preconizarea propriei finalități și 

începutul și sfîrșitul zilei, adică devenirea nopții este un timp concomitent 

cu devenirea zilei, jocul dintre apă și lumină arătînd paralelismul dintre 

cele două. Continuînd aceeași idee, noaptea la Caspar David Friedrich 

,,este momentul culminației diurne a forțelor vieții, momentul de 

pregătire al marii experiențe a zilei” (Tartaru, 1974: 75).  

În Frumoasă-i… dacă luăm în calcul iluzia soarelui care în cădere 

(apus) în oglinda mării pare că se înalță, atunci ,,scufundarea lui în apă ar 

crea efectul de risipire într-un portocaliu aprins similar cu acela din 

pictura lui Friedrich. Prin urmare avem de-a face cu un soare care se 

stinge, anticipîndu-se procesul întunecării. Sugerarea întunecării printr-o 

imagine luminoasă nu este un subterfugiu neașteptat pentru a indica 

instalarea melancoliei (Starobinski, 1993: 7). Soarele care în ultimele 

momente de strălucire, își intensifică lumina pînă ce se aseamănă cu 

focul, transformîndu-se în combinație cu apa, într-o mare de foc și 

întorcîndu-și fața lunii, poate simboliza ,,dimensiunea neîmplinirii care ne 

scapă” (Ibidem: 24) ca să folosim sintagma lui Vladimir Jankélévitch. A 

surprinde cumpăna dintre sfîrșit și început presupune nevoia de a 

imortaliza nesfîrșitul și neînceputul, momentul zero al timpului. În 
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continuarea poemului de la versul ,,Cobor apoi stînca în jos”, trimiterea 

este tot la un proces de imersiune, la o îndepărtare de natura fascinantă. 

Este momentul cînd poetul vrea să acceadă la ubicuitate prin poziționarea 

sa dincolo de sus sau de jos. Descrierea este realizată de la distanță sub 

imboldul fascinației (Blanchot, 1980: 26). Ceea ce se vede este doar un 

tablou al absenței creat de percepții incomplete bazate pe senzații cinetice 

și olfactive difuze ,,Văd apa ce tremură lin/Cum vîntul o-ncruntă-n 

suspin,/Simt zefiri cu-aripi de fiori/Muiate în miros de flori” (Eminescu, 

1965: 211). Timpul este ,,proiectat în spațiu” (Jankélévitch, 1998: 24), din 

cauza dislocărilor aduse în structura devenirii. În finalul poemului, 

imposibilitatea conștiinței observatoare de a atinge starea de 

imponderabilitate astfel încît să plutească asemenea unui fluture deasupra 

timpului, arată neputința de a atinge starea de alibi (Ibidem: 16, 17), 

ducînd în cele din urmă la conturarea unui tablou melancolic ,,De ce n-am 

aripi să zbor!/M-aș face un flutur ușor/(…) M-aș pune pe-o floare de 

crin,/Să-i beau suflețelul din sîn,/Căci am pe-o floare necaz!/Frumoasă-i 

ca ziua de azi!” (Eminescu,1965: 212). Floarea de crin este o metonimie a 

întregului peisaj acvatic și celest. Forma ei este concentrică și amintește 

de structura unghiulară a stelei. Însă floarea ajunge un simbol al 

neîmplinirii, al ratării regăsirii în imediata apropiere a miracolului ,,zilei 

de azi’’.  

În poemul La mijloc de codru spațiul de contemplare are loc între 

observator și o trestie pe o întindere de apă. Dacă se enumără ca obiecte 

văzute elemente care aparțin văzduhului (luna, soare, păsări călătoare, 

stele, rîndunele, chipul iubitei) înseamnă că observatorul are ca punct de 

focalizare suprafața apei străpunsă de tulpina trestiei. Deci imaginea lui 

nu este clară, este fragmentară, este asemenea unei oglinzi deformate sau 

a unei ferestre sparte acoperită de fisuri. Tot din acest punct de focalizare 

sunt reprezentate anotimpurile, adică trecerea lineară a timpului, 

succesiune încheiată de chipul iubitei. După cum știm, la Mihai Eminescu 

chipul iubitei este mereu pierdut, este un chip intangibil și imposibil, 

devenind un simbol al întoarcerii (Jankélévitch,1998: 15, 16) și al dorinței 

de a regăsi momentul originar. Ca să te întorci în timp, la momentul 

plecării, la starea începutului înseamnă să încalci ireversibilitatea 

timpului. Este un fapt absurd și imposibil, un gest irațional precum 

intenția de a răsturna timpul și de a-l face imobil ca in poemul 

precendent. Astfel că întrezărirea chipului ,,dragei mele’’ la încheierea 
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unei succesiuni înainte ca timpul să-și reia etapele sale, arată un moment 

lacunar și pertubator indicat de probabilitatea că acel ireversibil să fi fost 

răsturnat. Conform lui Vladimir Jankélévitch ca să te întorci la punctul de 

origine trebuie să parcurgi infinitatea spațiului, adică trebuie să dobîndești 

calitățile ubicuității (Ibidem: 16, 19). Un punct de perspectivă localizat la 

baza trestiei ce propagă unde într-un lac poziționat într-un mijloc de 

codru înseamnă un timp oprit aflat în raport de juxtapunere cu timpul 

ireversibil care își menține succesiunea anotimpurilor. Vara este punctată 

,,de lună și de soare”, toamna ,,de păsări călătoare”, iarna ,,de lună și de 

stele”, primăvara ,,de zbor de rîndunele”, iar eternitatea de ,,chipul dragei 

mele” care poate fi un simbol al întoarcerii, dar și al pragului maxim al 

contemplării. Poziționarea în centralitate nu este numai o stare de ,,a-fi-

în” (Ibidem: 25) timp, ci și alegerea unui punct îndepărtat ultim de unde 

privitorul contemplă cerul, spațiul simbolic pentru timp și eternitate. 

Încercarea de a surprinde momentul inițial cînd imaginea eternității 

începe să se miște
1
 devine iar un act al fascinației ce duce la proiectarea 

unei lumi ireale.  

În acest poem răsturnarea timpului imanent și manipularea 

spațialității sunt realizate de calitățile apei. Privirea contemplativă se 

situează între cer și apă, iar undele sunt semnele manipulării 

temporalității și ale spațialității. O undă cînd se propagă în apă devine un 

semicerc, deci a pornit dintr-o formă sferică în momentul inițial al 

mișcării. Trestia legănată creează la rîndul ei cercuri în apă inducîndu-se 

prin simbolul sferei, dobîndirea ubicuității. În mod paradoxal, chiar dacă 

omniprezența este obținută, totuși imaginea este fragmentară, din cauza 

acelui observator care vede prin coroana trestiei. Ar putea să vadă doar 

umbre, doar momentele de tranziție, imagini fugitive. La fel ca în poemul 

Prin nopți tăcute, acea regăsire este pierdută tocmai în momentul 

apariției ei. Poemul este un paradox și pînă la urmă acel chip al întoarcerii 

nu este decît imaginea nostalgiei. Conștiința poetică încearcă să survoleze 

timpul (Jankélévitch,1998: 25), dar ea este integrată în timp prin actul 

contemplativ, iar aici ne confruntăm cu un chiasm. La fel ca în 

Frumoasă-i..., în La mijloc de codru, imersiunea prin oglindire este 

imaginea înfășurării în temporalitate. Exact în momentul de pătrundere în 

                                                 
1
 Aluzie la afirmația lui Platon- timpul, imaginea mișcată a eternității 
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chintesența timpului, renunți la acest triumf pentru a obține ieșirea din 

timp prin distanțarea față de noul timp static și etern asupra căruia se 

propagă lumina unei priviri moarte (Blanchot, 1980: 27). Dar dacă 

renunțarea se realizează tocmai în momentul descoperirii înseamnă că 

percepția acelui timp este indeterminată, este indefinită. Devine doar 

chipul fantomatic al dragei mele, un nume ambiguu ce nu poate să 

exprime realitatea dorită deoarece este vorba de o lume deja pierdută în 

momentul regăsirii.  

Cele patru picturi de Caspar David Friedrich din 1826 Primăvara, 

Vara, Toamna, Iarna prezintă o atmosferă similară cu aceea din cele 

două poezii eminesciene. Acestea sunt realizate în sepia, culoarea 

predominantă fiind cafeniul, o culoare ce se desprinde din din tabloul 

anterior, Răsăritul lunii…. Sepia este o culoare extrasă din viscerele unui 

animal marin care poartă același nume, iar simbolistica ei o putem lega de 

umoarea lichidă și de apa tenebroasă ale melancoliei. Datorită vîscozității 

și a toxicității ele pot fi atribuite cernelei (Starobinski, 1993: 7). 

Portocaliul cafeniu din anotimpuri este noua lumină rezultată din uniunea 

dintre apă și foc despre care am vorbit în cazul primului poem. Focul 

lichid în cele patru tablouri este prezent pretutindeni, iar culoarea 

distribuită pe gradații contribuie atît la intensificarea luminii apropiind-o 

de proprietățile focului, cît și la creionarea unei lumi ireale, spectrale. 

Este o lume chiasmatică, întrucît cînd lumina slăbește în intensitate-

gradație ascendentă- irealitatea exprimată este contrastată simultan de 

forța arzătoare a unui foc nevăzut, iar cînd lumina se condensează-

gradație descendentă- focul capătă densitatea materiei avînd ca element 

antitetic, imaterialitatea unui foc stins. Filosoful Gotthilf Heinrich von 

Schubert evidențiază prezența apei în fiecare tablou, de la un pîrîu, apa 

curgătoare ia amploare pînă ce ajunge o mare (Blüm, 1996: 86). Dar la o 

primă vedere, elementul apă este aproape insesizabil din cauza atmosferei 

translucide pe care gradația culorii cafenii o produce. Apa este 

descoperită datorită reflecției în primele trei picturi și a unduirii în ultima 

pictură.  

După cum am văzut în cele două poeme, lacul sugerează cel mai 

bine turbulența unui timp răsturnat, poate reprezenta irezistibilul timpului 

ireversibil (Jankélévitch, 1998: 13) atunci cînd prin apariția valului sau a 

undei capătă însușirile mării. Iar această dinamică apare atunci cînd în 

cadrul delimitării dintre apă și aer are loc un act al răsfrîngerii (mișcarea 
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trestiei, căderea stîncii). Cititorul este indus în eroare că poetul reușește să 

doboare ireversibilitatea timpului. El conturează în sensul propriu al 

cuvîntului un peisaj al incertitudinii, al umbrelor într-o permanentă 

pendulare între apariție și dispariție.  

Dar în cazul absenței, există o iluzie a unei clipite de prezență plină 

a cărei stingere este totuși luminoasă, spre deosebire de absența ce aduce 

cu sine vidul, o adîncime de prăpastie fără sfîrșit. Un astfel de exemplu îl 

regăsim în poemul Din valurile vremii... (de asemenea și în Dorință): 

,,Cu zîmbetul tău dulce tu mîngîi ochii mei,/Femeie între stele și stea între 

femei/Și întorcîndu-ți fața spre umărul tău stîng,/În ochii fericirii mă uit 

adînc și plîng” (Eminescu, 1965: 187). Privitorul se bucură de vederea 

zîmbetului, deci chipul era spre el, spre dreapta, iar atunci cînd chipul este 

întors spre stînga privirea are ca punct de focalizare spatele, părul, adică 

absența chipului. Ambiguitatea este conferită și de lipsa unui pronume 

care să indice agentul acțiunii de întoarcere. Forma verbală, ,,Întorcîndu-

ți” poate să trimită la tu ,,întorcîndu-ți” sau eu ,,întorcîndu-ți”. 

Singurătatea devine o stare de impersonlizare pe care privitorul o 

experimentează pînă la pierderea vitalității ,,mă găsesc iar singur cu 

brațele în jos…” (Ibidem: 187). Aceași imagine o întîlnim și în Mușat și 

ursitorile cînd mama în somnul ei are ,,brațele-n jos lăsate” (Ibidem: 

322), însă este un somn cu ochii deschiși ,,Dară prin somn stă țintă să 

privească” (Ibidem: 322). Chipul-imagine a eternității, este dorit și aici, 

numai că dacă mai înainte absența conținea aluzia mării prin imaginea 

părului, lipsa acestei prezențe conține acum întunericul și frigul cosmic 

,,Dar neîntrupat e chipu-acei iubite/ Ca și lumina ce în cer se suie/A unei 

stele de demult pierite://El n-a fost cînd era, el e cînd nu e” (Ibidem: 

325). 

 În poemele analizate pînă acum, se constată că în lupta cu 

ireversibilul structurile materialității se subțiază. Încercarea de a răsturna 

timpul produce în temporalitate și în spațialitate, discontinuități ce lasă 

loc liber proiectării spectrale a eternități căutate. Comparația cu picturile 

lui Caspar David Friedrich ne ajută să vizualizăm în poeziile lui  Mihai 

Eminescu, o lume lichefiată pînă la imponderabilitate în care mai rămîne 

doar adumbrirea acelei priviri însingurate. Regard absolu din poezia pură 

este anticipat de această privire necunoscută care, receptînd oglindirea 

acelui vis al eternității, se pierde pe sine și nu mai știe cui îi aparține, 

timpului inversat sau conștiinței înstrăinate. Imposibilitatea de a atribui 
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ori timpului, ori conștiinței această prezență eterică și observatoare, poate 

sugera opusul dezbinării lor aparente, și anume, o unitate.  
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Abstract 

The fact that Mihai Eminescu’s poetry is highly influenced by the 

German philosophy, it gives us the opportunity of an interesting 

experiment, namely, to apply in the poems interpretation a comparative 

approach with romantic painting. If Mihai Eminescu is seen through the 

imaginary of Caspar David Friedrich, the reader will get closer to the 

poetry itself. The reader and the poem will develop a deep interaction. In 

the text, the reader’s gaze becomes the main agent of a subjective 

knowledge. The viewer in the Eminescu’s poems reaches the significance 

by decoding the visible and by deducing the hidden vision. There is put 

under the question the perception of space and time. The phenomenology 

of space-time involves an appropriate experimentation of visible. The 

immersion in space-time implies a destabilization of a comfortable 

relation between conscience and existence. The unity is suggested by the 

circular movement of chiasm.  

Key-words: gaze, space, time, visible, hidden.  
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Anul I, Iași 

Teatrul eminescian sau istoria naţională ca psihodramă 

Teatrul eminescian a fost, de-a lungul întregii sale existențe, 

victima unei prejudecăți a criticii literare, fiind desconsiderat sub aspect 

valoric în raport cu binecunoscuta operă poetică antumă, prioritară în 

demersurile hermeneutice. Totuși, manuscrisele încep să fascineze prin 

abundența textelor provizorii, neterminate, dificil de ordonat și clasificat. 

Ca parte integrantă a impresionantului laborator, văzut ca stindard al 

marelui romantism al viziunilor metaforice, studiul scrierilor dramatice 

devine un criteriu eminamente necesar nu numai pentru perceperea 

coerenței interne a operei, ci mai ales pentru înțelegerea tensiunii sale 

conceptuale și afective. Eminescu și-a consacrat întreaga viață artei 

teatrului, nu numai ca dramaturg, ci și în calitate de cronicar, judecățile 

sale de valoare remarcîndu-se prin luciditate și originalitatea 

interpretărilor. Printr-o apreciere justă a activității poetului pe terenul 

scrierilor menite, ideal, reprezentării scenice, raportul dintre intenția 

auctorială și realizarea sa efectivă ca dramaturg se situează la confluența 

dintre efervescența geniului romantic și misiunea eroului civilizator. 

Pregătirea sa teoretică, consolidată de traducerea tratatului de artă 

dramatică al lui Rötscher, anunță formarea unei viziuni temeinice asupra 

posibilităților artei dramatice de a explora realul și a antrena resursele 

psihice ale publicului. Instituirea teatrului național, subiect frecvent 

analizat în cronicile lui Eminescu, echivalează cu ridicarea unui edificiu 

moral ca element legitimator al unei culturi românești moderne în proces 

de formare, rolul artei în constituirea și consolidarea unei conștiințe 

naționale fiind unul major. Repertoriul teatral ideal trebuie, conform 

viziunii eminesciene, să reflecte „modul d-a judeca, d-a raționa 

românesc, prin urmare o filozofie românească” (Eminescu, 2016: 171), 

implicînd, de asemenea, prevalența unor criterii etice bine stabilite. 

Specificul național imprimă creației artistice sensibilitatea și categoriile 

caracteristice spiritului românesc, a căror implicare este imposibil de 

evitat în receptarea dramaturgiei eminesciene. 
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Prin teatrul său și, în special, prin intermediul dramei istorice 

Andrei Mureșanu, poetul surprinde resortul intern al structurilor 

psihologice care afectează  mecanismele  sociale și culturale românești, 

textul dramatic configurîndu-se ca un instrument critic eficient, dar și ca o 

modalitate de oglindire a conflictelor existențiale, derivată din asumarea 

datoriei de a conferi sens evoluției spirituale a poporului său.  Eminescu 

intenționează să remedieze decalajul sfîșietor dintre planul aspirațiilor, al 

fanteziei, al adevărului interior, personal, și cel al realității istorice, 

exterioare. Psihodrama, ca metodă terapeutică a psihologiei moderne, 

mediază stabilirea unui echilibru între necesitățile intrapsihice și 

exigențele realității obiective printr-o reprezentare scenică a pulsiunilor 

sufletești ale participanților. Noutatea acestei tehnici, exploatată începînd 

cu secolul al XX-lea, rezidă în funcția cathartică a teatrului, adică în 

posibilitățile lui de explorare a situațiilor dilematice și de eliberare de 

tensiunea psihică prin înlăturarea restricțiilor impuse de lumea fizică, 

independentă de subiectivitatea umană, încurajînd creativitatea și 

libertatea absolută de exprimare a interiorității. Eminescu intuiește în chip 

strălucit această finalitate a dramaturgiei, asimilînd istoria națională unui 

întreg proces epistemic multidimensional, care vizează (re)descoperirea 

identității în raport cu alteritatea și găsirea unor soluții la problemele 

întîmpinate în epocă, mizînd pe  inducerea unor anumite reacții. 

Dimensiunea istorică, trecutul, este proiectat asupra prezentului, iar 

natura si funcționarea discursului artistic converg către sugestionarea 

unor atitudini specifice, ca efecte psihologice ale discursului dramatic 

alcătuit de  veleitarul observator. Publicul este invitat să se confrunte cu 

propriile contradicții și să empatizeze cu personajele, devenite dublul sau 

chiar o materializare a sinelui propriu deoarece se luptă cu aceleași forțe.   

Adept al modelului platonician, Eminescu își îndreaptă atenția spre 

căutarea Frumosului în profunzimea lucrurilor, iar emoția descoperirii 

sale trebuie transferată posterității. Drama, din perspectivă eminesciană, 

implică un conținut conceptual exact și o teorie estetică limpede care 

proiectează umanul în absolut, în plan ideal, eliberîndu-se de incoerențele 

cotidiene prin imaginarea unor contexte simbolice pasionante: „Dacă 

vorbim de noțiunea dramei, cum trebuie s-o aibă orișicine care cutează a 

prezenta publicului născocirile sale, atunci răspundem: că drama are de 

obiect și țintă reprezentarea caracterelor omenești curățite de 

neconsecuența vieței și a cugetărei zilnice, a caracterelor omenești 
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consecuente, în toate momentele aceleași, pentru a căror manifestațiune 

se aleg situațiuni interesante.” (Eminescu, 2016: 244). Structura dramei 

este de natură să-i reveleze sensul și modul prin care își seduce publicul, 

asociindu-se cu emoția poetică a unui limbaj grăitor: „Deci trei elemente 

pot fi într-o dramă care constituie valoarea ei. Unul caracterele, aceste 

fac ca ea să fie frumoasă, al doilea situațiunile (deci planul), aceste 

interesează, al treilea limba, care poate avea un farmec liric” (Ibidem: 

244). Lipsită de orice formă de pasivitate, implicînd numeroase variații în 

reprezentarea scenică și fiind intermediată de actori, dramaturgia posedă 

viață, deține tot „echipamentul” necesar stabilirii unei conexiuni între 

public și ideile vehiculate, iar calitățile persuasive sunt inerente. 

Eminescu este pe deplin conștient că accesul la structurile de profunzime 

ale operei dramatice este facilitat prin mijlocirea experienței directe, prin 

co-participarea publicului la freamătul actului teatral, proces ce 

devansează autoritatea simplului act al lecturii. Elaborarea unui asemenea 

scenariu de transmitere-receptare a stimulilor artistico-afectivi 

echivalează cu urmărirea etapelor unui demers dialectic ce are ca scop 

ieșirea din crepuscul ineluctabil al inerției spirituale. Ca proiecție a 

cristalizării unei conștiințe polemice, de o vastă cultură filosofică, textul 

dramatic promite deopotrivă o asumare și o depășire a unui moment 

istoric dilematic printr-un act de cultură.  Importanța acordată capacității 

sporite a autorului de a empatiza cu personajul creat, în care se transpune, 

exponent al unui set de atitudini și credințe distincte, ce se vor transmise 

publicului, reiese și din însemnările poetului pe marginea traducerii 

tratatului lui Rötscher: „Va să zică poetul dramatic se transpune și scrie 

cu sufletul acelor personagie pe care le reprezintă în opul său” (Ibidem: 

274). Dramaturgului i se cere, deci, să aibă și sensibilitate de poet, 

element ce implică un anumit tip de trăire estetică și de proces de 

elaborare a operei literare. Poetul-dramaturg selectează, examinează și 

determină valorile și semnificațiile pe care le expune în creația sa, intuite 

prin acuitatea percepțiilor sale artistice.  

Considerarea poeziei naționale ca material de alcătuire a operelor 

dramatice justifică, într-o mare măsură, predilecția eminesciană pentru 

integrarea sau transformarea poemelor în scrieri dramatice. O lectură 

atentă a operei poetice este deosebit de importantă pentru relevarea 

caracterului său declamabil, iar o analiză a tehnicilor retorice eminesciene 

poate reliefa dinamismul si evoluția internă a creației eminesciene în 
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ansamblu. Observînd complexitatea unui univers ideatic tranzitoriu, aflat 

în continuă transformare, aspect specific sensibilității romantice,  Ion 

Negoițescu nota despre manuscrise: „Găsim versuri de o densitate 

artistică incomparabilă, ce au fost înlocuite, în decursul elaborării 

poemului, cu expresii mai raționale și, bineînțeles, mai discursive” 

(Negoițescu, 1995: 20). Acest efort asiduu de șlefuire a ideilor și formelor 

poetice se regăsește, cu precădere, și în dramele istorice eminesciene, 

trădînd concepția privitoare la rolul central deținut de artistul angajat în 

lupta istorică purtată de „gintea” sa. În acest sens, opțiunea poetului 

pentru dramaturgie ca mijloc de consolidare a ideii naționale în conștiința 

poporului său devine justificată, întrucît readucerea în prezent a unor 

personalități simbolice ale trecutului îndepărtat și situarea lor în contexte 

alegorice, care maschează dilemele contemporaneității, induc necesitatea 

reconsiderării potențialului cultural al vieții spirituale românești. Valoarea 

trecutului, receptată de sensibilitatea publicului și cadențată de aspirațiile 

momentului, poate furniza idealuri prezentului lipsit de glorie, găsind o 

formă potrivită de manifestare. Teatrul trebuie să solicite o actualizare și 

asumare a unui cult al frumosului, implicînd nu doar criteriul estetic, ci și 

pe cel etic, proiectat asupra specificului național, fiind menit să provoace 

societății un puternic proces de conștiință.   

Astfel, prin intermediu poemelor dramatice precum Andrei 

Mureșanu, Bogdan-Dragoș, Alexandru Lăpușneanu sunt reactualizate 

în conștiința colectivă arhetipuri ale existenței istorice, figuri marcante ale 

trecutului, concretizate în portretizări minuțioase ale unor caractere 

complexe. Personajele concepute de Eminescu sunt situate în structuri 

textuale riguroase, fiind investite cu noi valențe metafizice și plasate în 

intrigi ce testează limitele posibilului. Ingeniozitatea retorică și asocierea 

armonioasă a poeziei de idei cu arta dramatică creează un repertoriu 

teatral ce emană o tensiune conceptuală și existențială accentuată. Viața 

scenică a eroilor centrali, proiecții textuale ale lui Eminescu, este ancorată 

în nivelurile conștiinței poetului, care adoptă, în funcție de diversele etape 

ale gîndirii sale, serii tipice de reprezentări metaforice, manifestări 

alegorice ale pozițiilor însușite în cadrul șirului evenimențial 

contemporan. Profund atașat de imaginea romantică a geniului, Eminescu 

își investește personajele cu atributele specifice rolului lor înalt în lumea 

spirituală și implicit, cu dorința de a influența și reorienta evoluția istorică 

a poporului lor. Tumultul interior al personajului Mureșanu îl transformă 
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în unicul om capabil să înțeleagă și să hotărască soarta națiunii sale 

deoarece el simte cu fiecare fibră a spiritului crunta și îndelungata 

condamnare la rătăcire a neamului: „Decis-ai oare, Doamne, ca în etern 

să fie/Românu-n lanțuri crude... și searbăda sclavie/Să-nfigă ochii 

aspri... cu-al lacrimei tipar/Să brazde pe-a lui față decretul ei amar?” 

(Eminescu, 1988: 259). Portretizarea unor asemenea caractere prin 

accentuarea lucidității lor tăioase și a sentimentului răzvrătirii manifestă o 

însemnată calitate persuasivă deoarece, prin mijlocirea unei posibile 

reprezentații teatrale, publicul se solidarizează și se identifică cu 

revoltatul patriot, rezonînd cu idealurile sale. 

Toate poemele dramatice elaborate de Eminescu prezintă structuri 

de profunzime ce permit îmbinări de idei filosofice si imagini plastice, iar 

axa tematică majoră, confruntarea cu istoria și cu spiritul dilematic al 

epocilor intermediare, se regăsește în majoritatea dramelor eminesciene, 

preponderent istorice, uneori împletite cu mitul, ce urmăresc momentele 

de cumpănă ale existenței poporului român. Începînd cu primul proiect de 

dramă istorică, Mira (1869), și pînă la ultimul, Alexandru Lăpușneanul 

(1881), poetul se arată captivat de creionarea a trei personaje-simbol, 

complementare în obținerea unei perspective de ansamblu asupra creației 

dramatice eminesciene: „Poetul, Călugărul și monarhul au în comun în 

cel mai înalt grad ceea ce, unindu-se, ar întruchipa o figură mitică mai 

complexă și care, probabil, își ascunde virtualitățile în embrionul haosului 

originar” (Negoițescu, 1995: 49). Puncte de reper în cultura românească, 

cei trei au în comun ancorarea în profunzimile existenței, înzestrarea cu o 

responsabilitate și cu o legătură directă cu transcendența. Tensiunea 

dramatică rezidă, în mare parte, în această exploatare artistică a 

zbuciumului milenar al românilor, ivindu-se, de fiecare dată, un caracter 

justițiar care să solicite înlăturarea factorului asupritor în numele 

colectivității pe care o reprezintă. Orizontul axiologic al personajelor 

teatrului eminescian va fi indisolubil legat de spațiul locuit de popor, 

devenit sacru, personificat de încercările impuse de o voință supranaturală 

insensibilă la suferințele oamenilor, revolta fiind inerentă: „În creația 

lirică și dramatică a acestui mare scriitor de la finele romantismului 

european, patria este adevărul ultim al ființei poetice (...) ea este 

jumătatea eului, spațiul său originar, thanatic și protector” (Bot, 2012: 

212). 
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Marile neliniști existențiale, dictate de o viață spirituală complexă, 

reprezintă încă un aspect comun al dramelor eminesciene. Asemenea 

poetului faustic din Andrei Mureșanu, ce solicită acțiunea forțelor 

thanatice, personajul Ștefăniță-vodă din Ștefan cel Tînăr este încă un 

exponent al sfîșierii între tendințele contradictorii ale conștiinței 

istoricității. Prins între trecutul glorios și prezentul deziluziilor, 

domnitorul Moldovei trăiește acutizarea unei crize existențiale 

mistuitoare. Pendulînd în permanență între armonizarea cu direcția de 

evoluție a întregii lumi și despărțirea violentă de ea, cei doi eroi ai 

dramelor se fac vinovați de incapacitatea de adaptare la un univers ostil, 

cauză a înstrăinării. Domnitorului Ștefăniță-vodă, urmărit de ecoul 

victoriilor strălucitului său bunic, i se atribuie un destin atipic, izvorît din 

trăsături temperamentale și atitudinale contradictorii, evidențiate 

magistral în monologul său de către Eminescu: „O, sufletu-mi e-o noapte 

fantastică și brună//Și inima e stearpă cînd capul îmi e treaz//Îmbăt 

suflarea-mi caldă, urăsc, visez, iubesc!” (Eminescu, 1988: 173). 

Contrastul dintre figura legendară a lui Ștefan cel Mare și sentimentul 

nimicniciei succesorului său ilustrează o coordonată importantă a 

conflictului dintre două vîrste distincte ale traiectoriei istorice. Toposul 

desacralizării lumii, biserica, templul sau domul (în Mureșanu) implică o 

schimbare notabilă în procesul de semnificare a universului, atrăgînd o 

modificare a sensurilor acestuia, iar individul se surprinde singur, alienat, 

fiind nevoit să separe viața sa lăuntrică de cea exterioară. Ca tehnică 

psihodramatică, solilocviul redă sciziunea interioară prin elemente 

discursive precum interogațiile retorice construite de cugetul pătrunzător 

al personajului Mureșanu, capabil să înțeleagă ideea fatalistă a 

predestinării: „A tale lacrimi crude, a tale crude chinuri/Îți schimbă 

poate-n taină prescrisele destinuri?/Ai tu vro țintă-n lume?” (Ibidem: 

275). Suferința, ca trăire universal umană, înnobilează personajul 

construit în scopul stimulării empatiei ca mijloc de extindere atît a 

orizontului cognitiv, cît mai ales a celui afectiv. 

Prin poemul dramatic Andrei Mureșanu sau Mureșanu, elaborat în 

trei variante corespunzînd anilor 1869 (varianta A), 1871 (varianta B) și 

1876 (varianta C), Eminescu transformă personajul istoric, eroul 

revoluției, într-un simbol al propriei sale creații, asumîndu-și actul creator 

ca pe o despărțire stadială de lirismul mesianic al înaintașilor și ca pe o 

incursiune în posibilitățile dramaturgiei de a pătrunde în profunzimile 
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psihicului, probînd supremația imaginației. Tema patriotică suferă o 

modificare substanțială, iar viziunea poetică devine un prilej de testare a 

capacității logosului poetic de a nuanța sentimentele față de destinul 

poporului și al terrei mater. Datele experienței literare devin un prilej de 

expunere a unei varietăți de simțăminte și credințe, destinate receptării de 

către un public ideal, care ia act de impasul în care se află prin asociere cu 

coordonatele conflictului prezentat de operă. Tensiunea trăirii artistice 

atinge punctul maxim în momentul în care eroul-poet își manifestă 

dorința de salvare a ginții sale printr-o intervenție supranaturală, însă nu 

una realizată în sensul clasic, ci printr-o distrugere, menită să sancționeze 

un hybris cosmic impus de voința unei divinități nedrepte. Invocarea 

morții, aflată într-o opoziție totală față de formele de eliberare propuse de 

pașoptiști, poate fi interpretată ca o alegorie pentru un anumit model 

cosmogonic, unul ciclic, de tipul creație-distrugere. Neutralizarea 

demonismului istoriei trebuie să fie una absolută, iar bardul damnat 

devine un erou faustic copleșit de solitudine și de greutatea semnificației 

misiunii sale. Transformîndu-l pe Mureșanu într-un mit personal, acesta 

își depășește sfera circumscrisă de spațiul literaturii și devine un alter-ego 

al poetului, fiecare variantă a operei dramatice reflectînd ansamblul 

concepțiilor și idealurilor ce îl însuflețeau în etapele semnificative ale 

vieții și creației sale. Logosul poetic ipostaziază personajul într-un șir de 

evenimente alegorice și estetizează lupta existențială cu vicisitudinile 

istoriei, dînd glas unor reprezentări menite să producă impresii puternice, 

convingătoare, cuprinse într-o formă simetrică și sub un înveliș muzical 

armonios ce dezvăluie unitatea primordială alcătuită de poezie și muzică. 

Proiectul inițial al poemului dramatic Andrei Mureșanu este 

caracterizat de poet într-o însemnare din anul 1871 ca un produs al unei 

perioade de plin avînt, de încredere sau chiar de o anumită inocență a 

impresiilor, evident depășită: „Am scris-o într-o vreme cînd sufletul meu 

era pătruns de curățenia idealelor, cînd nu eram rănit de îndoială. 

Lumea mi se presinta armonioasă cum i se presintă oricărui ochi 

vizionar, netrezit încă, oricărei subiectivități fericite în grădina înflorită a 

închipuirior sale” (Eminescu, 1958: 252). Idealul care îl anima la acel 

moment devine o himeră, un produs al tinereții sale entuziaste. 

Schimbarea perspectivei poetice se explică și prin faptul că în 1871 

Eminescu lucra deja la următorul proiect al dramei. Această primă 

variantă oferă o viziune poetică optimistă, aflată sub semnul protector al 
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luminii. Poetul ardelean întruchipează bardul providențial, motiv 

dominant al liricii eminesciene de început, încadrat de Ioana Em. Petrescu 

unui model cosmologic specific, cu un orizont tematic bine delimitat: 

„Puternic ancorat în spiritualitatea pașoptistă, universul poetic eminescian 

dezvoltă în începuturi un model cosmologic platonician, implicit în 

poemele sociale și istorice” (Petrescu, 2002: 24). Ca trăire fundamentală 

eminesciană, actul creației, ce capătă valoare ontologică, se conjugă cu 

lumina, element ce sfîșie întunericul sumbru al istoriei, și cu cîntecul într-

o polaritate acustico-vizuală de natură să restabilească o stare organică, 

unitară a ființei poetice, avînd ca scop ultim plăsmuirea unei noi realități 

și anularea răului originar. Poziția centrală a bardului în scenariul 

dramatic ține de valorizarea orfismului poetic prin acordarea cu 

rezonanțele mythosului nașterii operei artistice, cu care eminescianismul 

se identifică.  Andrei Mureșanu, proiecția textuală a  lui Eminescu, 

contemplă distanța abisală ce se întinde între  aspirațiile înalte ale națiunii 

și tenebrele în care aceasta este aruncată de către zeitatea supremă: „Dar 

pentru-a mea națiune al tău ochi e de piatră/Și sufletu-ți e vitreg și inima 

maratră./Nu vezi că-s zeci de secoli de cînd ea se sfaramă/Sub cnuta 

plumbuită, sub legea de aramă.” (Eminescu, 1988: 259).  Revolta 

personajului sfidează ordinea nedreaptă prestabilită și culminează cu  

proferarea distructivă la adresa poporului în numele căruia solicita 

ispășirea, tehnicile retorice distingîndu-se de cele ale înaintașilor prin 

tensiunea paroxistică cauzată de sentimentul zădărniciei: „Decît o viață 

moartă, un negru vis de jele,/Mai bine stinge, Doamne, viața ginții 

mele,/Decît o soartă aspră din chin în chin s-o poarte,/Mai bine-atingă-i 

fruntea suflarea mărei moarte!” (Ibidem: 262). Încărcătura simbolică a 

personajului pare a fi intuită cu exactitate întrucît Mureșanu posedă 

prilejul de a exercita o extraordinară forță de convingere. Făcînd apel la 

imaginație, putem confirma magnetismul care ne determină să rezonăm 

cu sentința revoluționarului carismatic ce prinde viață pe o scenă mentală. 

Însăși viața publicului apare ca reiterare a luptei purtate de eroul dramei, 

alături de care pășește spre deznodămîntul eliberării de propriile 

frămîntări existențiale. Apariția chinuitorului an 1848 testează adevărata 

natură a personajului Mureșanu, care își înfruntă oponentul cu 

superioritatea conferită de capacitatea sa de a cuprinde în cuget întreaga 

dimensiune spirituală a misiunii sale. Încununat de silfii de lumină și 

ocrotit de Geniul Luminii, poetul-erou iese victorios din această 
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încercare, semn că Voința supranaturală îi recunoaște condiția de geniu 

providențial. Ioana Em. Petrescu surprinde înrudirea stilului discursiv al 

acestui prim proiect al poemului dramatic cu viziunea optimistă 

consacrată de pașoptiști: „Și ca modalitate poetică, acestă primă variantă 

rămîne ancorată în sfera literaturii pașoptiste: mari pasaje retorice-

alternînd cu dialogul ideologic-sunt poetizate prin alegorie, în gustul 

clasico-romantic al înaintașilor” (Petrescu, 2002: 27). Rădăcinile ființei, 

alături de dinamismul motivațiilor individuale puse în slujba unei 

colectivități, sunt dezvăluite prin reliefarea intențiilor personajului 

Mureșanu în cadrul fixat de isorie. Eroul își proiectează exigențele 

intrapsihice asupra realității obiectiv-istorice, acestea fiind concretizate 

într-un act de creație îndreptat către izbăvirea poporului său. Dorința 

impetuoasă de a intona un cîntec al deșteptării naționale echivalează cu 

limita pe care arta o poate atinge în obținerea adevărului ultim. Idealurile 

naționale nu există decît în operă, esența aspirațiilor poetice nefiind 

palpabilă decît prin sublimul notelor muzicale provocate de lira orfică. 

Trăirea nemărginită a sentimentului profunzimilor, coborîrea metaforică 

în tenebrele lumii transformă identitatea poetului într-o entitate 

suprapersonală, capabilă de contopire cu absolutul, într-un act artistic de 

intensitate paroxistică. Eliberarea de lanțurile grele în care a fost aruncată 

națiunea română de către istoria asupritoare nu se poate realiza, în 

viziunea eminesciană, decît în și prin cînt, adică prin crearea unui edificiu 

cultural valoros, original, purtînd pecetea spiritualității naționale. Teatrul, 

în calitate de produs artistic formator, trebuie să-și îndeplinească menirea 

fixată de intuiția vizionară a lui Eminescu : „să compunem un repertoriu 

național român care nu numai să placă, ci să și folosească, ba încă 

înainte de toate să folosească” (Eminescu, 2016: 178). Utilitatea 

dramaturgiei în planul concretizării aspirațiilor poporului se explică și 

prin asemănarea teatrului cu însăși viața, motiv moștenit de la filosofii 

stoici din Antichitate. Eminescu, un fin cunoscător al culturii clasice, care 

a frecventat operele filosofilor antici greci și latini, va nuanța exemplar 

funcțiile reprezentării dramatice, explorînd efectele psihologice pe care 

acestea le pot exercita asupra tuturor participanților. Arhitectura celebrei 

poezii Glossă va dezvălui înrîuririle pe care le va avea asocierea 

existenței cu participarea la o reprezentare dramatică în gîndirea poetului. 

Teatrul apare ca reprezenare ideală a existenței, ca parte integrantă a 

vieții, realizînd o plasticizare remarcabilă a evenimentelor. 
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Varianta B a poemului Andrei Mureșanu datează din perioada 

studiilor poetului la Viena, din anul 1871, marcînd tranziția la o altă etapă 

semnificativă a creației eminesciene. Manifestînd același interes deosebit 

pentru poezia epigonismului, a finalului marilor vîrste ale istoriei și 

culturii universale, în acest interval de timp Eminescu lucrează febril  la 

desăvîrșirea dramelor Cel din urmă Mușatin, Petru Rareș, Ștefan cel 

Tînăr, dar și la cel de-al doilea proiect al poemului dramatic Andrei 

Mureșanu. Atitudinea critică eminesciană se consolidează treptat, actul 

judecății se îmbină cu metafizica, alterego-ul său ajungînd să declame 

disocierea speranței de viață: „Sînt eu!... Privesc trecutul, și-icoana lui 

barbară/E zugrăvită aspru d-ursita-ne amară./Cum gîndul meu nu poate 

să rup-acea perdea,/Ce-ascunde viitorul teribil după ea?” (Eminescu, 

1988: 266). Poetul renunță la viziunea armonioasă și integratoare a 

începuturilor, fiind cuprins de scepticismul față de capacitatea gîndirii 

moderne de pătrunde în profunzimea sensurilor și ajungînd să dezvolte o 

dialectică a crizei existențiale și a incapacității de refacere unității ființă-

univers. Încrederea în destinul legendar al națiunii căreia îi aparține se 

pierde în neantizare. Risipirea individualismului ființei poetice are drept 

sursă principală o căutare perpetuă a unei modalități de transcendere a 

conștiinței durerii repetitive, ciclice: „Suferința existenței rămîne un rău 

intolerabil, dar mîntuirea (în care Schopenhauer văzuse sensul filozofiei) 

nu se mai ascunde în abisurile memoriei individuale” (Gregori, 2009: 59). 

Acest precept stăpînește evoluția conflictului dramatic din Andrei 

Mureșanu, construit pe coordonatele unui destin implacabil ce constrînge 

personajul să se simtă captiv într-o neliniște eternă, imposibil de depășit, 

care conduce în final spre depersonalizare, spre pierderea indentității în 

substanța evanescentă a universalului. Triumful răului asupra existenței 

umane reprezintă ideea fundamentală a filosofiei schopenhaueriene, iar 

Eminescu o integrează propriei sale gîndiri, atribuindu-i personajului 

Mureșanu un monolog revelator ce numește esența universului: „Încît îmi 

vine-a crede că sîmburele lumei/E răul. Cartea lumei d-eterna răutate/E 

scrisă și-i menită” (Eminescu, 1988: 267). Intriga evoluează distinct în 

ce-a de-a doua variantă, anul 1848 fiind înlocuit de Mors, iar ipostaza 

bardului lasă loc revoltatului demonic, eroului faustic ce solicită 

intervenția forțelor răului. Căderea din înălțimile idealului, pierderea 

paradisului și sfidarea violentă a divinului îl face pe Mureșanu să se 

identifice cu stăpînul tărîmului tenebrelor: „O Satan! Geniu al 
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desperării!/Acum pricep eu gîndu-ți, căci zvîrcolirea mării/Trăiește acum 

în mine. Pricep gîndiri rebele” (Ibidem: 271). Sentimentul răzvrătirii, 

izvorît din conștiința nedreptății, conferă personajului nu doar voința de a 

se solidariza cu revoltatul suprem, ci conduce și la o reabilitare a sa, 

obținută prin nobilul conflict interior ce îi consumă forța vitală. Ca o 

consecință a unui istoricism asumat, teatrul eminescian pare a fi creat 

tocmai pentru a răspunde necesităților psihologice ale unui public larg, 

îndeplinind rolul de cameră de rezonanță pentru relațiile intrapersonale și 

interpersonale, aducînd laolaltă frămîntările personale și aspirațiile 

colective. Afirmația lui George Steiner, conform căreia „Drama este cea 

mai socială dintre formele literare” (Steiner, 2008: 115), capătă justificare 

în plan socio-istoric. În calitate de exponent strălucit al poporului său, 

torturat de un prezent etern al suferinței, care nu mai permite vreo viitoare 

ameliorare, Andrei Mureșanu este sfîșiat, asemenea tuturor personajelor 

din dramele eminesciene, de contradicții și îndoieli, răsfrînte asupra 

dinamicii istoriei naționale. Deși rostește un blestem, nu își pierde în 

totalitate credința, nutrind în continuare speranța salvării poporului său și 

împlinirea unui destin eroic. Apelul către cei doi poli opuși ai vieții 

spirituale, Dumnezeu și Satana, trădează caracterul dilematic, neputința 

asumării unei alegeri finale, a unei direcții fără putința de a fi anulate. 

Națiunea din care face parte poetul este copleșită de vicisitudinile 

parcursului său istoric, însă unicitatea  îi impune o ieșire de sub legea 

eroziunii timpului, o ancorare în absolut: „O, nație iubită!/Vei înțelege 

doru-mi, vei ști să-l prețuiești?/Voi să te văd, iubito! nu fericită - mare!” 

(Eminescu, 1988: 270). Aspirația către nemărginit, dorul primordial, 

echivalentul „voinței de a trăi” la Schopenhauer, element tipic 

eminescian, se constituie ca o noțiune metafizică recurentă care învestește 

moartea cu puteri creatoare și cathartice, exploatate magistral în scenariul 

psihodramatic proiectat de Eminescu. 

Ce-a de-a treia și ultima variantă a poemului dramatic Mureșanu 

ilustrează viziunea de maturitate a poetului, stadiul final pe care îl atinge 

creația eminesciană, atît sub aspectul contrucțiilor retorice, cît si sub cel 

al conținutului ideatic. La cinci ani de la cel de-al doilea proiect al acestei 

drame, în 1876, obsesia neantului pune stăpînire definitiv pe gîndirea lui 

Eminescu, iar tragicul existenței se reflectă în construcțiile apăsătoare ale 

imaginației poematice. Substanța personajului se modifică în mod 

definitoriu, iar din bardul-erou al națiunii nu rămîne decît asumarea unei 
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voințe proprii menite să sfideze legile posibilului, pe un fundal muzical 

încărcat de ființe mitice (silfi, sirene) și elemente naturale (vîntul, 

izvorul). Spiritual, Andrei Mureșanu se afundă total și irevocabil în 

demonismul decăderii de pe treptele idealului: „Și-n cumpăna gîndiri-mi 

nimica nu se schimbă,/Căci între amîndouă stă neclintita limbă./ De mult 

a lumei vorbe eu nu le mai ascult,/Nimic e pentru mine, ce pentru ea e 

mult” (Eminescu, 1988: 275). Metafizica răului universal îi oferă o 

justificare pentru chinurile sale neîncetate, iar proiecția onirică, 

corelativul morții, imprimă un caracter sentențios confesiunii dramatice: 

„Deșertăciuni sunt toate cînd moartea ții în piept” (Ibidem: 276). Prin 

conștientizarea faptului că asistă la un spectacol în care nu face decît să 

joace un rol, neavînd capacitatea de a interveni în scenariu, în 

desfășurarea evenimentelor, alter-ego-ul eminescian își descoperă 

nimicnicia. Pe acest subiect, Tudor Vianu semnala unica atitudine 

posibilă într-o asemenea situație: „Dependența creaturii de puterea oarbă 

care o conduce trezește mai degrabă un sentiment în care o cumințenie 

dezamăgită se învecinează cu sarcasmul” (Vianu, 1974: 56). Soarta lui 

Andrei Mureșanu se apropie în acest stadiu, în linii mari, de cea a unui 

Sisif, în accepțiune camusiană, ca acceptare și asumare a incapacității de 

a influența schimbarea realității obiective, independente de aspirațiile 

subiectivității umane. Pecetea misiunii sale îi aparține în totalitate, chiar 

dacă este înfrînt de rezistența lumii exterioare, cu restricțiile sale 

imposibil de depășit. Totuși, forța emanată de personajul Mureșanu pe tot 

parcursul celor trei variante se impune prin ambiguitatea și diversitatea 

contextelor în care este plasat de discursul eminescian, exercitînd o 

fascinație extraordinară asupra imaginației. În final, deși strivit de 

propria-i neputință în raport cu dicteul factorului supranatural, atitudinea 

sa demonică își asumă rolul de a simboliza o grandioasă revoltă.  

Concluzii 

În construirea repertoriului dramatic eminescian observăm o 

evoluție a tehnicilor discursive și a structurilor ideatice prin care se 

contruiesc marile proiecții ale gîndirii poetului. Faptul că Eminescu nu a 

renunțat niciodată să scrie piese de teatru, în proză, dar mai ales în 

versuri, și că a căutat să demonstreze, prin activitatea sa de cronicar 

dramatic, că arta are scopul de a sluji la edificarea națiunii și a valorilor 

sale spirituale trebuie să atragă interesul posterității și să obțină o 

apreciere justă a calităților sale estetice. Situîndu-se mai presus de 
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ansamblul concepțiilor artistice ale vremii, soarta operei dramatice 

eminesciene a fost una nedreaptă, aceasta rămînînd ascunsă în 

manuscrise, fără a putea avea vreo contribuție în evoluția dramaturgiei 

române, așa cum s-ar fi cuvenit. Cu toate acestea, profitînd de privilegiul 

textelor postume, ascunse publicului, această scriere dramatică nu a 

cunoscut „înlocuirea metaforismului vizionar imanent poeziei, țîșnind din 

craterul obscur al ființei, cu o afectivitate particular delimitată” 

(Negoițescu, 1995: 24), fiind cunoscut obiceiul de a ajusta formele 

poetice pentru a corespunde normelor clasicizante impuse publicării. 

Ficțiunea dramatică realizată de imaginația vizionară a lui 

Eminescu își fixează drept scop trăirea și experimentarea nemijlocită a 

unor situații conflictuale, surse de tensiune psihică accentuată, în vederea 

depășirii lor. Devine evident faptul că poetul a intuit valorile terapeutice 

ale artei teatrului, manifestînd un interes deosebit pentru explorarea 

conținuturilor vieții afective și a comportamentelor rezultate din 

confruntarea cu anumite contexte neobișnuite, cu adevărat problematice, 

materializate în drama istorică Andrei Mureșanu. Privit prin spectrul 

multilateral al psihodramei, teatrul eminescian se prezintă astfel ca spațiu 

ideal de manifestare al unui joc terapeutic, cathartic, cu o miză 

importantă. Personajul Mureșanu, proiecție auctorială și conștiință 

emblematică, este construit într-o manieră impresionantă, fiind investit cu 

o serie de atribute psihice și atitudini menite să atragă participarea activă 

a unui public care să îmbogățească reprezentarea scenică cu propriile 

simțăminte și reacții, eliberîndu-se de pulsiunile negative. Naturalețea, 

ineditul și spontaneitatea monologurilor poetului revoluționar intonate pe 

scena istoriei legitimează și impulsionează stabilirea unui echilibru între 

nevoile interiorității și cerințele realității. Acest scop este atins odată cu 

trăirea unor emoții puternice, provocate de reprezentările poemului 

dramatic, care se perpetuează în sufletele tuturor participanților.  

Istoria națională, care generează conflicte psihologice și sociale, 

devine factorul declanșator al psihodramei deoarece aruncă poporul 

român într-un șir de evenimente nefaste, înlănțuindu-i posibilitățile de 

afirmare și progres: „Cînd un popol/Începe a fi nobil și generos în 

cuget,/Atunci a lui cădere și moarte sunt aproape,/Căci numai răul are 

puterea de-a trăi” (Eminescu, 1988: 270). Vocea poetului revoluționar 

oferă concretețe zbuciumului său lăuntric, provocat de distanța abisală ce 

se întinde între conștiința superiorității naționale și statutul concret 



ALEXANDRA OLTEANU 

56 

furnizat de dinamica istoriei. Printr-o explorare minuțioasă a planului 

profund și obscur al afectelor, elemente ce scapă autorității rațiunii, 

teatrul eminescian solicită o permanentă participare emoțională din partea 

publicului receptor posibil, exteriorizîndu-se într-o retorică sonoră 

capabilă să transmită revolta violentă, lupta aprigă cu umbrele trecutului 

nefast, speranța incandescentă într-un viitor benefic: „Și mai credeți în 

bine, în basme de copii!/O, ridicați în suflet gigantici vijelii/ Și sfărămați 

c-o mîndră strigare triumfală/Ordinea cea nedreaptă, șireată, infernală” 

(Ibidem: 271). Mulțimea trebuie să se identifice cu situația simbolică și 

atitudinea răzvrătitului, interiorizîndu-și dezideratele luptei pentru 

libertatea națională ca ideal colectiv printr-un proces migălos ce implică 

empatia, resursele afective ale participanților și cultura, cunoașterea 

posibilităților prin care aspirațiile i se pot împlini.   

Poemul dramatic selectat pentru evidențierea succesiunii etapelor 

de creație și a evoluției scenariului psihodramatic cu toate implicațiile 

sale posibile, Andrei Mureșanu, arată cum poezia este privită ca parte 

integrantă a artei teatrului, impreună cu toate procedeele pe care ea le 

implică, mai ales exprimarea alegorică, refuz al convențiilor lingvistice, 

testînd posibilitățile de trasfigurare ale imaginației și fixînd anumite 

norme în elaborarea repertoriului teatral național. Explorînd și studiind cu 

atenție nu doar dimensiunea istorică sau psihologică, ci și pe cea socio-

culturală a dramaturgiei, Eminescu surprinde în însemnările sale 

raporturile autor-public, văzute ca acord mutual ce contribuie la elevarea 

spirituală comună: „În orice caz autorul trebuie să scrie pentru publicul 

ce-l are; deși nu zic, și încă cu tot dinadinsul nu voi să zic, că el să se 

coboare pînă la publicul lui... Această manoperă minunată de a ridica pe 

public la sine și de a fi cu toate astea înțeles în toate de el a priceput-o 

într-adevăr prea puțini” (Eminescu, 2016: 176). Finalitatea creației 

literare este, în consecință, aceea de a corespunde regimului fixat de 

direcția imaginației creatoare, adaptate la contextele socio-istorice în 

vederea sporirii densității semnificației sale.  
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Eminescian Theater or national history as a psychodrama 

 

Abstract 

The present paper aims to analyse the relationship between the 

dynamics of history and the psychological effects of dramatic 

representation, as it can be seen in the dramatic poem Andrei Mureșanu 

as well as in other hystorical plays written by Eminescu. The close 

connections between the difficulties that the people have undergone 

throughout history and the cultural context, combined with the artistic 

methods used by the romanian poet lead us to an original process of 

persuasion based on empathy, admiration, astonishment. The public is 

invited to become aware of reality and to act in order to materialize its 

aspirations through the revolt of the character Mureșanu, element that 

demonstrates the importance of the society’s involvement in cultural life. 

The poetic discourse and the dramatic processes work together to realize 

the premises of a revolutionary therapeutic technique called 

psychodrama. 

Key-words: psychodrama, history, empathy, persuasion, culture. 

 



 

RAUL SĂRAN 

Anul III, Timișoara 

Metafizica vulgarității – analiză asupra textelor 

„licențioase” 

În ceea ce privește lirica eminesciană, precum și mecanismele 

hermeneutice aplicate asupra acesteia de-a lungul evoluției 

eminescologiei ca știință literară de sine stătătoare, observăm că 

problematica identității erosului a reprezentat o continuă oscilație între 

interpretări dintre cele mai diverse. De la o dimensiune relativ „rezervată” 

a carnalității și, implicit, reprezentarea fizică a sentimentului de iubire 

pînă la o cosmicizare a trăirilor afective, redată prin scindarea dintre 

raporturile terestru-concret, respectiv cosmic-transcendental, erosul 

eminescian a cunoscut cele mai diverse forme și tipologii de manifestare. 

Prin caracterul romantic al poeziei sale, poetul român desăvîrșește astfel 

ideea eternului îndrăgostit, precum și prototipul iubirii ideale, stabilind 

noi dimensiuni în cadrul poeziei erotice românești și redefinind 

coordonatele pe care lirica erotică, încă timidă la nivel local, căuta să le 

rafineze la nivel stilistic. 

Ceea ce a reprezentat însă, pentru multă vreme, chintesența poeziei 

de dragoste în spațiul autohton nu ar fi fost posibil, spun unii, fără o latură 

a operei eminesciene despre care, din motive dintre cele mai diverse, s-a 

discutat foarte puțin și cu maximă precauție, accentuînd ideea unei 

„amnezii locale” a literaturii române. Vorbim aici despre o serie de texte 

care au perpetuat – deși mai mult tacit – ideea de „celălalt Eminescu”, 

unul radical opus imaginii cu tentă idealizatoare perpetuată pentru a 

păstra fără de prihană ideea „Luceafărului poeziei românești”. Un 

Eminescu percutant, muzical, însă brut, neverosimil și regăsit, mai mult 

sau mai puțin, sub angrenajul forțat și artificial redat sub o etichetă cel 

puțin discutabilă: aceea a unui Eminescu vulgar și a textelor sale 

considerate „licențioase”. Din acest motiv, lucrarea de față are în vedere 

analiza dimensiunii „pornografice” a operei eminesciene, îndreptîndu-și 

atenția asupra cîtorva texte considerate a poseda un caracter „licențios” 

pentru a observa două elemente majore care le definesc. Pe de o parte, 

pentru a urmări dacă izolarea lor în raport cu restul operei lirice a lui 
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Eminescu este una justificată și, pe de altă parte, pentru a observa cîteva 

din trăsăturile definitorii ale acestora, spre a încerca să observăm dacă 

există o oarecare valoare poetică dincolo de ceea ce a fost considerat 

rezultatul unor escapade bahice și nimic mai mult. 

 

1. Înspre o metafizică a „vulgarului” 

Înainte de a trece la analiza propriu-zisă a textelor în cauză, se 

cuvine a preciza faptul că vom prelua ideea de metafizică așa cum apare 

în opera lui Julius Evola, Metafizica sexului, care definește conceptul prin 

„căutarea principiilor și semnificațiilor ultime” (Evola, 1994: 25). 

Pornind din acest punct, vom urmări mai degrabă modul în care textele 

configurează această paradigmă a „vulgarului” în poemele eminesciene 

(așa cum apar în ediția de opere complete) și, mai precis, care este miza 

acestui demers pe care Eminescu, mai mult sau mai puțin conștient, îl 

inițiază.  

Tot în opera lui Evola regăsim ideea unei impulsivități menite să 

descătușeze, să seducă și, nu în ultimul rînd, să conducă spre o stare 

superioară: „Elementul cu adevărat primar este atracția ce se naște între 

două ființe de sex diferit, cu tot misterul și metafizica pe care le implică: 

tocmai în dorința uneia pentru cealaltă, în impulsul irezistibil către unire 

și posedare acționează din umbră (...) un impuls și mai profund” (Ibidem: 

45). Însă această „descătușare” despre care vorbește Evola nu are doar un 

rol de iluzie a catharsisului, ci este, conform lui Bruckner și Finkielkraut, 

și un exponent al contrariilor. Prin subordonare, intenția devine una de 

schimbare a percepției astfel încît acesteia i se atribuie conotații și intenții 

total opuse: „realitatea carnală rămîne degradantă sau, cel puțin, 

subalternă numai că, în loc să-și depășească josnicia în infernul exilării, 

ea poate fi răscumpărată: neo-sublimul nu vrea să omită orice aluzie 

corporală din imagini sau din cuvinte: nu vrea să excludă indecența ci să 

o subordoneze, să facă din ea semnificantul material al unui semnificat 

superior care să acționeze asupra ei” (Bruckner, Finkielkraut, 2005: 54-

55).  

În ceea ce privește poemele licențioase, acest neo-sublim este atît 

asumat, cît și redus la un minimum semnificativ. Acesta subordonează, 

într-adevăr, „indecența”, însă ceea ce transpare din textul licențios 

eminescian este mai degrabă o tendință nu de a obține un semnificat 

superior, ci dimpotrivă. Acest minimum semnificativ rămîne o 
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componentă strict carnală, cu vizibile accente comico-ludice, precum 

observăm în poemul Pune capul: „Pune capul între craci/Să văd o mie de 

draci/Mai că-mi trece și auzul/Cînd îmi gîdil bumburuzul” (Eminescu, 

1993: 1016). Textul își acceptă condiția și rămîne, în ciuda elementelor 

antimetafizice (nuanțele transcendente transpar sub o formă a unui 

descensus ad inferos parodiat), un exponent al concretului, al imediatului 

și al carnalului, deși ideea de metafizică a lui Evola rămîne, în mod 

paradoxal, încă validă. Chiar și George Pruteanu remarcă faptul că „dacă 

reuşim să facem abstracţie de limbajul scandalos, orgiastic, vom observa 

că propensiunile poetului merg către acuplarea crîncenă, în care suflet şi 

trup sunt una” (Pruteanu, 1994), deși acel impuls profund nu depășește 

planul fizic, concret, astfel încît totul are loc la nivel fantasmatic. Aici 

regăsim ideea „autenticului” Eminescu prin evadarea în plan oniric, 

specifică romantismului, însă „răsturnată” pe scara valorilor, în, poate, cel 

mai apropiat exemplu de o poetică a metafizicii (dacă o putem numi așa), 

în care carnalul devine simbolul evadării din real, toate acestea redate în 

poemul Ia te-ntinde: „Făcuși, puică, p..da vîrf,/Ridicași buricul ***,/(...) 

Că, puicuță, m-oi așterne/Frumușel deasupra ta/Să adorm de s-a putea/Și 

ne-om suge buză-n buză” (Eminescu, 1993: 1014). Iubita rămîne aici 

obiect al unui soi de admirație, deși nu este exponent al unui fenomen 

cosmic. Izolarea celor doi nu mizează pe vreo dimensiune cosmică, ci pur 

carnală, în care căutarea semnificațiilor ultime gravitează sub semnul 

împlinirii strict corporale. Însă miza acestei „metafizici” sexuale cuprinde 

o dimensiune ceva mai amplă.  

 

2. Antiasceza. Erosul subordonat 

Erotica eminesciană, consideră Călin Teutișan, „se bazează pe o 

relație specială între ochiul cititor și instanța confesivă. Această religie 

romantică a amorului asociază adesea «icoana» cu atributul cosmic. 

Portretul iconic se alcătuiește din elementele «lumii senine» care concură 

la închegarea unei imagini-fantasme ce domină copleșitor atît universul, 

cît și conștiința eului” (Teutișan, 2005: 97). În vreme ce acesta înclină 

balanța spre o dimensiune transcendentă a erosului eminescian, Marian 

Papahagi vede poezia erotică a lui Eminescu drept un elogiu al 

corporalității, sintetizat printr-o reprezentare menită să obțină exact 

efectul opus: „există la Eminescu o adevărată exaltare a corpului și, în 

final, o viziune apoteotică a amorului senzual (...). Celebrarea frumuseții 
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corporale se dispune deci într-un net antagonism față de ideea ascezei, iar 

erosul, departe de a fi respins ca formă a egoismului, este subordonat unei 

funcțiuni pozitive” (Papahagi, 1980: 19). Deși, la o primă vedere, cele 

două teorii par radical diferite – deși ambele sunt justificabile în lirica 

romanticului întîrziat – observăm că textele de natură licențioasă ale lui 

Eminescu redau ambele coordonate hermeneutice (păstrînd, desigur, 

proporțiile). Mai mult decît atît, erosul devine nu doar un simbol al ceea 

ce am numit antiasceza, această opunere totală a oricărei forme de 

catharsis moral, ci un adjuvant stilistic menit să evidențieze atît 

mecanismele de funcționare a limbajului, cît și un soi de „pervertire” a 

convenției pe care mizează romantismul. Dincolo de cupola de sticlă atent 

construită și perpetuată ca exponent al creației eminesciene și în spatele 

imaginilor edificatoare, melancolice și de o profundă valoare expresivă se 

ascunde un reziduu cinic și percutant, care nu caută altceva decît o 

„răsturnare” a valorilor și a prototipului iubirii ideale, precum și o 

demonizare – atenție, nu ca reprezentant al haosului, ci al voluptății! – cu 

simpla finalitate a dezlănțuirii orgiastice.  

După cum putem vedea și în poemele propuse spre analiză, 

invocarea ființei iubite apare tot la nivel ideatic, aceasta este privită drept 

o fantasmă, însă miza este cu totul alta. Carnalul și orgiasticul primează 

aici într-o simbioză a voluptății, în care iubirea ideală este înlocuită de o 

dimensiune pur sexuală, precum regăsim în poezia Ia te dă: „Ia te dă cu 

c..u-ncoace/Ca să caut ce îmi place/Pleacă-mi-te-n jos aci/Rochia ta s-o 

ridic,/Rochie, cămașă, poală,/Ca la c..r să-mi rămîi goală” (Eminescu, 

1993: 1014-1015). Poetul, însă, nu renunță la forma sa canonică și la 

construcția bine-cunoscută a poemelor sale. Sub semnul ludicului și al 

proiectării actului iubirii într-un cadru natural, Eminescu își distruge 

propriile convenții și relevă o perspectivă situată la polul opus. Natura 

vine aici ca un exponent al pornirilor instinctuale din subconștient, ludicul 

alunecă înspre o dilematică pur fiziologică, iar cadrul natural nu asigură 

intimitatea, ci dimpotrivă, expunerea la actul carnal în sine: „Bagă-l 

pîn’la rădăcină,/Să fiu floare pe tulpină/Simt căldură-n măruntaie/Cînd 

îți pun mîna la c...e/Pune-ți drăguțele buze/Pe a țîței bumburuze/Și le 

strînge-n dinți mai iute/Că e ca și cînd m-ai f...e” (Ibidem: 1013). 

Simbolistica este aici abolită și metamorfozată într-un joc al muzicalității. 

Mergînd pe o structură clasică, de o rezonanță baladic-folclorică și 

preluînd, cel mai probabil, modele din specificul autohton, Eminescu 
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valorizează o paradigmă des întîlnită, însă destul de vag menționată de 

specific tradițional, pe care o îmbină cu elemente romantice și căruia îi 

conferă o muzicalitate implacabilă. Accentele voit cinice configurează un 

joc al căutării și al continuei tachinări, totul culminînd într-un vertigo 

psihosexual apropiat ca nuanțe și manifestare de o formă moderată a 

delirului. Deoarece, nu în ultimul rînd, analiza unei astfel de poezii 

presupune, în mod iminent, un periplu în domeniul psihanalizei și al 

funcțiilor subconștientului. 

 

3. Între psihanaliză și fantasmatic 

Periplul exegetic intenționat în lucrarea de față ar fi incomplet fără 

o sondare a funcțiilor primare raportate la condiția psihicului uman. Din 

acest motiv, o cercetare în domeniul psihanaliticii devine nu doar 

obligatorie în demersul analizei poemelor licențioase, ci necesară în 

încercarea de a explica fenomenele fundamentale care servesc drept 

suport teoretic pentru caracterul estetic și tematic al operelor lirice în 

cauză. Teoretizînd ideea de subconștient, precum și celebra structură 

psihică alcătuită din id, ego și superego, Freud menționează, în 

Psihanaliză și sexualitate, o funcție de idealizare a impulsurilor și 

instinctelor primare, al cărei scop este de restaurare a echilibrului mental, 

pe de o parte și de redefinire a paradigmei sexualității, de cealaltă: „Poate 

ar trebui să admitem, cu franchețe, că participarea psihică cea mai 

copioasă la metamorfoza impulsiei sexuale o constatăm în cazul celor mai 

abominabile perversiuni. În aceste cazuri se efectuează un cuantum de 

activitate psihică, activitate căreia, în pofida rezultatului respingător, nu i 

se poate contesta valoarea unei idealizări a impulsiei sexuale. 

Atotputernicia dragostei nu se manifestă nicăieri mai puternic decît în 

aceste rătăciri ale sale. Peste tot în domeniul sexualității, ceea ce este mai 

înălțător și ceea ce este mai josnic sunt strîns legate laolaltă” (Freud, 

1994: 83).  

Un alt element care însă transpare mai accentuat atunci cînd 

analizăm textele licențioase din opera eminesciană, după cum am putut 

remarca în subcapitolul precedent, este dimensiunea onirică a acestor 

poeme, precum și a pseudoidealizării (sau a idealizării pur carnale) pe 

care Eminescu o aduce din stadiul de proiecție într-un plan al freneziei și 

exaltării perverse deliberate. Mai exact, din punct de vedere psihanalitic, 

procesul psihic regăsit în opera eminesciană are în vedere crearea unui 
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plan al fantasmaticului. În Vocabularul psihanalizei, Laplanche și 

Pontalis denumesc fantasma drept un „scenariu imaginar în care subiectul 

este prezent și care simbolizează, într-o manieră mai mult sau mai puțin 

deformată de procesele de apărare, împlinirea unei dorințe și, în ultimă 

instanță, a unei dorințe inconștiente” (Laplanche, Pontalis, 1994: 154). 

Exprimînd raportul de strînsă legătură între fantasmă și dorință, cei doi 

teoreticieni susțin că această influență a impulsului sexual determină o 

„trecere de la un sistem psihic la altul: refulare sau întoarcerea 

refulatului” (Ibidem: 156). Nu în ultimul rînd, Pruteanu subscrie ideii și 

sesizează „nevoia” unor astfel de scrieri: „Asemenea texte erau, probabil, 

pentru Eminescu o descărcare nervoasă, o modalitate de a-şi plăsmui 

trăiri prin «materializarea» lor pe hîrtie. Scrisul avea astfel, aici, funcţia 

de a doua viaţă, cea paralelă şi secretă, paşnice izbucniri ale libertinului 

«Mr. Hyde» faţă de îngîndurările abisale ale civilizatului şi 

melancolicului «Dr. Jeckyll»” (Pruteanu, 1994). 

Raportîndu-ne la poemele pornografice eminesciene din punct de 

vedere psihanalitic, observăm o serie de fenomene care par să reflecte, 

într-o oarecare măsură, ideile menționate anterior. Dimensiunea vulgară a 

creațiilor licențioase, precum și idealizarea instinctelor primare survin ca 

o reprezentare a unor dorințe refulate. De pildă, în Măi jupîn fanaragiu, 

Eminescu portretizează, prin dimensiunea fantasmatică, o scenă la care 

acesta asistă ca martor, fără a se implica inițial în mod direct, sugerînd 

ideea de voyeurism: „Fata mare stă călare/Pe-o p...ă lată-n spinare/Și se 

vaită și se plînge/Vai de ea că nu-i ajunge” (Eminescu, 1993: 1018). Însă, 

spre deosebire de teoria lui Laplanche și Pontalis, Eminescu nu păstrează 

dorința în planul inconștient. Mergînd pe modelul psihanalitic propus și 

teoretizat de C.G. Jung prin intermediul conceptului de umbră, poetul 

mizează pe o transgresare psihică, trecînd impulsurile din planul 

inconștient în cel conștient. Aducîndu-le în zona de conștiență, eul capătă 

o funcție de arhetip (impulsul nemaifiind respins), iar planul fantasmatic 

devine, dincolo de o dorință refulată, un demers asumat și un „rău” 

necesar, cum putem vedea în poemul Alei puică: „Cum puicuță nu te-

nduri/Să mă lași să-ți văd de c...i/De c...i albi ca și omătul,/De l......l 

sperietul” (Ibidem: 1017). Aici, implicarea subiectului în actul impulsului 

sexual este nu numai vizibilă, cît și necesară. Granițele fragile dintre 

sexualitate și pornografie sunt abolite, lăsînd fantezia să acapareze 

întregul cadru al operei. Poemul își păstrează muzicalitatea și influențele 
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folclorice, însă plusează la capitolul dinamism și carnalitate, după care 

emerge într-o formă ușor neobișnuită, însă validă de catharsis, așa cum 

regăsim în Șezi călare: „Ohohoi, cum salt (cu) gust/Și te zvîrl din p...ă-n 

sus/Și te zvîrl din p...ă iar,/Dulce fată ca un dar”. În final, intențiile 

acestor poeme reies la suprafață, iar miza lor, dincolo de procedeele 

stilistice, este mereu aceeași: „Tu mă sugi, eu mă slobod/Oh, apără-te, 

cum nu pot/S-intru-n tine, dragă, tot/Să mă bag în p...dă-

adînc,/Dinnăuntru să te mînc” (Ibidem: 1014). 

 

4. Concluzii 

Așa cum reiese din analiza întreprinsă în lucrarea de față, o discuție 

despre un caracter „metafizic” al poeziilor licențioase eminesciene ar 

putea fi susținută în contextul în care ne raportăm strict la caracterul 

poemelor, precum și la intențiile pe care Eminescu le avea cu aceste texte. 

Dacă aceste texte se încadrează la poezie erotică sau la poezie 

pornografică este, din nou, o întrebare la care putem răspunde numai dacă 

avem în vedere perspectivele de analiză, precum și modalitatea de 

raportare la aceste texte care fac parte și ele, în pofida aparențelor, din 

patrimoniul eminescian. George Pruteanu, de pildă, nu le consideră ca 

avînd o valoare estetică apropiată de operele ceva mai consacrate ale 

poetului român, însă nu le contestă valoarea lor intrinsecă și aportul lor la 

consolidarea textului eminescian per ansamblu: „Valoarea lor reală este 

cea psihologică. Pornografia n-a fost pentru Eminescu un teritoriu de 

performanţă, de sfidare a convenienţelor spre impunerea altora, mai largi. 

În această privinţă, poetul a fost un înţelept conformist (cu excepţiile 

involuntare, datorate geniului său). Paginile fără perdea sunt, mai curînd, 

un violon d’Ingres, dacă nu un sac de box, un tranchilizant. Fireşte că 

«subsolul» marelui poet nu e la fel de somptuos cum e superbul castel de 

deasupra. E mlăştinos, e jilav, colcăie” (Pruteanu, 1994). În fond, aceste 

poeme asigură echilibrul între extreme al masivului univers poetic 

eminescian și ne asigură de un lucru: fără acestea, erotica eminesciană nu 

ar fi fost niciodată la fel. Mai mult decît atît, acestea ne oferă posibilitatea 

(re)descoperirii unui Eminescu puțin altfel față de cel cu care suntem 

obișnuiți. Unul mai brut, mai neconvențional, mai postmodern în 

exprimare și abordare poetică (în ciuda formei stilistice) sau, în cuvintele 

aceluiași Pruteanu, „un Eminescu underground, pămîntos şi evadat din 

codurile sociale şi culturale” (Ibidem). 
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The metaphysics of the vulgarity – analyzing the „ribald” texts 

 

Abstract 
 The aim of the following paper is to analyse a less discussed part 

of Eminescu’s works, one which, for reasons of the most diverse has been 

kept under silence for many decades and centuries by the literary critics, 

even considered to tarnish the Romanian poet’s prestige. We are talking 

here about a series of texts that were being considered too “vulgar”, 

ribald and, from a certain extent, treated separately and with maximum 

cautiousness, as they went beyond the limits of the erotic poetry and 

classified as “pornographic” texts. The object of this paper, beyond the 

ithyphallic dimension of these few poems, is not just an approach to the 

“forbidden” dimension of the Late Romantic’s “indecent” poems, but 

rather an attempt to understand what they actually consist of and, more 

specific, what is their role and purpose at a general level in the entire 

collection of the Romanian poet’s works, from both literary and 

psychoanalytical points of view.  

Key-words: metaphysics, vulgar, ribald, psychoanalytical, phantasy 

 

 



 

 

 



 

SORINA TARBA 

Master II, Cluj-Napoca 

O lectură genetică a poemului Rugăciunea unui dac, 

pornind de la varianta [Pe-atunci nu era moarte, nimic 

nemuritor...] 

Prezenta lucrare își propune realizarea unei lecturi genetice a 

poemului Rugăciunea unui dac, pornind de la una dintre variantele sale, 

respectiv [Pe-atunci nu era moarte, nimic nemuritor...], în vederea 

explorării și înțelegerii arhitecturii operei eminesciene, a modului în care 

poetul caută formula cea mai potrivită de închegare a cuvîntului poetic, 

dar și a preocupării acestuia de a pune în cuvinte increatul, de a construi 

limbajul participant, și, prin urmare, anterior creației cosmice. 

Efortul exprimării „nenumibilului”, a ceea ce nu se poate rosti, dar 

a cărui putere funcționează drept principiu ordonator al increatului însuși, 

generează elaborarea mai multor poeme, variante premergătoare și/sau 

constituente ale creației finale al căror studiu permite realizarea unei 

cartografii a șantierului unui autor ce încerca posibilitățile de exprimare 

ale cuvîntului. Caut, așadar, să răspund întrebării pe care și-o pune 

cititorul de rînd și căruia specialistul îi caută mereu o altă perspectivă, și 

anume „Cum a scris Eminescu?”. 

După cum aflăm încă din notele lui Perpessicius, Rugăciunea unui 

dac este unul dintre obiectele de cercetare preferate de exegeți, mai ales 

datorită tematicii sale filosofice, constituind, totodată, „unul dintre cele 

mai elocvente cazuri pentru ilustrarea cunoașterii versiunilor unei 

creațiuni și a cronologizării lor” (Perpessicius, 1943: 69). Material de 

laborator pentru numeroase poeme, atelierul reprezintă punctul de plecare 

nu doar pentru poemul mai sus menționat, ci și pentru portretizarea facerii 

lumii din Scrisoarea I sau pentru blestemul din Gemenii. Tot din notele 

aceluiași editor aflăm un detaliu important despre forma poemului, și 

anume caracterul său de fragment, „indicat pentru prima oară, în 

traducerea germană a Mitei Kremnitz” (Ibidem: 69). Acest fragment ar 

face parte dintr-o dramă neterminată, Gebet der Dacier-Häuptlings (Aus 

einem unvollendeten Drama), fiind o rugăciune a conducătorului dacilor.  
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Spre acest caracter de rugăciune-blestem și-au îndreptat analiza în 

studiile lor numeroși cercetători ai operei eminesciene și a evoluției sale 

interne.  

De pildă, Rosa Del Conte, în lucrarea sa Eminescu sau despre 

absolut, vede poemul drept aprofundarea „unor intuiții referitoare la 

valoarea negativă a existenței” (Del Conte, 1990: 66), o modalitate de a 

comunica „spaima religioasă” printr-o rugăciune plină de adorare, dar 

transformată în blasfemie pentru a-l determina pe creator să coboare din 

lumea sa și să-și arate puterea, curmînd „suflarea” blasfematorului. Dacul 

respinge existența, afirmă Rosa Del Conte, exprimîndu-și „energia eroică 

într-o supremă afirmare a libertății și cea care ar fi trebuit să fie o 

înfrîngere va coincide în fapt cu victoria hotărîrii sale autonome” (Ibidem: 

72). 

În Mihai Eminescu-poet tragic, Ioana Em. Petrescu comentează 

poemul, subliniindu-i caracterul de autoblestem și identificînd în figura 

dacului nu un martir, „ci un demon, care aspiră spre a distruge creația 

zeului malefic, celebrată cu ambiguitate în text” (Petrescu, 1994: 77). 

Într-un alt studiu, Melancolia lui Eminescu, George Gană 

analizează în raport cu acest poem fondul originar al lumii la Eminescu, 

capacitatea acestuia de a contempla Universul pînă la neant, în timp ce 

Ioana Bot, în Eminescu explicat fratelui meu, interpretînd Gemenii, atrage 

atenția asupra modului în care, „poemul imaginează, pe suportul unor 

teme consacrate, inclusiv în uzajul eminescian, o demascare a 

incapacității limbajului de a fi literal” (Bot, 2012: 186), demonstrînd cum, 

în final, „formula odei este, aici, figura retorică a blestemului” (Ibidem: 

186). 

I. Negoițescu examinează poemul, în principal, prin prisma actului 

de creație al universului și a modului în care Eminescu reușește să-l 

materializeze „cu puterea incantatorie a versului, dar fără fulgerația 

imaginii” (Negoițescu, 1970: 168). 

Lectura genetică a variantelor propuse va urmări, în paralel, ideile 

dezvoltate în studiile enumerate mai sus, încercînd să explice opțiunile 

poetului prin raportare la acestea. 

În plus, în ceea ce privește comparația variantelor alese, voi analiza 

acele simboluri care, însumate, creionează universul eminescian. Pentru 

această parte a analizei mele, studiul Elenei Tacciu, Eminescu. Poezia 

elementelor, alături de diferite dicționare de simboluri vor constitui 
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puncte de referință. Mai mult, lectura mea asupra variantelor caută să 

explice elementul feminin despre care Edgar Papu, în Poezia lui 

Eminescu, afirmă că este cultivat „în toate registrele, de la idee pînă la 

structură verbală” (Papu, 1979: 9). 

Poemul [Pe-atunci nu era moarte, nimic nemuritor...] aparține 

atelierului aferent poeziei Rugăciunea unui dac. Acest „șantier” 

alcătuiește „unul dintre cele mai bogate capitole de exegeză eminesciană” 

(Perpessicius, 1943: 69)și constituie „unul dintre cele mai elocvente 

cazuri pentru ilustrarea cunoașterii versiunilor unei creațiuni și a 

cronologizării lor”(Ibidem: 69).  

Obiectul a numeroase comentarii, „brodate pe tema originalității și 

a caracterului (său) filosofic” (Ibidem: 69), Rugăciunea unui dac apare 

„fie fragmentar, fie în întregime”(Ibidem: 71) în diferite manuscrise ce se 

pot grupa în mai multe etape. Una dintre etape este reprezentată de 

varianta [Pe-atunci nu era moarte, nimic nemuritor...], punct de plecare 

în cadrul prezentei lucrări, notată de către editor cu B, ms. 2306, 68-69 și 

care, în opinia acestuia, a fost scrisă în cca. 1877. Varianta pe care o vom 

analiza comparativ este [Întîiu eși această sămînță a luminii], notată cu 

A, ms. 2262, 116v.-117, care datează din cca. 1876, aspecte din ambele 

texte urmînd a fi raportate la varianta dată spre publicare în Convorbiri 

literare, XIII, 6, 1 Septemvrie 1879, căreia, pentru a facilitia lectura, îi 

vom păstra notația din ediția academică- D, ms. 2260, 229-231.  

După cum explică Ioana Bot, „autorul se dovedea, în manuscrisele 

atelierului respectiv, preocupat nu atît de o temă sau de o poveste (...) pe 

care să o spună în versuri, cît de o problemă a limbajului poetic: cum 

poate fi reprezentat, în cuvinte, zeul care a existat dinainte de Facere” 

(Bot, 2015: 248), cum poate fi exprimat neexprimabilul, increatul.   

Astfel, ambele versiuni, atît A, cît și B, debutează cu încercarea de a 

descrie măreția absolutului. Cititorului îi este oferit un cadru atemporal și 

aspațial: „Pe-atunci nu era moarte, nimic nemuritor/Nici sîmburul luminii 

al lumei Domnitor/Nu era azi, nici mîne, nici ieri, nici totdeauna/Căci 

unul erau toate și totul era una/Nici zi, nici seri, nici noapte, nici 

primăveri, nici ierne/Și negru întuneric a(l) liniștei eterne”- B, „Întîiu eși 

această sămînță a luminii/Ea singură a lumii stăpînă nenăscută/ 

Pămînntu’l, ceriu’l ține cu a ei ființă/Care e zeul cărui noi jertfă îi 

aducem?” – A. Nedeterminarea absolută se realizează, în B, prin negarea 

a tot ce este cunoscut existenței noastre. Raportîndu-ne la studiul lui 
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Edgar Papu (1979), observăm cum categoria „departelui” este exprimată 

prin forme negative ale limbajului.  

Așadar, adverbul de negație „nu” este alăturat verbului „a fi” la 

imperfect – „nu era”- subliniind nu numai „ne-existența”, „ne-moartea”, 

„ne-azi” sau „ne-mîne”, dar și situarea acestora într-un timp originar, 

nedeterminat. Absența este concretizată morfologic nu numai prin forma 

negativă a construcției verbale, ci și prin prezența și repetiția adverbului 

negativ „nici”, alăturat pronumelui negativ „nimic”- „nimic nemuritor”. 

Faptul că în varianta anterioară, A, această exprimare a increatului prin 

forme negative ale limbajului nu există, ne arată modul în care poetul 

caută expresia cea mai potrivită pentru a numi „negrul întuneric al liniștei 

eterne”. 

Interesantă este și mutația pe care  o suferă imaginea sîmburelui 

luminii, în varianta B. Dacă în cadrul variantei A, identificăm în text 

imaginea unei semințe originare, „sămînță a luminii”, ce ține întreg 

universul în ființă („Pămîntu’l, ceriu’l ține cu a ei ființă”), în varianta B 

Eminescu provoacă limbajul în a contura viziunea cosmogonică dincolo 

de însăși existența acestei „chei de boltă” a universului. Această încercare 

de reprezentare, după cum atrage atenția George Gană în studiul său, ar fi 

fost prima în poezia românească, Heliade-Rădulescu nemergînd „mai 

departe de zilele Genezei, după Biblie, și de răzvrătirea și căderea lui 

Satan, după Milton” (Gană, 2002: 36). 

Prin urmare, remarcăm drept principală diferență între cele două 

variante abstractizarea conținutului în vederea provocării limbajului de a 

exprima cît mai mult. Dacă în varianta A timpul formelor verbale este 

prezentul („eși”, „ține”, „dă”, „imploră”, „închină”), un timp ce poate 

exprima prelungirea la infinit, dar care conferă senzația de imobilitate, de 

rigiditate, varianta B, păstrînd acel caracter de permanență, situează 

episodul cosmogonic într-o ateporalitate dinamică prin utilizarea 

imperfectului: „nu era”, „erau”, „era”, „dormea” etc. Singura formă 

verbală la timpul prezent apare abia în versul al XI-lea, „mă’ntreb”, 

declanșînd emoția lirică dată de eul ce contemplă măreția vieții, dar care, 

în același timp, este incapabil de a pune capăt existenței sale, de a se lupta 

cu principiul ființării, pe care, va descoperi, nici măcar demiurgul nu-l 

poate controla. 

După ce evocă obscuritatea și inerția din care țîșnește viața, eul liric 

are revelația neputinței cunoașterii principiului creator. Varianta A abundă 
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în interogații fără răspuns, creatoare a unei neliniști a ființei în fața 

spectacolului vieții. Versul „Au cine-i zeul cărui noi arderi îi aducem?”,  

care se repetă aproape ca un refrem în varianta A, va apărea o singură dată 

în textul variantei B,  păstrîndu-se în acest mod pînă în varianta, „ultima 

dinaintea copiei ce va fi trimis Convorbirilor literare” (Perpessicius, 

1943: 81), D. Acesta apare prima dată în strofa I a variantei A, de data 

aceasta utilizîndu-se pronumele interogativ „care” ce accentuează 

relativitatea cunoașterii ființei primordiale: „Care e zăul cărui noi jertfă îi 

aducem?”.  

Poetul alege să continue în D acest joc de a forța limbajul să 

numească „nenumibilul” prin păstrarea formelor verbale din varianta B, 

dar adăugînd, în prima strofă, verbul la timpul prezent, „mă-ntreb”, care, 

alăturat, în același vers, pronumelui „Tu” schimbă statutul textului, acesta 

devenind o adresare – „Pe-atunci erai Tu singur, încît mă’ntreb în sine-

mi/ Au cine-i zeul, cărui plecăm a noastre inemi?”.  

Adresarea este anticipată drept un blestem încă din versiunea C. 

2259, 302-304, [Te-aș blestema pe tine, Zalmoxe, dară vai!]. Cu 

neputință de ignorat în acest sens este că, spre deosebire de varianta 

publicată, D, în varianta C entitatea creatoare primește un nume. Eul se 

revoltă fățiș împotriva unui zeu de data aceasta cunoscut, Zalmoxe: „Te-

aș blestema pe tine, Zamolxe, dară vai!”. Prezența acestuia este constatată 

în variantele B, C și D prin ceea ce Dan C. Mihăilescu numește poetica 

senzitivității (Mihăilescu, 2006). În cazul de față, în varianta D avem de-a 

face cu o inițiere auditivă, „În vuetul de vînturi auzit-am a lui mers”, în 

timp ce, inițial, în variantele B și C avem de-a face cu o exprimare vădită 

a senzorialului în toate aspectele sale, și anume: „În vuetul de vînturi 

simțit-am al lui mers”. 

În ceea ce privește varianta B, consultînd notele ediției academice, 

urmărind evoluția acesteia, remarcăm o serie de prefaceri a căror analiză 

este necesară. Astfel, printre principalele modificări, editorul ne atrage 

atenția asupra unuia dintre versurile ce contribuie la portretizarea entității 

divine. Creatorul este văzut drept „izvor de mîntuire”, dătător de viață și 

de fericire, dar mai ales, drept învingătorul morții și sursa vieții- „El este 

moartea morții și învierea vieții”. Este vorba de versul 14, „El singur știe 

taina și inima scînteii”, care fusese inițial „El singur știe taina naturii ș’a 

femeii”. Constatăm, practic, același proces de abstractizare a conținutului 

ce are loc, de data aceasta, în interiorul aceleiași versiuni. Zeul cunoscător 
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al tainei naturii devine cunoscătorul tainei, a cărei singularitate și 

importanță este marcată prin utilizarea unui substantiv articulat hotărît. 

Astfel, taina lumii materiale devine taina întregului Univers, care le 

cuprinde pe toate și a cărei „inimă” este dătătoare de viață. Imaginea 

femeii din opțiunea inițială ar putea fi explicată fie, pe de-o parte, ca o 

unică posibilitate de întoarcere la originar, fie, pe de altă parte, drept o 

alegorie la tainele creației pe care mintea omului nu le poate pătrunde. 

Elogiul zeului din secvența următoare este urmat de o nouă 

secvență, cea a rugăciunii, în care, ignorînd toate darurile zeității, eul îi 

cere acesteia moartea, intrarea în „vecinicul repaos” – „Dar tot, pe lîngă 

aceste cerșesc înc’ un adaos.../Să ’ngăduie intrarea-mi în vecinicul 

repaos”,  „Tu care dai uitării a oamenilor turmă,/Îngăduie-mi și mie să 

pierd fără de urmă”. În consecință, ne aflăm în fața unui episod în care 

poetul forțează cuvîntul să prindă contur în a descrie lipsa vieții. Dacă în 

varianta B, imaginii morții îi este atribuită o pierdere a logosului, o 

pierdere a cuvîntului care, numind, creează: „și numele să piară”, 

„gîndirea și limba să sece”, acesta lipsește în varianta D, unde episodului 

elogiului îi urmează blestemul: „Blestem asupra oricui de mine are 

milă/Și binecuvîntare celui ce mă împilă/Și sfîntă gura care de jalea-mi o 

să rîdă/Sfințit să fie brațul ce-a vrea să mă ucidă/Ș’ acela între oameni să 

fie cel întîiu,/Ce mi-ar răpi chiar piatra, ce-oiu pune căpătîiu”. În acest 

mod, Eminescu forțează cuvintele să exprime cît mai mult, lipsindu-se de 

încărcături stilistice ori de imagini explicative ce ar reduce din 

dramatismul poemului, „scuturarea podoabelor” (Vianu, 1965: 200) fiind 

un procedeu de creație ale cărui efecte pot fi remarcate nu doar de la 

anumite etape de creație la altele, ci și, de multe ori, chiar în interiorul 

aceluiași atelier. 

Secvența blestemului este marcată clar în varianta D prin 

conjunctivul formei verbale, „să blesteme”, în timp ce, în varianta B, 

locul verbului este luat de un substantiv – „blestem”. Dacă în primul caz 

putem vorbi de o acțiune realizabilă, probabilă, dorită de un emițător 

indignat, care, în acest fel, își exprimă protestul, folosirea unui substantiv 

în cel de-al doilea caz nu implică acțiunea propriu-zisă. Mai mult, forma 

din varianta D marchează textual trecerea de la un plan al imaginarului la 

celălalt, în cazul acesta în dimensiunea ideală în care dacul capătă 

conotațiile unui demon „care aspiră spre a distruge creația zeului malefic” 

(Petrescu, 1994: 77). De altfel, ironia este ascunsă în textul poemului în 



O LECTURĂ GENETICĂ A POEMULUI RUGĂCIUNEA UNUI DAC 

75 

forma de laudă: fericit e cel ce nu trăiește, ne sugerează dacul ce refuză 

darul vieții oferit de divinitate.  

Prin texte precum Rugăciunea unui dac sau [Ciudat izvod e 

omul...], Eminescu ironizează mijloacele de exprimare, demascînd, după 

cum afirmă Ioana Bot, „incapacitatea limbajului de a fi literal” (Bot, 

2012:186). În cazul variantelor B și D, ironia survine prin utilizarea unor 

expresii aparent în neconcordanță cu dorințele dacului precum „norocul 

că trăiesc”, acesta cerînd demiurgului, dătător de viață, moartea. 

La nivel formal, diferențele dintre A și B se concentrează mai ales 

în jurul numărului de versuri. Dacă în A avem catrene, în B fiecare strofă 

este alcătuită din șase versuri. Trăsătura caracteristică a versurilor 

variantelor A, B, dar și D este iregularitatea. Astfel, Eminescu forțează 

textul să arate inclusiv la nivel formal ceea ce cuvintele încearcă să 

exprime – amorful originar hipertrofiei lumii. 

În ceea ce privește rima, structura acesteia se păstrează de la 

varianta B pînă la D, versurile rimînd în perechi după următorul algoritm: 

aa,bb,cc. 

Analizînd variantele din perspectiva lui Edgar Papu, care a cercetat 

modul în care mijloacele ritmice și lexicale sunt folosite de poet pentru a 

sugera „departele”, vom constata că, dacă ne oprim asupra vocalei „a” 

căreia „Eminescu îi amplifică în toate felurile deschiderea” (Papu, 1979: 

60). Observăm, prin urmare, cum, atît în varianta B, cît și în varianta D, 

vocalei feminine îi este lărgită „capacitatea sonoră prin diftongarea cu o 

semivocală sau prin asocierea cu o vocală întreagă” (Ibidem: 60). Astfel 

de cuvinte, rezultatul unui  asemenea procedeu, sunt cuvinte-cheie pentru 

crearea atmosferei poemului, și anume, în varianta B- „noapte”, 

„moartea”, „adaos”, „repaos”, iar în varianta D – „moarte”, „adaos”, 

„repaos”. 

Lectura genetică a variantelor șantierului Rugăciunea unui dac 

demontează, așadar, ideea unui Eminescu care scria insuflat de o 

inspirație „divină”, ba mai mult, ne arată capacitatea acestuia de a 

reutiliza expresii sau versuri întregi în interiorul aceluiași atelier sau în 

ateliere diferite. 

În consecință, mutațiile surprinse în urma lecturii conturează 

imaginea unui poet nu numai neîncrezător în puterea cuvîntului de a 

exprima, dar, în aceeași măsură, și preocupat să-i scoată la iveală 
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cusururile prin apelul la o multitudine de strategii discursive, inclusiv la 

ironie. 

Ca atare, sintetizînd, una dintre principalele diferențe dintre 

variantele lecturate constă în abstractizarea conținutului pentru a împinge 

cuvîntul în a exprima cît mai mult, dar și pentru a conferi textului o 

anumită sobrietate. Mai mult, este imposibil să nu remarcăm încercarea 

acestuia de a renunța, odată cu rescrierea variantelor, la figuri de stil, 

căutînd să se exprime prin mijloace neartificiale, atît din punct de vedere 

ideatic, cît și la nivel formal. În plus, regruparea versurilor de la o 

variantă la alta, refacerea rimei și sintetizarea unor imagini diferite într-un 

singur tablou, duce, uneori, pînă la reducerea formală a textului în sine.  

Lectura variantelor aparținînd atelierului Rugăciunii unui dac ne 

oferă imaginea unui Eminescu diferit de cel conturat prin lectura unor 

forme ultime a poemelor acestuia, îndemnîndu-ne să descoperim, pe lîngă 

eforturile depuse de poet în căutarea versului perfect, rînduri care, de cele 

mai multe ori, pot fi luate în considerare drept poezii de sine stătătoare. 

BIBLIOGRAFIE 

Ioana Bot, Monica Columban, 2004, Mihai Eminescu, Scrisori. Exerciții 

de lectură, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 

Ioana Bot, 2012, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, București. 
D. Caracostea, 1987, Creativitatea eminesciană, Editura Junimea, Iași, 

1987. 

Rosa Del Conte, 1990, Eminescu sau despre absolut, trad. Marian 

Papahagi, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Mihai Eminescu, 1943, Opere, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 

volumul II, ediție critică îngrijită de Perpessicius, București. 

Mihai Eminescu, 2015, Versuri din manuscrise, ediție de Ioana Bot și 

Cătălin Cioabă, Editura Humanitas, București. 

George Gană, 2002, Melancolia lui Eminescu,Editura Fundației culturale 

române, București. Dan C. Mihăilescu, 2006, Perspective 

eminesciene,Editura Humanitas, București. 
Ion Negoițescu, 1970, Poezia lui Eminescu, Editura Eminescu, ediția a II-

a, București. 

Edgar Papu, 1979, Poezia lui Eminescu, Editura Junimea,ediția a II-a, 

Iași. 



O LECTURĂ GENETICĂ A POEMULUI RUGĂCIUNEA UNUI DAC 

77 

Ioana Em. Petrescu, 1994, Mihai Eminescu,poet tragic,Editura Junimea, 

Iași. 
Elena Tacciu, 1979, Poezia elementelor- Eseu asupra imaginației 

materiale în postumele de tinerețe,Editura Cartea Românească, 

București. 
Tudor Vianu, 1965, Despre stil și artă literară, Editura Tineretului, 

București. 

 



SORINA TARBA 

78 

A genetic reading approach of the poem Rugăciunea unui dac (A 

Dacian’s Prayer) starting from the previous version [Pe-atunci nu era 

moarte, nimic nemuritor... ] [Then there was no death, nothing 

immortal] 

 

Abstract 
The purpose of this paper is to present a genetic reading approach 

of the poem Rugăciunea unui dac (A Dacian’s Prayer) starting from the 

previous version [Pe-atunci nu era moarte, nimic nemuritor... ] [Then 

there was no death, nothing immortal] so as to explore and to understand 

the architecture of Eminescu’s work, creating an outline not only of the 

means in which the poet seeks the most appropriate formula for 

combining the poetic word, but also of his constant preoccupation with 

creating and building the perfect primary language, the principal word 

that existed before the cosmic creation. I am, therefore, trying to answer 

and offer a different perspective of one of the most intriguing questions, 

arousing both the common readers’ and the specialists’ curiosity and 

interest: ’In what way and/or by what means did Eminescu write?’. 

Key-words: genetic reading, principal word, Eminescu, primary 

language, writing. 
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Anul I, București 

Verbele dicendi: ocurențe și structuri imaginare în poezia 

O,-nțelepciune, ai aripi de ceară! 

Dacă poezia O,-nțelepciune, ai aripi de ceară”!
1
 s-ar putea reduce 

la un singur cuvînt care să o descrie și să o exprime, acel cuvînt ar fi 

imagine. Desigur că aici intervine o latură pregnantă a reprezentabilului, a 

formei vizibile, independentă de expresia secundă, care lasă o oază de 

transparență în interpretare. Totuși, depășind pragul impactului prim și 

adîncindu-ne în substrat, descoperim imagini generate de structuri 

intrinsece absconse, imagini configurate de forme ale figuralului sau de 

unele profilate de figuri de stil – toate aceste cazuri consumînd cîte puțin 

din imaginarul vădit, lăsînd să se întrevadă o latură ce scapă vederii 

incipiente. 

Poezie publicată în 1879, O,-nțelepciune, ai aripi de ceară conține 

o semantică aparte, care poartă cititorul printr-o multitudine de stări și 

dimensiuni. Inconstantă în expresie, plecînd de la imaginea cît se poate de 

mundană a  „mîinilor subțiri ce s-apucă de perdele” și ajungînd la 

abstractul „literelor vremii”, poemul relevă o spațialitate dinamică 

(spațialitate asupra căreia ne vom opri ulterior, fiind o cheie în 

interpretare), fie ea apropiată („tu astăzi cifre mă înveți”) sau îndepărtată 

(„Istoria cu lungile ei ere”), cosmică („Lucește luna printre mii de stele”) 

sau terestră
2
 („Suspină vîntu-n frunzele de fag”), plus umană („mîini 

subțiri”) sau doar plus animată („flori albe de migdal”). Joaca pe care 

poetul o realizează cu formele și imaginile și multitudinea de structuri pe 

care le creează își trag seva din capacitatea acestuia de a utiliza figuri de 

stil deosebite. Imaginarul eminescian este unul bogat, iar paleta de 

interpretare, pe măsură; vocabularul, bineînțeles, nu poate face notă 

discordantă. Și pentru că această din urmă latură este cea importantă în 

                                                 
1
 Varianta pe care am folosit-o în analiză este Eminescu, 1973: 403-406. Toate 

citările ulterioare regăsite în text sunt preluate din această ediție. 
2
 Despre o parte din aceste încadrări spațiale, subsumîndu-le denumirii de Spații 

imagistice, vorbește Dumitru Irimia (Irimia, 2012).  
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exegeza noastră, nu putem trece cu vederea categoriile morfologice, 

plasate în contexte aparent improprii. Un astfel de caz îl reprezintă, în 

această poezie, întrebuințarea verbelor dicendi. Întîlnite pe alocuri în 

restul poeziei, uneori doar sugerate, aceste verbe sunt aglutinate în cea de-

a cincea strofă. Figura de stil prin care ele apar? Personificarea
3
. Aici 

întîlnim o discordanță generată de aparenta imposibilitate de a corela 

anumite elemente minus umane cu această categorie a verbelor 

declarative
4
.  

 În a cincea strofă este utilizat verbul, a gîndi,  pe care l-am putea 

încadra cu ușurință în categoria verbelor de comunicare, care, după J. M. 

López Muñoz, presupun un „discurs performat mental”
5
. Folosindu-se de 

personificare, pe care o exploatează în cele mai multe dintre cazuri, 

poetul configurează imaginea vie a codrului, care se află în situația de a fi 

„gîndit cu jale” un tot ce se revelează în structura interioară a poetului, 

„în rîsul meu, în plînsu-mi”. Odată cu această introducere abruptă în clasa 

                                                 
3
 În legătură cu personificarea, Dumitru Irimia (2012: 258), face următoarea 

precizare, care ajută în interpretarea textului: „Poetul nu personifică, de fapt, el 

«interpretează», situează sub semnul umanului elemente din natură și univers, forme 

firești de manifestare a acestora. [...] Situînd elemente și fenomene ale naturii în 

persectivă umană, Eminescu dezoltă semnificația poetică prin sugerarea existenței unei 

voințe discrete, a unei discrete conștiințe în întreaga frămîntare a naturii și 

universului.[...] Prin această voință discretă în realizarea activă a unor acțiuni, altfel 

firești, fenomenele naturii devin extrem de dinamice”. 
4
 Ximena-Iulia Barbu (2014) face o inventariere a acestor verbe, enunțînd, pentru 

fiecare dintre autorii care le analizează de-a lungul timpului, și modalitatea în care le 

numește. Astfel, constatăm că ele sunt denumite verba dicendi (Uță Bărbulescu), verba 

declarandi (Fischer și Vasiliu), verbe declarative (DSL și Bălășoiu), verbe de declarație 

(GALR și Zafiu), verbele zicerii (Bîrcă și Varvaroi), verbe de tip dicendi (Mancaș și 

Cvasnîi Cătănescu). Diferențele la nivel semantic care uneori există, alteori lipsesc între 

acești termeni, prezentate detaliat în cartea deja menționată, nu ne va împiedica să îi 

folosim pentru a desemna clasa verbelor de enunțare, întrucît această lucrare nu își 

propune să analizeze lingvistic poezia lui Eminescu, ci să propună o interpretare care nu 

are decît parțial o latură stilistică. 
5
 Tot în Barbu, 2014: 29-30, este prezentată această nuanțare pe care o aduce López 

Muñoz, în articolul său Pour une typologie des verbes introducteurs de discours 

indirect, raportîndu-se la discursul originar. Astfel, în cadrul acestui tip de discurs, el 

delimitează verbele care trimit la un discurs  oral de verbele care trimit la unul 

performat, acesta din urmă fiind de trei feluri: scris, gestic, mental. Verbul analizat în 

poezia noastră este a gîndi, verb care este substituit discursului performat mental.  
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verbelor comunicaționale secundare, „verbe al căror sens de bază nu 

include ideea de enunțare orală, dar care pot fi asimilate contextual clasei 

verbelor de zicere” (Barbu, 2014: 27), se deschide un univers de 

interpretări legate de posibilitatea gestionării cuvîntului în funcție de 

entitatea căreia îi este subordonat.  

Gîndul este eminamente un construct al ideii, iar obediența acesteia 

în fața cuvîntului, îl transformă și pe el într-o figură pasibilă de expresie 

prin grăire. Corelarea gîndului cu codrul nu este aleatorie, căci atît 

elementele care compun codrul, cît și cele incluse în spațiul natural vor fi, 

după cum ne redă poezia mai departe, personificate și supuse actului 

enunțării: „Ce spun izvoul lunecînd la vale,/Ce spune culmea, lunca de 

arini,/Ce spune noaptea cerurilor sale,/Ce lumii spun luceferii senini”. 

Aglomerarea tuturor acestor elemente exterioare într-o singură strofă a 

unei poezii și supunerea lor personificării redau o echivalență a dublei 

spațialități, interioare și exterioare, dar nu ca una oferită dintru început, ci 

însușită de interioritate pe parcursul descoperirii componentelor externe. 

Încadrate toate sub imperativul verbului a spune, aceste elemente pornesc 

de la necesitatea ființării, care se va observa în ultimele două versuri ale 

acestei strofe: „Se adunau în rîsul meu, în plînsu-mi,/De mă uitam răpit 

pe mine însumi.” Detașarea de ființă prin ascultarea unui glas care nu i se 

adresează direct trădează impactul pe care aceste forme îl au în sfera 

spațiului interior. 

Desigur, mai există o particularitate poetică care sugerează doar o 

formă de obiectivitate, resimțită totuși, dincolo de apropierea poetului de 

text: preferința pentru verbul a spune, în locul sinonimului său parțial a 

zice, verb care posedă o tentă de subiectivitate, pe care poetul nu o lasă să 

se întrevadă
6
. De asemenea, etimonul verbului a spune, latinescul 

exponere, însemna a înfățișa ceea ce conduce la o latură figurală și 

reprezentabilă a construcției lirice. Citind versurile, ne lăsăm seduși de 

maniera de prezentare a cadrului exterior, de expresia aproape umană a 

unor elemente lipsite de această dimensiune, dar care, sub auspiciile 

                                                 
6
 Grigore Brîncuș (2004) diferențiază cele două verbe ale zicerii, a spune și a zice, 

remarcînd că primul dintre ele operează cu o semantică obiectivă, în vreme ce al doilea 

concentrează o informație subiectivă. Tot în același studiu, se face și precizarea că există 

și o opoziție temporală între aceste două verbe, unul dintre ele (a spune) fiind o marcă a 

durabilului, iar celălalt al caracterului momentan. 
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cuvîntării, devin parte dintr-un întreg viu. Fixitatea spațiului exterior și 

rigiditatea sa sunt recalibrate pe dimensiunea devenirii și transformării 

ființei poetice, astfel încît spațiul fizic „este infuzat cu vibrație muzicală 

sau luminoasă, saturat cu energie și trăire poetică și în felul acesta este 

convertit în valori lăuntrice, reinventat în larguri intense de suflet.” (Popa, 

1982: 216). Circularitatea produsă de repetiția anaforică
7
 a elementului 

„ce”, care face referire la conținutul transmis, denotă o muzicalitate 

inepuizabilă, care înființează perpetuu noi forme ale subiectivității. Și 

această strofă nu este un caz particular în poezie. Dacă vom merge la cea 

de-a doua strofă, vom descoperi cum un verb dicendi prototipic, a zice, 

este expus în același vers alături de antonimul său a dezice: „Ce-au zis o 

vreme, altele dezic”, exprimînd perimarea conținutului enunțării. Aceasă 

dezicere, imediat următoare ideii de vremelnicie, generate de „aripile de 

ceară”
8
 ale înțelepciunii sugerează nestatornicia și implantează pilonii 

ideii de efemeritate a structurilor cognitive (aici poate fi luată în 

considerație și precizarea pe care a făcut-o Grigore Brîncuș cu privire 

caracterul temporar al acestui verb, a zice). În lumea gîndirii și a 

înțelepciunii, totul este pus sub semnul relativității. O trimitere interesantă 

se poate face la o altă poezie, Glossă,  în care o epocă este prezentată cu o 

sumă de cutume și idei ale sale, ambalate sub forma unei măști, care se 

schimbă treptat, odată cu trecerea timpului: „Și de mii de ani 

încoace/Lumea-i veselă și tristă;/Alte măști, aceeași piesă”. Cu toate 

acestea, poezia O,-nțelepciune, ai aripi de ceară, este o antiglossă, căci 

aici însele înțelepciunea și gîndirea stau sub semnul relativității, în vreme 

ce în Glossă, acestea sunt situate pe un piedestal al integrității, nefăcînd 

concesii fericirii, aceasta din urmă fiind entitatea trecătoare: „Nici încline 

a ei limbă/Recea cumpănă-a gîndirii/Înspre clipa ce se schimbă/Purtînd 

masca fericirii”. Revenind la antinomia zicere-dezicere, pe lîngă 

                                                 
7
 Acest termen este utilizat de Mihaela Mancaș (2005: 136), pentru a denumi o figură 

în cadrul căreia „se pot repeta unități sintactice de diferite dimenisuni, de la conjuncții sa 

cuvinte simple pînă la sintagme sau fragmente de propoziții în jurul cărora se 

structurează textul unei întregi poezii”. 
8
 Trimiterea aproape directă care reiese din atribuirea aripilor de ceară înțelepciunii 

este la mitul lui Icar. Precizat pentru prima dată în Metamorfozele lui Ovidiu, acest mit 

prezintă destinul lui Icar, care făcîndu-și aripi din ceară pentru a scăpa din labirint, va 

muri izbindu-se de stînci, din cauza topirii aripilor la contactul cu căldura soarelui. 
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nestatornicie, este prezentată și un soi de „neființare”, o anulare a 

individualității, generată tocmai de negarea unui verb: „Neființa ca 

nedeterminare înseamnă supracategorial, nu rădăcina primă a verbului, ci 

negarea lui” (Em. Petrescu, 1978). Structura nu este singulară în poezia 

lui Eminescu; o întîlnim și în poezia Mortua est: „Ce-un secol ne zice, 

ceilalți o dezic/Decît un vis sarbăd, mai bine nimic.”  

Inexistența, „nimicul”, devin aproape un laitmotiv al acestor poezii. 

Despre înțelepciune ni se spune că a luat tot, un tot pe care, așa cum am 

precizat, îl va revela codrul și a dat la schimb nimicul, ca o formă de 

accentuare a nesemnificativului. Acesta va apărea și în corelație cu verbul 

dicendi a zice: „Oricît oceanu-ar vrea să se ridice/Cu mii talazuri ce-

nspumate trec,/Nimic el nouă nu ne poate zice”, semnificînd 

imposibilitatea transmiterii unui mesaj nou, ca o formă de reluare a ideii 

din Glossă: „Toate-s vechi și nouă-s toate”. 

Spațialitatea este multiplu dimensionată. Încă dintru început, ni se 

dă impresia că suntem într-un spațiu închis, circular, prin existența unor 

elemente precum perdele și zăbrele și a unor structuri de tipul gură-n 

gură, drag cu drag. Plasarea după o schemă repetitivă a unui verb de tip 

sentiendi
9
, „suspină”, poate reprezenta încadrarea într-un spațiu dacă nu 

al suferinței, cel puțin al nostalgiei
10

.  

De asemenea, utilizarea unor elemente care trimit la grăire, 

formîndu-se un fel de cîmp semantic al acesteia: gură, glas („Căci glasul 

tău urechea noastr-o schimbă”) sau limbă („Pierdută-i a naturii sfîntă 

limbă”), face posibilă crearea unei imagini a existenței, consolidate de 

cuvînt. La fel de puternică este și imaginea finală a ființării, care trimite 

tot la cuvînt, și care lasă să se înțeleagă o formă de existență problematică 

și lipsită de un sens ideal: „Sunt ne-nțelese literele vremii/Oricît ai adînci 

semnul lor șters/Suntem plecați sub greul anatemii/De-a nu afla nimic în 

vecinic mers/Suntem numai spre-a da viață problemei.” 

                                                 
9
 Descoperim, tot în studiul Ximenei-Iulia Barbu despre verbele dicendi, că Weinrich 

împarte categoria de verbe de comunicare în verba dicendi, verba putandi și verba 

sentiendi. 
10

 I. Negoițescu (1995: 98), face următorul comentariu: „Într-o suspinare nocturnă a 

pădurilor, peisajul fiind aproape mistic, cu «lumini pe ape, neguri pe pămînt», se aude 

parcă muzica începutului lumii, existențialitatea naturii”. 
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Ajungînd pînă la Grecia Antică, tot ca o formă de manifestare 

nostalgică după un trecut ideal pierdut, i se impută înțelepciunii stingerea 

ochiului
11

 Greciei Antice.  

Suntem purtați prin spații externe îndepărtate, prin mituri
12

 și 

legende, uneori numite, alteori sugerate, dar care redau constant ideea de 

timp primordial scăpătat, aflat în imposibilitatea de a fi reluat în vreo 

formă sau alta. Înțelepciunea, anunțată încă din titlu, este ucisă prin însăși 

existența ei. Viața este prezentată, prin antanaclază
13

, ca fiind inexistentă 

sieși: „Lipsește viața acestei vieți”. Acestea, coroborate de elementele 

comunicaționale (atît verbe ale enunțării, cît și de constituenți care fac 

trimitere directă la vorbire și cuvînt) fac din poezia O,-nțelepciune, ai 

aripi de ceară, o poezie a nostalgiei, a îndoielii în ce privește importanța 

înțelepciunii și, nu în ultimul rînd, a efemerității și a condamnării pe care 

o resimte poetul de a rămîne veșnic un învățăcel „plecat sub greul 

anatemii/de-a nu afla nimic în vecinic mers”. 

                                                 
11

 Se poate face o paralelă cu ochiul lui Horus. Acesta era un zeu, fiul lui Osiris și al 

lui Isis. În Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, regăsim ideea 

conform căreia acest ochi al zeului „simbolizează nemiloasa acuitate a privirii 

justițiare”. Cu alte cuvinte, am putea spune că privirea care reprezenta dreptatea antică și 

statornicia a fost stinsă de înțelepciune. 
12

 Cu ajutorul mitului, poetul trece prin timp și, în același timp, perpetuează timpul, îi 

conferă continuitate. Despre acest aspect, găsim o referință la George Popa (1982: 166), 

în care ni se spune că „poezia eminesciană nu este numai saturată de fior cosmic. Ea are 

deschidere către toate posibilele, prin anexarea oricărui spațiu și a oricărei stări 

existențiale ce pot fi concepute de puterea intelectivă omenească: spațiul mitului și al 

legendei care conferă libertate asupra ritmului și sensului de desfășurare a timpului”. 
13

 Mihaela Mancaș (2005: 139) oferă o definiție a antanaclazei. Aceasta reprezintă o 

„reluare a aceluiași cuvînt cu sensuri contextuale diferite. Efectul de insistență al 

repetiției simple este astfel depășit, căci funcția antanaclazei rezidă, dimpotrivă, în 

sublinierea contrastelor existente într-o aparentă similitudine”. 
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Abstract 
The Mihai Eminescu’s poem, O,-nțelepciune, ai aripi de ceară, can 

be explained by the dicendi verbs present in it; the way they are used can 

be an interpreting way. This poem can also be correlated with aother 

poems by Mihai Eminescu in the same direction of explanation. 

 

Key-words: poem, dicendi verbs, explanation, space, antiquity.  
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EMILIA MERCE 

Anul III, Timișoara 

Reprezentări ale imaginarului eminescian în trei studii 

critice 

Analizînd din perspectivă diacronică receptarea liricii eminesciene 

în critica românească, putem observa că, în general, exegeza a avut drept 

obiectiv reprezentările imaginarului eminescian. Dintru început, vom 

menționa că lucrarea de față nu va trata într-o manieră exhaustivă acest 

subiect, ci, dimpotrivă, am selectat doar trei studii critice spre analiză și 

anume Eminescu. Poezie și nihilism de Constantin Barbu, Eminescu. 

Modele cosmologice și viziune poetică de Ioana Em. Petrescu, respectiv 

Eminescu. Trei eseuri de Radu Vancu. Alegerea celor trei studii are drept 

fundament identificarea unei abordări asemănătoare în ceea ce privește 

stabilirea unei premise în dezvoltarea propriilor teorii ce vizează 

imaginarul eminescian. Astfel, demersul analitic al celor trei exegeți 

pornește de la ideea potrivit căreia existența lumii depinde de ființarea 

eului. Așadar, imaginarul eminescian va surprinde raporturile eu-lume. 

Dacă în cazul modelelor cosmologice, relația eu-lume este definită din 

prisma simbiozei a trei elemente definitorii pentru redarea universului 

paradisiac – lumina, erosul și cîntarea –, la Constantin Barbu, aceasta 

este sugerată de conturarea unei gramatici a ființei, pe cînd la Radu 

Vancu, constatăm că relația eu-lume este văzută apocaliptic. 

Gilbert Durand afirma în lucrarea sa despre aventurile imaginii că 

„Dacă e adevărat că romantismul, simbolismul și apoi suprarealismul au 

fost bastioanele rezistenței imaginarului în sînul domniei triumfătoare a 

scientismului rațioanalist, chiar în inima acestor mișcări se stabilește 

progresiv o reevaluare pozitivă a visului, a reveriei, chiar a halucinației – 

și halucinogenelor – al cărei rezultat a fost, după un frumos titlu a lui 

Henri Ellenberger, «descoperirea inconștientului»” (Durand, 1999: 147). 

De aici deducem că poezia eminesciană, prin valorificarea planului oniric, 

determină multiplele receptări ale imaginarului. De altfel, „Noțiunea și 

experimentarea «funcționării reale a gîndirii» urmau să pună în evidență 

faptul că psihismul uman nu lucrează doar la lumina percepției imediate 

și a raționalității înlănțuirii ideilor, ci și în penumbra sau în noaptea unui 



EMILIA MERCE 

90 

inconștient pe care îl revelează, ici și colo, imaginile iraționale ale visului, 

ale nevrozei sau ale creației artistice” (Ibidem), motiv pentru care poezia 

eminesciană ilustrează defulările subconștientului poetului, astfel încît 

lirica eminesciană va fi o radiografie a sinelui acestuia. Din această 

perspectivă, „Ceea ce Eminescu a instaurat este un sens historial al 

Ființei, un mod de gîndire a profunzimii lumii, a înaltului ei invizibil. A 

mers într-o blîndă rătăcire pînă la marginea prăpastiei unde doarme 

ascuns încă negînditul. Fiindcă Eminescu a avut în sinea lui cuvintele 

originii. Dar mai important decît toate acestea e faptul, neobservat, că 

Eminescu a instituit o altă paradigmă a imaginii lumii” (Barbu, 1991: 19). 

Astfel, Constantin Barbu subliniază încă o dată faptul că destinul eului 

presupune dezvăluirea profunzimilor lumii, dar totodată acest proces de 

rătăcire printre imaginile deja conturate despre lume invită eul la o 

proprie redefinire. Instituirea unei alte imagini a lumii implică 

transformările ireversibile ale eului.  

Asemănător, Ioana Em. Petrescu afirmă în debutul studiului său 

faptul că „În realitate, universul nu cunoaște liniște; universul este, în 

structura lui, muzical, pentru că structura îi e dată de legile armoniei. 

Ceea ce ne apare drept tăcere este doar rodul incapacității noastre de a 

percepe cîntecul etern neîntrerupt al lumilor” (Petrescu, 2005: 17). 

Potrivit celor menționate de Ioana Em. Petrescu, universul care va fi 

reprezentat și în lirica eminesciană preia modelul platonician, al lumii ca 

o cîntare. Însă tot exegeta semnalează că imaginarul eminescian se află 

într-o continuă metamorfozare determinată de trecerea de la o etapă la 

alta a creației. Dacă în primele poeme „universul poetic eminescian 

dezvoltă (...) un model cosmologic platonician (...) într-o etapă ulterioară 

a poeziei eminesciene, sentimentul consubstanțialității ființă-univers e 

pierdut” (Ibidem: 24), pentru ca în ultima etapă a creației relația eu-

univers să fie una de opoziție. În schimb, Constantin Barbu mizează pe 

identificarea unei constante în redarea imaginarului în lirica eminesciană. 

Unitatea imaginarului eminescian este sugerată, în acest context, de faptul 

că „trebuie să spunem că «lucrarea» lui Eminescu care este limba unui 

popor se prezintă ca un viu arhipelag al rostirii” (Barbu, 1991: 17).  

În ceea ce-l privește pe Radu Vancu, acesta pornește de la premisa 

potrivit căreia din universul imaginar al liricii eminesciene transpare 

preferința pentru dimensiunea apocaliptică, fiind ulterior dublată de cea 

erotică. Din acest punct de vedere, criticul realizează dintru început 
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distincția dintre apocalipsa biblică și apocalipsa din textele poeților 

romantici. În acest sens, Radu Vancu afirmă: „Apocalipsa religioasă este 

un proces orientat înspre o clarificare a situației istorice, clarificare 

realizată prin anularea distanței dintre divinitate și creație, finalizată prin 

mariajul între acestea două. Prin transpunerea ei în planul literaturii 

romantice se păstrează obsesia pentru revelație și pentru anularea 

dihotomiei ontice, funcția pe care motivele împrumutate o îndeplinesc în 

imaginarul literar concretizîndu-se în raport cu această obsesie.” (Vancu, 

2011: 66). Totuși, pe parcursul analizei, Radu Vancu se raportează 

frecvent la episoade din apocalipsa biblică, încercînd să preia doar ideea 

pe care să o filtreze prin recurgerea la textele eminesciene. Astfel, în 

încercarea de a (re)defini imaginarul eminescian, Radu Vancu preia 

motive apocaliptice biblice, dar „în procesul transferului, motivele 

apocaliptice pot rămîne formal neschimbate, deși rolul lor în interiorul 

imaginarului este fundamental diferit. Vom numi aceste motive propriu-

zise. Uneori, ele se modifică o dată cu modificarea funcției pe care o au 

de îndeplinit; vom numi acest tip de motive literalizate, întrucît ele sunt 

trecute prin filtrul poeziilor romantice și comportă implicit o deviere de la 

sensul lor primar, teologic” (Ibidem). Surprinzător este faptul că deși 

intenția acestuia este de a se detașa de sensul primar al motivelor 

apocaliptice biblice, în realitate, se observă că întreg demersul lui Radu 

Vancu se bazează pe primele accepțiuni ale acestor motive, criticul găsind 

doar variațiuni prin transferul acestora în planul literar.  

Urmărind modul în care Radu Vancu clasifică motivele 

apocaliptice, putem constata că cetatea – motiv apocaliptic propriu-zis – 

devine simbol al centralității în definirea și identificarea celorlalte motive, 

întrucît criticul subliniază că imaginea cetății nu este redată aproape 

niciodată singular la Eminescu, ci dimpotrivă, „motivul Cetății se 

camuflează în acela al codrului, și devine astfel unul literalizat” (Ibidem: 

89), astfel încît „întregul univers se confundă cu Palatul, cu Cetatea” 

(Ibidem). Totodată, „femeia există în imaginarul eminescian ca o 

actualizare alchimică a mitului orfic, semnificația ei fiind în același timp 

strîns legată de aceea a Cetății” (Ibidem: 114). Tot în acest context, 

trebuie să menționăm și faptul că zborul – motiv apocaliptic literalizat – 

este descris prin raportare la cetate din următoarea perspectivă: „O 

variantă a zborului orientat spre spațiul celest este ascensiunea, de regulă 
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realizată pe munte, și avînd ca punct final Cetatea, castelul” (Ibidem: 

102).  

De altfel, ideea ascensiunii spre ceruri este preluată din 

reprezentările zborului în apocalipse, de unde deducem încă o dată că 

pentru Radu Vancu textele apocaliptice desemnează cadrul pentru 

conturarea unui imaginar apocaliptic eminescian. Așadar, Vancu, aflîndu-

se în asentiment cu G. Călinescu pentru care „«Punctul cel mai însemnat 

de orientare uranică este luna... Ridicarea la cer e un adevărat delir 

uranic... Ascensiunea în lună e o întoarcere într-un loc originar, luna fiind 

de fapt Raiul»” (Ibidem: 100), afirmă: „Luna corespunde, în fapt cerurilor 

superioare, în care se produce revelația spațiilor sacrale, a lumilor 

transcendentale ce vor fi instaurate după apocalipsă” (Ibidem: 101). De 

aici reiese și preferința poetului pentru crearea de lumi noi, motiv pentru 

care motivele literalizate identificate de Radu Vancu – nunta, revelația 

etc. – constituie premisele unei noi geneze. De aceea și motivele 

apocaliptice propriu-zise – edenul, profetul, visul profetic, eshatologicul 

sau „Luceafărul” – sunt înscrise în planul reconfigurării lumii prin 

renașterea ei. Astfel, „nostalgica dorință eminesciană de «revedere» a 

codrului este o nostalgie a paradisului pierdut” (Ibidem: 90), întrucît 

„grădina paradisiacă este identică în cele din urmă cu codrul, topos sacru 

a cărui imagine o camuflează și pe aceea a cetății” (Ibidem). De altfel, 

„visul profetic se confundă (...) cu «visul» geniului, cu «gîndirea în 

basme» și «vorbirea în poezii»” (Ibidem: 95), ilustrînd o integrare a eului 

în lumea care i se revelează prin vis, iar eshatologicul devine, sugerează 

Vancu, un fel de justiție finală ce acționează în vederea restabilirii 

echilibrului.  

Așadar, motivele apocaliptice din lirica eminesciană contribuie la 

refacerea lumii din perspectiva unui eu care rătăcește între lumea telurică 

și lumea cosmică. Criticul semnalează, totodată, prin identificarea acestor 

elemente că într-o bună măsură textele eminesciene propun un imaginar 

caracterizat prin mineralitate și elementaritate. În acest sens, Radu Vancu 

redă prin analizarea liricii eminesciene un univers fluid, aflat într-o 

mișcare uniformă și circulară care presupune o reiterare continuă a 

momentului genezei. De aceea, „accepțiunea cea mai frecventă a 

apocalipticului rezidă în concepția unei uniuni între spirit și lumea 

exterioară, avînd drept scop regenerarea imaginativă a universului, 
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integrarea în noul cosmos urmînd să se producă prin descoperirea unui 

nou fel de a vedea” (Ibidem: 123).  

Pornind de la ultima definiție a apocalipticului pe care criticul o 

propune, vom încerca să observăm în ce măsură putem identifica și în 

studiul Ioanei Em. Petrescu, respectiv în cel al lui Constantin Barbu 

prezența apocalipticului. Astfel, trebuie să precizăm înainte de toate că 

surprinderea apocalipticului în reprezentările imaginarului eminescian 

realizate de cei doi exegeți rezidă din felul în care aceștia și-au construit 

argumentarea. Așadar, din lucrarea Ioanei Em. Petrescu putem deduce 

tendința de a atribui o dimensiune apocaliptică imaginarului poetic 

eminescian în momentul în care criticul definește universurile 

compensative. Conturarea acestor universuri compensative face trimitere 

la acea regenerare imaginativă a universului despre care amintea Radu 

Vancu. În acest context, poezia, iubirea, visul etc – motive alese pentru 

configurarea universurilor compensative – includ în funcția pe care o 

îndeplinesc și nuanța apocaliptică ce face referire la „descoperirea unui 

nou fel de a vedea” (Ibidem) prin integrarea eului într-un nou cosmos. La 

Constantin Barbu, apocalipticul nu este un dat, întrucît eul și cosmosul 

sunt înscrise în ceea ce criticul numește moratoriul între moarte și viață. 

Rămînerea pe loc nu permite crearea unor imagini multiple despre lume, 

ci, dimpotrivă, eul este prins într-o imagine fixă a acesteia, dorința eului 

fiind aceea de a-i cunoaște limitele. 

De altfel, dacă Radu Vancu recepta imaginarul eminescian prin 

raportarea la motivele apocaliptice, astfel încît reprezentările universului 

imaginativ eminescian să derive din eternele reîntoarceri către nașterea 

lumii, Constantin Barbu se joacă cu raporturile eu-lume în definirea 

imaginarului din lirica lui Eminescu. În acest context, studiul lui 

Constantin Barbu pune accentul pe identificarea arheității lumii. De 

aceea, prin această lucrare criticul își propune să releve faptul că „arheul 

îndeamnă esența să prindă ființă și hrănește preființa, învață firea, între 

mobilitate și repaos, să năzuiască între esse și ens. Arheul veghează 

săvîrșirea și desăvîrșirea, sfîrșitul lucrului și închipuirea desăvîrșit 

atotcuprinzătoare. Și niciodată nu rămîne în existent, îi vezi doar sufletul 

și obrazul” (Barbu, 1991: 67). Din acest punct de vedere, lumea va răsări 

din fondul ei abisal. Referitor la modul în care arheitatea lumii este 

prezentă în textele lui Eminescu, Constantin Barbu afirmă că „raporturile 

dintre Eu, arheu, lume sunt deschise. Eul eminescian își apropriază 
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lumea, acordîndu-i «esistența» proprie prin intuiție originară” (Ibidem: 

73), de unde deducem faptul că nașterile lumilor sunt determinate de 

metamorfozările eului și că, reducînd lumea la esențial, vom descoperi 

substanțialitatea primară a eului. Eul devine, în acest sens, un arheu, de 

unde rezultă și constatările criticului potrivit cărora „Eminescu a meditat 

asupra eului ca «suflet al lumei» - și în Mira (V, 3) gîndește că «lumea 

fără Eu nu are esistență». Înțelegem că lumea este re-praesentatio a eului 

și că eul (...) este fundamentul lumii. Adică eul este, în felul lui propriu, 

arheu al lumii.” (Ibidem). Dacă în receptările imaginarului eminescian de 

către Vancu cetatea configura centralitatea, în cazul lui Constantin Barbu, 

observăm că acesta acordă ființei forța de punere în mișcare a întreg 

universului poetic. Din această perspectivă, viziunile celor doi critici se 

distanțează, întrucît pentru Radu Vancu primează cuprinderea într-o 

formă a spațiului, iar pentru Constantin Barbu importantă este definirea 

lumii ca un dat al ființei.  

Totodată, Constantin Barbu propune drept elemente dominante în 

redarea imaginarului din lirica eminesciană moratoriul între viață și 

moarte, chaosul și solstițiul. Toate cele trei elemente conturează o lume 

aflată într-o continuă transformare. Spre deosebire de imaginile lumii 

surprinse de Radu Vancu în care lumea i se dezvăluia eului în forma sa 

originară, în cazul reprezentărilor identificate de Constantin Barbu, lumea 

din lirica lui Eminescu se înscrie unui proces de redare prin eu. Astfel, 

ființarea eului va deveni o condiție pentru imaginarea lumii. De aceea, 

analizînd poemul Mureșanu, criticul afirma „pentru natură, vremea 

vremuiește, dar firea rămîne neschimbată. Pe pămîntul rătăcitor, 

schimbător e numai omul, fiind visul unei umbre și umbra unui vis. (...) 

Marea, rîurile, lumea, pustiurile, luna, soarele, codrul și izvoarele sunt 

esența durabilă a naturii: locuirea lor e subsistență, are o imperisabilă 

existență; căci rămînerea (re-manere) este ca esență durabilă, 

«rămîietoare»” (Ibidem: 27). De altfel, Constantin Barbu constată că 

moratoriul între moarte și viață instaurează la Eminescu un fel de 

încremenire a mișcării premergătoare punctului de solstițiu, deoarece 

„pentru Eminescu sol-stitium, chiar punctul de solstițiu, pune în joc 

imaginea de-o clipă, imposibil de «prins», a căderii eminentului ens 

summum” (Ibidem: 37). Universul imaginat de Eminescu reflectă, așadar, 

o rămînere în loc, o închidere a lumii în lume. Doar sustragerea eului din 

această ordine permite revitalizarea imaginarului eminescian. Ieșirea 
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eului din penumbra solstițiului prevede posibilitatea proiectării unei lumi 

în devenire. Această lume în devenire este surprinsă de imaginea 

chaosului pe care Constantin Barbu îl interpretează astfel: „Chaosul poate 

fi întinsul și înaltul, muma originară, abis divin, prăpastie a lumii, hău 

îndepărtat, ascunzător de lumi, spațiu producător de lumi, dezordinea 

neființei, iluzia, desfășurarea lumească neorînduită” (Ibidem: 177). Din 

acest punct de vedere chaosul angrenează totalitatea metamorfozelor la 

fel cum cetatea, în cazul studiului lui Radu Vancu, închidea în ea întregul 

univers creat. Raportîndu-se la poemul Luceafărul, Constantin Barbu 

vorbea despre un chaos ca finitudine negativă a existentului, iar în cazul 

poeziei Rugăciunea unui dac, criticul semnala că „în poezia lui 

Eminescu chaosul rimează aproape întotdeauna cu repaosul. Ele nu numai 

că rimează, dar chiar ritmează ca fiind două negativități ascunse. Chaosul 

poate fi asimilat cu prăpastia dintre doi munți, cu lipsa de temei, cu 

abisul. Repaosul este ceea ce rămîne, ce durează, locuirea stătătoare pe 

loc” (Ibidem: 176), motiv pentru care „vecinicul repaos” din poem 

sugerează încremenirea thanatosului în lume. „De aceea greu de pătruns e 

imaginea și foarte greu de prins clipa desfacerii or refacerii lumilor. Cînd 

Eminescu a înțeles că instanța ține de invizibil a vrut să vadă clipa. 

«Avem clipa, avem raza care tot mai ține încă». Vînînd starea de absolut, 

spiritul lui Eminescu (se) cutremură (într-)o limbă universală a Ființei” 

(Ibidem: 39). 

Referitor la studiul realizat de Ioana Em. Petrescu, acesta dezvoltă 

următoarea idee: „modelul cosmologic constituie o realitate de 

profunzime a viziunii (...) este expresia sentimentului existenței în lume, a 

raporturilor originare pe care ființa le stabilește cu universul” (Petrescu, 

2005: 21). Deducem așadar că Ioana Em. Petrescu va realiza prin analiza 

textelor eminesciene un inventar al motivelor cosmologice prezente în 

acestea. Pentru început, criticul literar a subliniat că motivele 

cosmologice identificate poartă alte măști în funcție de etapele creației 

eminesciene. De aceea, a menționat că la Eminescu modelul cosmologic 

se prezintă fie sub forma universului paradisiac, fie sub forma 

universurilor compensative. Dacă pentru redarea universului paradisiac 

exegeta identifica drept coordonate iubirea, lumina și cîntecul, în ceea ce 

privește reprezentarea universurilor compensative trebuie să ne raportăm 

la funcțiile poeziei, ale magiei, ale iubirii, ale morții și solitudinii, precum 

și la cele ale cultului epocilor istorice aurorale sau la cele ale somnului. 
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Așadar, elementele care redau universurile compensative devin instanțe 

care-i propun eului o lume alternativă, care preia esențialul din prima 

lume revelată eului, iar cele care configurează universul paradisiac 

sugerează simbioza dintre muzicalitatea lumii, eros și lumina ca substanță 

a lumii, fapt observabil în primele texte eminesciene.  

Despre poezie ca instanță pentru conturarea unor universuri 

compensative Ioana Em. Petrescu afirmă: „fie că e utilizată ca limbaj-

mască (...) fie că e receptată ca limbaj de comunicare a durerii, poezia – 

devenită instrument de comunicare socială – îi este întotdeauna răpită 

eului, celui care, singur o trăiește și o rostește în deplină autenticitate (...). 

Celebrînd poezia, societatea (...) sacrifică poetul” (Ibidem: 117). 

Asemănător, Ioana Em. Petrescu se raportează și la celelalte elemente 

instauratoare de universuri compensative. Somnul va apărea ca preambul 

pentru redobîndirea libertății, va deveni spațiul de descătușare a eului. De 

aceea, „lumile eminesciene trăiesc cu vocația universală a visului” 

(Ibidem: 126), iar erosul, magia, cultul epocilor istorice aurorale, moartea 

și solitudinea vor instaura și ele avataruri pentru o lume deja existentă. 

Toate acestea sunt de fapt produsul jocului între gîndire și senzație. De 

altfel, dacă la Radu Vancu, motivele identificate de acesta conturau o 

lume fluidă, în cazul celor receptate de Ioana Em. Petrescu, acestea 

surprind starea de plutire. Prezența acestei stări de plutire devine o 

condiție pentru universul paradisiac, dar în cazul universurilor 

compensative distanțarea eului de lume presupune detașarea eului de sine 

pentru a primi o mască în lumile alternative, motiv pentru care starea de 

plutire este anulată de această renunțare la sine.  

În concluzie, analiza celor trei studii critice a presupus identificarea 

unor repere comune în cazul receptării imaginarului poetic eminescian de 

către critică. Astfel, premisa celor trei lucrări e constituită de relația eu-

lume prezentă în textele eminesciene. Dacă în opinia lui Radu Vancu, 

după cum am subliniat pe parcursul lucrării, lumea este cea care 

primează, pentru Constantin Barbu, lumea din poezii există atîta vreme 

cît se configurează o gramatică a ființei, iar pentru Ioana Em. Petrescu, 

lumile poeziei lui Eminescu depind de starea eului. De altfel, urmărind 

demersul analitic al celor trei exegeți, putem reimagina universul 

eminescian pornind de la imaginile-cheie surprinse de aceștia. Așadar, 

imaginarul poetic eminescian este o traducere romantică a lumii în care 

moartea este premergătoare vieții, de unde rezultă și căderea eului într-o 
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geneză permanentă, precum și sentimentul de singurătate. Totodată, 

zborul între lumi, cuprins adesea în oniric, devine o constantă în 

imaginarul eminescian, iar întreg procesul de imaginare a universului 

devine un proiect de imaginare a sinelui. 
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Representations of Eminescu’s imaginary in three critical studies 

Abstract 
In the following paper we tried to demonstrate that the critics had 

something in common when they started to analyse the lyrical universe 

from Mihai Eminescu's poems. Firstly, they identify how the relation 

between the ego and the world is represented in Mihai Eminescu's lyrical 

texts. Therefore, we could observe that, in Ioana Em. Petrescu’s study, 

this relation designates a cosmological vision. But, for Radu Vancu, the 

most important thing in the process of describing the universe presented 

in Mihai Eminescu's poems is represented and transposed by the role of 

the apocalypse in literature. As a result, this phenomenon produces a new 

genesis. In the case of Constantin Barbu, the critic defines the lyrical 

universe from Mihai Eminescu's poems as a grammar of the human 

being. We also tried to demonstrate how the subject discussed by Radu 

Vancu appeared or not in the other two studies that were mentioned. 

 

Key-words: apocalypse, genesis, a grammar of human being, ego-

world, reconfiguration. 
 



 

DAVID MORARIU 

Anul II, Sibiu 

Perspective critice asupra indianismului în opera lui Mihai 

Eminescu 

Analiza perspectivelor critice asupra indianismului eminescian 

impune cercetarea exegezelor lui Titu Maiorescu
1
 (Critice) și G. 

Călinescu
2
 (Opera lui Mihai Eminescu) și a studiilor ce tratează în mod 

special componenta indică a gîndirii și creației eminesciene, cum sunt 

cele ale Amitei Bhose (Eminescu și India), Mircea Itu (Indianismul lui 

Eminescu), Ștefan Munteanu (Filosofia indiană și creația eminesciană), 

alături de care menționez și cercetările lui Sergiu Al-George (Arhaic și 

universal: India în conștiința culturală românească), Zoe Dumitrescu-

Bușulenga
3
 (Eminescu – cultură și creație), Cezar Papacostea (Filozofia 

antică și Eminescu, în Eminescu și clasicismul greco-latin), Alain 

Guillermou (Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu) și cea a lui 

Andrei Terian (Mihai Eminescu: From National Mythology to the World 

Pantheon, în Romanian Literature as World Literature). Voi avea în 

vedere, îndeosebi, studiul Amitei Bhos
e și

 pe cele ale lui Mircea Itu și 

Andrei Terian. Întrucît primele două abordează tematica în mod general, 

consider că interpretarea pe care Andrei Terian o va atribui indianismului 

este cea mai relevantă pentru principalul scop al acestei analize. Modul în 

care criticul pune în relație conceptele de „naționalitate” și 

„universalitate” servește, din punctul meu de vedere, delimitării 

                                                 
1
 (cf. Maiorescu, 1998: 331-332): „Eminescu este un om al timpului modern, cultura 

lui individuală stă la nivelul culturei europene de astăzi. (...) Cunoscător al filozofiei, în 

special a lui Platon, Kant și Schopenhauer, și nu mai puțin al credințelor religioase, mai 

ales al celei creștine și buddaiste, admirator al Vedelor (...), el află în comoara ideilor 

astfel culese materialul concret de unde să-și formeze înalta abstracțiune care în poeziile 

lui ne deschide așa de des orizontul fără margini al gîndirii omenești.” 
2
 (cf. Călinescu, 1976: 475-482). 

3
 (cf. Dumitrescu-Bușulenga, 1976: 295): „Vorbind într-un articol despre întîlnirea sa 

cu Mahatma Gandhi și recapitulînd înrîuririle culturii indiene asupra celei românești, 

Blaga pornea de la Eminescu pentru a demonstra cît de organic au fost ele asimilate de 

acest «mare geniu al poeziei», care le-a integrat fondului nostru ancestral mioritic, 

adăugînd «o linie de particulară vrajă profilului spiritual românesc».” 
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conceptelor de „înțelegere” și „neînțeles”. Se impun cîteva precizări. 

Studiul de față își propune – pe de o parte – investigarea obiectivelor 

principale ce au animat apropierea poetului de Orient, metodele și 

mijloacele pe care le-a pus la dispoziția acestor obiective, iar – pe de altă 

parte – modul în care a fost interpretată apropierea dintre cele două 

culturi în creația eminesciană. Pentru a configura o viziune globală asupra 

interpretărilor critice privind concordanța dintre elementele acestor 

culturi, voi recurge și la celelalte studii amintite. De pildă, consider că 

modul în care Sergiu Al-George și Ștefan Munteanu se raportează la 

„problema influențelor” în opera lui Eminescu trebuie luat în considerare, 

întrucît oferă un posibil răspuns referitor la obiectivele ce l-au determinat 

pe poet să caute inspirație și în surse „străine”. De amintit este 

convingerea lui Sergiu Al-George, conform căreia influențele puse pe 

seama unor filozofi precum Kant, Hegel, Schopenhauer sau chiar a 

gîndirii indiene nu mai dispun, odată cu asimilarea în filozofia poetică 

eminesciană, de autonomie (Al-George, 1981: 273). Plecînd de la această 

ipoteză, Ștefan Munteanu constată că „în cazul unui geniu ca Eminescu, a 

cărui energie creatoare topea în focul tensiunii sale lirice toate sursele de 

inspirație și le turna într-o viziune originală asupra lumii”, izvoarele 

externe nu îndeplinesc decît rolul de „a trezi și stimula marile rezonanțe 

interioare ale geniului creator” (Munteanu, 1997: 67-68). Interesantă este 

și opinia lui G. Călinescu, întrucît se plasează la polul opus – remarcă 

același Ștefan Munteanu – din moment ce exclude din ecuație 

originalitatea
4
. 

Revenind la cele trei studii, găsesc importantă – pentru început – o 

incursiune în interpretarea Amitei Bhose, pentru că, așa cum remarcă Zoe 

Dumitrescu-Bușulenga în prefața lucrării, „este pentru întîia oară, (...) 

cînd o minte indiană se pleacă asupra operei eminesciene” (Bhose, 1978: 

7). Asemănarea pe care cercetătoarea indiană o distinge între Eminescu și 

                                                 
4
 (cf. Călinescu, 1976: 558 apud. Munteanu, 1997: 11): „Ar fi exagerat să-i atribuim 

o filosofie originală și cu zidurile pe deplin ridicate, dar cercetarea de aproape a 

scrierilor și manuscriselor lui ne pune în măsura de a afirma că Eminescu încercase să-și 

asimileze un sistem și să-l potrivească întrebărilor lui metodice, cu străduința de a 

răspunde critic și mulțumitor.” 
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Tagore
5 

fixează parametrii în funcție de care se vor constitui și celelalte 

analize. Nu întîmplător, conștient fiind că tema aleasă pentru studiul său 

nu este o noutate, Mircea Itu amintește de la bun început numele 

„ilustrului său precursor”
6
. În legătură cu modul în care Eminescu a intrat 

în contact cu India, opinia unanimă a cercetătorilor vizează, în primul 

rînd, perioada de studenție la Viena, cînd – potrivit Amintirilor despre 

Eminescu ale lui Ștefanelli – acesta citește literatură indiană
7
. Mai mult, 

filozofia lui Schopenhauer a constituit un factor esențial în inițierea sa în 

cultura orientală. Observăm, astfel, că legătura dintre Eminescu și cultura 

indiană s-a realizat atît în mod direct, cît și indirect. La contactul 

nemijlocit se adaugă și traducerea, nu în totalitate, a gramaticii sanscrite a 

lui Franz Bopp, pe care o studiase la cursurile Universității din Berlin. 

Identificarea motivului acestui interes pentru India provoacă, însă, 

dificultăți. Itu, de pildă, conștient de această piedică, va menționa – încă 

de la început – că „Eminescu nu a fost un indianist de formație, ci mai 

curînd un simpatizant sau mai bine-zis un îndrăgostit de cunoaștere”, iar 

„prin indianismul lui Mihai Eminescu înțelegem filiațiile dintre opera sa 

și cultura indiană” (Itu, 1995: 4). Cu toate acestea, din perspectiva 

atracției înspre Orient, nu există o delimitare categorică între aspectele 

biografice și cele legate de operă. Apropierea afectivă
 
și mărturiile care 

atestă atracția față de învățăturile religiei budiste nu justifică în totalitate 

existența componentei indice și în creațiile eminesciene. Mai mult, dacă 

luăm în considerare prima strofă a poeziei Eu nu cred nici în Iehova
8
, 

                                                 
5
 (cf. Bhose, 1978: XI): „Prima mea întîlnire cu poezia eminesciană mi-a produs o 

mare uimire. Descopeream o întreagă lume, în care Orientul se întîlnește cu Occidentul, 

Europa se unește cu Asia (...) De atunci n-am mai putut să-l consider pe Mihai Eminescu 

doar un poet european. Pentru mine Eminescu a fost și este un kavi (poet-înțelept) indian 

(...) Dar Eminescu e poetul României. (...) Totuși Eminescu ar fi putut să fie și un poet al 

Indiei (...) Cunoscîndu-l pe Eminescu, parcă l-am redescoperit pe Tagore, poetul țării 

mele.” 
6
 (cf. Itu, 1995: 5): „Aș dori aici să numesc pe ilustrul precursor în această temă, 

distinsa mea profesoară Amita Bhose (...) Dedicîndu-se, cu toată viața, iubirii pentru 

Eminescu, ea ne-a oferit totodată pilda consacrării poetului nostru în spațiul indic.” 
7
 (cf. Ștefanelli, 1983: 98-99): „Astfel a cetit el mult din literatura indică și persană și 

cînd avea cu cine, discuta mult asupra acestor literaturi (...).” 
8
 (cf. Eminescu, 2010: 368): „Eu nu cred nici în Iehova,/Nici în Buddha-Sakya-

Muni,/Nici în viață, nici în moarte,/Nici în stingere ca unii.” 
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Mircea Itu constată că poetul a fost influențat chiar de un concept budist, 

cel de „viragata”, ce impune această atitudine de impasibilitate în raport 

cu lumea (Ibidem: 120). Criticul scoate, astfel, din discuție interpretările 

care pornesc de la ideea unei posibile dezamăgiri a lui Eminescu cu 

privire la doctrina budistă. În fond, dificultatea rezidă în efortul de a face 

abstracție de biografic. Tocmai de aceea, analiza se va concentra asupra 

modului în care Eminescu a inserat în creațiile sale concepte și învățături 

orientale, dar și asupra scopului urmărit de către acesta. Mai mult, pentru 

evidențierea aspectelor mai sus menționate, Terian consideră necesar 

studiul poemelor Rugăciunea unui dac, Pajul Cupidon și Kamadeva.  

În primul rînd, poemul Rugăciunea unui dac
9
 relevă cîteva 

trăsături esențiale în această direcție de cercetare. Deși la prima vedere 

poezia este o dovadă a erudiției lui Eminescu
10

, erudiție vădită în 

sincretismul religios propus
11

, atît Bhose, cît și Terian îi remarcă 

particularitățile. Îndepărtarea de dogma budistă, dar și de filozofia lui 

Schopenhauer îl va determina pe comparatistul indian să conchidă: „ea 

(poezia) nu apare să aibă caracteristicile indiene. (...) ni se pare că 

Rugăciunea unui dac rostește filozofia indiană cu o intonație străină (...) 

unui indian i se pare că sentimentele de bază ale poeziei au un izvor 

autohton de inspirație, la care se adaugă unele împrumuturi din filozofiile 

indiene” (Bhose, 1978: 91-92). Andrei Terian observă că anul în care 

Eminescu scrie poemul (1879) corespunde unei schimbări radicale de 

perspectivă. Acesta punctează trimiterea, evidentă mai ales în prima 

strofă, la Rigveda, însă își îndreaptă atenția asupra prozaismului ce 

caracterizează varianta poetului. Una dintre explicațiile criticului vizează 

traducerile în limbile germană și engleză a Imnului Creațiunii, pe care 

Eminescu le-a consultat. Însă adevăratul motiv al schimbării de tonalitate, 

susține Terian, îl reprezintă atitudinea poetului în raport cu textul vedic, 

                                                 
9
 (cf. Papacostea, 1982: 48): Poemul este „cea mai budistă dintre creațiile lui 

Eminescu.” 
10

 (cf. Bhose, 1978: 91): „Poezia arată erudiția lui Eminescu în filozofiile indiene și 

marchează o nobilă încercare de a le sintetiza.” 
11

 (cf. Itu, 1995: 55): „Există aici elemente care amintesc de credința vechilor daci, 

altele ce conduc la creștinism, dar și la hinduism și buddhism.” 
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pe care îl consideră parte integrantă din cultura românească
12

. Acesta pare 

a fi principalul scop pe care îl urmărește poetul. În viziunea criticului 

sibian, indianismul reprezintă nu doar o direcție asumată dintr-o dorință 

de cunoaștere, ci – mai degrabă – o soluție. Adoptînd tradiția indiană, 

Eminescu descoperă acel „deep space”
13

 de care avea nevoie în 

desăvîrșirea creației sale. Întîlnirea cu India înseamnă și o reconfigurare a 

perspectivei sale privind propria tradiție
14

, reconfigurare ce se observă 

analizînd poemele sale Pajul Cupidon și Kamadeva. Cele două poeme 

servesc cercetării lui Terian, delimitînd chiar și diacronic această aderare 

la cultura indiană, deoarece criticul consideră că poetul rescrie Pajul 

Cupidon, poem publicat în 1879
15

. Interesant este faptul că analiza 

celorlalți eminescologi nu se întemeiază plecînd de la această comparație. 

Deși Itu amintește de „un adevărat Cupidon” (Itu, 1995: 141), punctul său 

de vedere rămîne fidel interpretării Amitei Bhose, care susține că poemul 

Kamadeva a fost inspirat din A Hymn to Camdeo de William Jones
16

, fără 

a face trimitere la Pajul Cupidon. Fiind ultimul poem tipărit antum, 

Kamadeva a fost și ținta unor explicații exagerate. Ștefan Munteanu, de 

exemplu, percepe interpretarea lui Alain Guillermou, conform căreia 

poemul poate fi considerat un „testament spiritual” (Guillermou, 1977: 

574 apud. Munteanu, 1997: 118), ca fiind una abuzivă. Revenind la 

studiul lui Andrei Terian, acesta punctează cîteva deosebiri între cele 

două poeme, de la componenta formală – numărul de strofe – și pînă la 

semnificațiile de profunzime, cum ar fi lirismul confesiv specific creației 

din 1887 și simbolismul ultimei strofe. În timp ce Pajul Cupidon se 

încheie cu o aluzie erotică al cărei referent este unul concret: „De te rogi 

frumos de dînsul,/Îndestul e de hain/Vălul alb de peste toate/Să-l înlăture 

                                                 
12

 (cf. Terian, 2018: 48): „Eminescu simply viewed the Vedic hymn, along with all 

the other Hindu literary texts, as part of «Romanian» folklore (…).” 
13

 Terian preia conceptul de la Wai Chee Dimock. 
14

 (cf. Terian, 2018: 49): „After his imaginary journey through India, Eminescu 

rereads and rewrites this tradition.”  
15

 (Ibidem): „This «Hindu» self-emendation – this Hinduization – of the «national 

poet» is perhaps most obvious in his tinkering with older poems. For instance, he 

rewrites the 1879 Pajul Cupidon… nine years after its original composition and retitles 

it, quite tellingly, Kamadeva.” 
16

 Bhose punctează și faptul că romanticii germani au apreciat imnurile lui Jones, 

Eminescu împrumutînd din acest imn dedicat lui Kamadeva imaginea zeului. 
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puțin” (Eminescu, 2010: 402), criticul remarcă viziunea antinomică din 

finalul poemului Kamadeva. Corespondența semantică dintre „vălul” ce 

ascunde o realitate trupească și „iluzia deșartă”
17

 ce tăinuiește întreaga 

lume reprezintă, de fapt, însuși raportul dintre zeul indic și cel autohton, 

raport ce poate fi redat și sub forma sacru/prozaic
18

. Altfel spus, această 

perspectivă critică privind indianismul în opera lui Eminescu îl plasează 

pe poetul național în spațiul universal, plecînd de la creațiile sale. Nu 

întîmplător Terian se oprește și asupra poemului Cărțile, pentru a 

destăinui identitatea celui de-al treilea mentor, căruia nu îi pot fi atribuite 

caracteristicile unei ființe, ci ale unui „spațiu” – în viziunea sa – cel 

indian.
19

 În fond, consider relevantă această perspectivă, întrucît se 

raportează la vasta cultură pe care a dobîndit-o Eminescu, fără a exclude 

coordonatele poeziei sale. Asimilarea mitologiei indiene nu se adaugă 

șirului de cunoștințe ce au constituit erudiția lui Eminescu, ci reprezintă 

modul în care poetul s-a raportat la cultura orientală. Deși nu a fost 

primul care să stabilească această legătură ideologică
20

, Eminescu este 

primul care, adoptînd tradiția indiană, pentru a o subsuma efortului său 

creator, îi conferă acesteia o nouă identitate, o deorientalizează
21

 și – în 

același timp – o reorientalizează pe cea autohtonă. Tocmai de aceea, am 

                                                 
17

 (cf. Eminescu, 2010: 582): „Cu săgeata-i otrăvită/A sosit ca să mă certe/Fiul 

cerului albastru/Ș-al iluziei deșerte.” 
18

 (cf. Terian, 2018: 50): „(...) unlike in Pajul Cupidon, where the veil conceals 

carnal reality, in «Kamadeva» the shroud’s nature is the same as that of «purple 

heavens». This is, then, a divine veil whose job is to conceal not an erotic object but the 

world itself. (…) Eminescu decided to retell the story of Cupid/Kamadeva from another 

and, I would stress, absolutely revealing perspective (…), namely, that of a Roman deity 

who seems to be merely a desacralized, secular counterpart of the Indian god.” 
19

 (Ibidem): „We can see now that the true «hidden master» of the poet was not a 

specific person but many, and not even persons or cultural personas but a space; it was 

not an author, set of authors, or even a «national» culture, but a cluster of related 

cultures. This cluster, this spatialized cultural web was India.” 
20

 Terian punctează și contribuțiile unor romantici precum Lord Byron, Percy Bysshe 

Shelley, Robert Southey, dar și ipoteza lui Michael J. Franklin, conform căreia o 

caracteristică a romantismului european este impregnarea cu trăsături orientale (cf. 

Franklin, 2004: 834 apud. Andrei Terian, 2018: 51): „the growth of Romanticism and 

Orientalism was synchronous in the West, and European Romantic imagination was 

saturated with Orientalism.” 
21

 Conceptul îi aparține lui Andrei Terian. 
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considerat posibilă echivalența între conceptele de „neînțelegere” și 

„înțeles” și cele de „universalitate” și „naționalitate”. Criticul analizează 

componenta indică, etalînd-o ca o soluție pentru „neînțelegerea” 

universalității din opera eminesciană. În căutarea unei modalități de 

reprezentare a „naționalului” în creațiile sale, poetul a descoperit 

componenta „transnațională”, prin împrumuturile din mitologia indică. 

Acesta este și motivul pentru care Terian decide să își încheie studiul 

astfel: „începînd cu mijlocul anilor 1870, Eminescu citește literatura 

universală ca literatură română și, în același timp, scrie literatură română 

ca literatură universală”
22

.  

În loc de concluzie, voi readuce în prim-plan studiile principale pe 

care le-am subsumat analizei perspectivelor critice asupra indianismului 

în opera lui Mihai Eminescu. Pe lîngă perspectiva lui Andrei Terian, pe 

care am considerat-o cea mai pertinentă în raport cu tematica pusă în 

discuție de conceptele-cheie, „înțelegere” și „neînțeles”, studiul Amitei 

Bhose rămîne unul fundamental, întrucît vine din partea unui specialist, 

ceea ce i-a și determinat pe ceilalți exegeți să se raporteze la viziunea 

acesteia. De menționat este, însă, faptul că Amita Bhose nu emite opinii 

critice, ci are punctul de vedere al unui comparatist sau istoric literar. Un 

argument pe care l-aș aduce în discuție în acest context ar fi chiar 

subiectivitatea pe baza căreia Bhose își construiește teza. Nu întîmplător 

studiul ei se deschide cu o confesiune privind sentimentul de uimire pe 

care l-a trăit în momentul descoperirii poeziei eminesciene. Mai mult, 

cercetătoarea va afirma fățiș că Eminescu ar trebui „citit și cercetat cu 

sentimentele și sensibilitatea unui indian” (Bhose, 1978: XI). În ceea ce îl 

privește pe Mircea Itu, îl consider pe acesta un epigon al Amitei Bhose. 

Conștient fiind că nu dispune de „sensibilitatea”, de cultura şi de 

cunoştinţele predecesorului său, Itu va motiva alegerea acestei teme prin 

dragostea pe care o poartă pentru opera eminesciană și pentru India. Cu 

toate acestea, deși clarifică lipsa de interes privind aspectele legate de 

„noutatea” subiectului, criticul nu va ezita să puncteze că o reușită în 

relevarea de noi similitudini între Eminescu și cultura indiană s-ar datora 

efortului aceluiași deschizător de drumuri (Itu, 1995: 5). 

 

                                                 
22

 (cf. Terian, 2018: 52) – Traducerea îmi aparține. 
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Critical perspectives on Mihai Eminescu’s Indianism   

Abstract 
The present study analyses the perspectives of Amita Bhose, Mircea Itu and 

Andrei Terian on the similarities between the Indian culture and Mihai Eminescu’s view 

on poetry. While the first two critics focus on emotion, the latter adopts a more 

analytical point of view. Terian uses two key concepts – national and universal – and 

considers that the elements of Indian culture in Eminescu’s poems are precisely the ones 

that reveal the universality of his vision.  

There is also another major difference of opinions between the three critics. On 

the one hand, Bhose and Itu attempt to explain Eminescu’s fondness for India by putting 

forth several biographical aspects. Terian, on the other hand, states that Eminescu 

merely draws inspiration from the Indian culture. In his opinion, the poet’s contact with 

the Indian culture represents a significant moment in his evolution, both as a national 

and international poet. 

Key-words: critical perspectives, Mihai Eminescu’s Indianism, Amita Bhose, 

Mircea Itu, Andrei Terian  
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Master I, Suceava 

Ne-cunoașterea lui Eminescu. Cazul Alex. Ștefănescu 

Critica literară este un teritoriu ce se fundamentează pe schimbarea 

perspectivelor de interpretare a operelor, orice demers critic justificîndu-

se în primul rînd „prin mecanismul său interior, metoda și obiectivele 

sale, rezultatele obținute” (Marino, 1973: 1).  

În situația în care despre opera eminesciană s-a scris mult și anual 

apar zeci de scrieri critice noi, mai există șansa unor perspective 

inovatoare? Călăuziți de ideea unei receptări actuale putem considera 

legitimă o perspectivă analitică nouă doar pentru că își propune inovarea? 

Cît de permisivă este de fapt interpretarea unui text? În ce constă  o 

receptare nouă/ originală/ actuală, sau, mai bine spus, ce suntem dispuși 

să sacrificăm unei astfel de interpretări? Aflați într-o perioadă de criză a 

eminescologiei, ne confruntăm fie cu o analitică sofisticată, făcînd 

trimitere la teritorii care excelează problematica și specificul literaturii și 

al esteticului (aici putem încadra studiile hermeneutice recente ale lui 

Radu Cernătescu, Literatura luciferică. O istorie ocultă a literaturii 

române și Antiparadisul lui Mihai Eminescu), fie cu o vulgarizare a 

interpretărilor operelor. 

În studiul de față ne-am propus să analizăm această din urmă 

direcție, așa cum se reflectă ea în studiile scrise de Alex. Ștefănescu, 

Eminescu, poem cu poem, din care am selectat analizele făcute poemelor 

Luceafărul și Călin (file din poveste).  

Alex. Ștefănescu se aventurează  într-o expediție exegetică ce 

promite să „dezgroape” ceea ce fusese îngropat de critica veche prin 

încorsetări în clișee, erudiție sau structuri critice și estetice, aducînd la 

suprafață  un Eminescu „actual”, ce rezonează cu sufletul post-modern al 

cititorului. Pornind de la ideea că este necesară o analiză minuțioasă a 

acestui studiu critic, lucrarea de față debutează cu identificarea unor idei 

hazardante care distrug ritmul interior al operei eminesciene și apoi  

continuă cu argumentarea și demontarea acestora.  

Prima problemă pe care am dori să o cercetăm mai atent este 

atitudinea criticului față de poetul Mihai Eminescu și opera sa, atitudine 
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care precede în mod evident actul scrierii și care ajunge să fie  

dăunătoare, prin asumarea adulațiunii în detrimentul obiectivității. După 

cum afirmă Mircea Scarlat, unul dintre cele mai mari pericole virtuale 

care îl pîndesc pe un critic literar este „atitudinea extatică (omenește 

explicabilă, dar inacceptabilă în critică) în fața capodoperelor (evlavia 

nefiind o atitudine critică)” (Scarlat, 1982: 16). Astfel, nu putem să nu 

observăm că Alex. Ștefănescu pornește analizarea operei eminesciene 

avînd o conduită ce desființează contractul etic dintre  eul critic și eul 

poetic. Ca rezultat, întîlnim mai întîi adorația evidentă față de operă, ușor 

de observat față de poemul Luceafărul, considerat un text „nu scris, ci 

visat” (Ștefănescu, 2015: 77), și, inevitabil atașat, extazul față de poet, 

exprimat într-o manieră de truism: „Nici un cuvînt nu poate fi scos din 

text și nici nu poate fi adăugat vreunul. Tocmai de aceea poemul are o 

eleganță statuară, pare săpat în marmură de Praxiteles. Contează apoi 

simetriile, reluările bine calculate, rimele perfecte, asigurate de cuvintele 

esențiale din fiecare strofă și nu de vocabule de serviciu. Toate acestea 

creează impresia că poemul preexistă în limba română, ca o legitate a ei, 

și că poetul n-a făcut decît să-l dezvăluie lumii” (Ibidem: 27).  

Fără a-și însuși principiile etice ale unui sistem critic, Alex. 

Ștefănescu vulgarizează versurile poemelor eminesciene, analiza deviind 

de la făgașul natural al unei expuneri exegetice logice: „De altfel, nu 

întîmplător, mulți bărbați prozaici cu veleități de îndrăgostiți romantici – 

«frizeri cu mandolină», le-ar fi spus Topîrceanu – le-au pastișat de-a 

lungul timpului în mesaje de despărțire adresate unor iubite infidele; dețin 

chiar eu cîteva scrisori de la începutul secolului douăzeci în care formula 

este folosită cu candoare de asemenea bărbați, fiecare considerîndu-se 

implicit un luceafăr...” (Ștefănescu, 2015: 72). Versurile ce îl inspiră pe 

critic, localizate în finalul poemului Luceafărul – „Ce-ți pasă ție, chip de 

lut,/Dac-oi fi eu sau altul?” (Eminescu, I, 1939: 181) – sunt, pe de altă 

parte, considerate total nepotrivite, acesta afirmînd că „ar fi trebuit tăiate 

de poet, eventual la îndemnul lui Titu Maiorescu, pentru că prea aduc a 

reproș făcut de un bărbat (nu de un astru ceresc) unei femei”. Realizăm în 

acest moment că nici nu intră în discuție ideea unei perspective estetice, 

corelate simbolicului, miticului sau filozoficului, și că Alex. Ștefănescu 

încearcă de fapt o rezonare a poemului cu existența concretă, cu detaliile 

unor biografii comune, folosindu-se pentru aceasta de registrul amintirilor 

personale sau uneori de speculație pură. 
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Trecînd peste  faptul că, în acest caz, distanța obligatorie dintre  text 

și critic nu există, nu putem decît să  analizăm rezultatele acestei atitudini, 

materializate în primul rînd prin demistificarea personajelor și a  

sentimentului iubirii, dar și prin distrugerea laturii simbolice a textului. 

Astfel, discursul dezvoltă interogații inutile, care nu contribuie cu nimic 

la stabilizarea imaginii eminesciene, ci dimpotrivă, coboară spre material 

idei și imagini destinate spațiului abstract: „Dar cum se poate reprezenta 

dragostea dintre o ființă terestră și un astru? În ce ar consta ritualul 

apropierii lor? Cum s-ar îmbrățișa cei doi? Ce și-ar spune? La un concurs 

pe această temă s-ar da, fără îndoială multe răspunsuri hilare, iar unii 

participanți, mai lucizi, s-ar retrage din competiție” (Ștefănescu, 2015: 

33-34).  

Aceste remarci critice trimit involuntar imaginația cititorului într-o 

direcție greșită, anulînd semnificațiile literare ale unei poezii ca 

Luceafărul, prin demitizarea personajelor și înscrierea lor într-o 

paradigmă anodină: „Cum s-ar putea bucura un nemuritor de 

înțelepciune, cînd el are oricum la dispoziție un timp infinit pentru a afla 

tot ce se poate afla despre univers? Ce ar însemna talentul artistic pentru o 

entitate supraumană pe care n-o emoționează nimic și care nu-și poate 

dori să emoționeze pe cineva? De ce ar avea nevoie  un personaj cu o 

viață infinită în față de bucuria efemeră a cuceririi unor țări și crearea 

unor imperii? Numai perspectiva morții face ca ființa omenească să simtă 

asemenea frisoane de satisfacție. Cunoașterea, talentul artistic, gloria, 

dragostea creează oamenilor iluzia nemuririi, dîndu-le impresia că au 

reușit să oprească în loc clipa cea repede ce li s-a dat. De ce ar avea 

nevoie un nemuritor de iluzia nemuririi?” (Ibidem: 66-67). Interogațiile 

de acest tip, împreună cu posibilele răspunsuri, se îndepărtează nepermis 

de mult de  textul în sine, care este construit conform principiilor unui 

univers alegoric, și nu ale unei lumi imediate.  

Poemul Luceafărul debutează pe fondul unei perspective mitice, 

atemporale, și are ca nucleu problema filozofică a incompatibilității în 

dragoste, apărută nu pentru că personajul masculin „nu este un bărbat 

propriu-zis, ci o stea strălucitoare, cea mai strălucitoare de pe cer” 

(Ibidem: 26), iar personajul feminin este o ființă umană, așa cum remarcă 

în mod eronat Alex. Ștefănescu, ci în primul rînd din cauza viziunii 

diferite pe care o au cei doi. Coborînd în derizoriu intențiile simbolice ale 

textului eminescian, criticul nu se oprește aici și afirmă că versurile din 
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Luceafărul, care expun discursul dintre Demiurg și Hyperion, sunt de 

fapt o eroare a poetului ce „face o greșeală de gîndire” (Ibidem: 66). 

Desființînd regimului heraldic al textelor prin analiza în regim 

denotativ, Alex. Ștefănescu procedează și la desacralizarea personajelor, 

prin conturarea unor portrete care sunt decupate din  fondul  mitic al 

poemelor și sunt atașate în mod abuziv  paradigmei realiste. În portretul  

zburătorului ni se spune că putem distinge „elemente proprii imaginației 

erotice a călugărițelor” deoarece „călugărițele au vocația adăpostirii în 

mănăstire a unor oameni fără identitate, care rătăcesc prin lume sau fug 

de propria lor soartă” și că denumirea de Călin „Nebunul”  a personajului 

din textul în proză este psihanalizabil, în sensul în care „numai un bărbat 

supranumit «Nebunul» ar putea să intre noaptea într-un castel clădit pe o 

stîncă (sau într-o mănăstire de maici, înconjurată de ziduri înalte!)” 

(Ibidem: 32-33).  

Despre mireasa lui Călin, criticul spune că are parte de un portret 

complex spre deosebire de mire, ce este numai numit, fapt care îl face să 

observe că „această disproporție dintre atenția acordată mirelui și cea 

acordată miresei ține de tradiția românească” și că „în vremea noastră, 

dacă apare pe stradă un alai de nuntă, îi putem auzi pe trecători: «Hai să 

vedem mireasa!», și nu «Hai să vedem mirele!»” (Ștefănescu, 2015: 54). 

Încercînd o conturare a portretului Luceafărului, criticul analizează versul 

„Și cît de viu s-aprinde el...” (Eminescu, I, 1939: 168), și concluzionează 

că această pregătire a personajului pentru întîlnirea cu fata de împărat îl 

trimite cu gîndul la „penajul colorat cu care se împodobesc masculii unor 

specii de păsări în perioada împerecherii” (Ștefănescu, 2015: 35).  

Preocupat de buna înțelegere a unor termeni, criticul se oprește la 

definirea unor cuvinte folosite de poet pentru portretizarea tatălui miresei, 

cum ar fi cîlț („mai pot fi văzuți la cîte un supermarket cu ustensile pentru 

bricolaj – se vînd celor care vor să etanșeizeze la instalația sanitară 

îmbinările pe bază de filet”) (Ibidem: 41), puzderii („așchiile minuscule și 

numeroase care sar în toate părțile la melițarea cînepei” sau pentru 

vremea noastră „puzderie cu sensul de mulțime”) (Ibidem: 41) și pleavă 

(„pentru cine n-a asistat niciodată la vînturarea boabelor de grîu, tot 

înseamnă ceva, ceva mărunt și fără valoare”) (Ibidem: 41), lăsînd 

impresia că studiul său critic nu este dedicat unor persoane mature, ci 

unor copii.  
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Distruse într-un malaxor al demitizării și supuse erorilor de 

receptare, portretele personajelor pierd legătura cu universul mitic al 

gîndirii eminesciene, suferind o actualizare brutală, ce urmărește să 

permită  înțelegerea  textelor fără un efort susținut, ca pe o lectură gratuită 

și chiar comună, sacrificînd opera  în folosul înnoirii.  

Folosind același calapod al actualizării, al coborîrii în concretul 

realistic, Alex. Ștefănescu atașează imaginilor poetice eminesciene 

elemente contemporane, fapt care spulberă și cea din urmă legătură a 

textului cu universul arhaicizat. Astfel, versul poemului Călin (file din 

poveste) – „Și cosița ta bălaie o aduni la ochi plîngînd” (Eminescu, I, 

1938: 403) – îi amintește acestuia de actrița Meryl Streep, care „își 

lucrează atentă rolurile, după observarea îndelungă a comportamentului 

celor din jur”, și care, interpretînd rolul unei femei părăsite de soțul ei, 

„face exact gestul atribuit de Eminescu eroinei lui: își aduce la ochii în 

lacrimi o șuviță de păr, parcă pentru a-i ascunde și, în același timp, pentru 

a-și găsi o naivă ocrotire în fața dezastrului” (Ștefănescu, 2015: 39). 

Scena întîlnirii dintre Călin și fiul său este în viziunea criticului 

„melodramatică, asemenea întîlnirilor dintre părinți și copii care au stat 

despărțiți multă vreme, prezentate în direct la emisiuni TV de mare 

succes în întreaga lume (așa cum a fost la noi emisiunea Surprize, 

surprize)” (Ibidem: 42). Încercînd să descifreze intențiile erotice ale 

versului „De-a vîrstii ei căldură fragii sînului se coc” (Eminescu, I, 1939: 

402) din poemul Călin (file din poveste), criticul consideră că nici în cele 

mai „îndrăznețe cărți erotice din vremea noastră nu există atîta erotism cît 

în acest vers” și că „poate să-și încrucișeze Sharon Stone picioarele de o 

sută de ori, stîngul peste dreptul și dreptul peste stîngul, tot nu va egala 

puterea de seducție a acestei combinații de nouă cuvinte românești” 

(Ștefănescu, 2015: 26-27).  

Iată-ne  introduși deja în perspectiva lui Alex. Ștefănescu asupra 

iubirii, care se conturează mai bine în  momentul în care ni se spune că 

încercarea de seducere a femeii de către bărbat, în opera eminesciană, 

„întrece prin spirit ludic și farmec Kama Sutra” (Ibidem: 34).  

Avînd de asemeni ca nucleu tema iubirii, poemul Luceafărul îi 

permite criticului să contureze, în mod speculativ, un tablou generalizat al 

cuplului de îndrăgostiți din contemporaneitate, în antiteză cu cel din 

secolul al XX-lea: „În mitologia astăzi uitată a dragostei, identificarea 

reciprocă este primul moment, de maximă emoție, al apropierii dintre un 
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bărbat și o femeie. În vremea noastră, fiecare candidat la dragoste vrea să 

afle altceva decît în secolul nouăsprezece: dacă celălalt este disponibil. 

Un bărbat disponibil și o femeie disponibilă înseamnă deja un posibil 

cuplu. Pe timpul lui Eminescu, exista o exclamație interioară care dădea 

îndrăgostirii caracterul de eveniment: «Este chiar el!» sau «Este chiar 

ea!»” (Ștefănescu, 2015: 33). 

Atitudinea  pe care o afișează Alex. Ștefănescu pare să dea pe față 

concepția că scrierile eminesciene nu se mai potrivesc gustului public de 

astăzi și că singura cale de a le face din nou populare este să fie rupte de 

contextul lor istoric, decupate și potrivite în mod forțat și abuziv unei 

contemporaneități considerate vulgare și stupide, prin diferite metode, 

între care și schimbarea limbajului eminescian, chiar și numai în 

contextul imaginației criticului, cu un limbaj actual, lipsit de ceea ce 

astăzi poate fi considerată greșeală de exprimare sau de ortografie: „În 

cadrul unui asemenea rezumat, fata de împărat ar putea, într-adevăr, să nu 

mai adauge «în jos» pe lîngă  «cobori», iar luceafărul ar putea  răspunde 

și el concis: «OK.» ” (Ibidem: 39).  

Pentru că în critica literară exista o interpretare a lui I. Al. Brătescu-

Voinești care lansase ideea citirii Luceafărului în cheie biografică, Alex. 

Ștefănescu, deși inițial afirmă că această opinie este falsă, ajunge să o 

accepte și chiar să o argumenteze. Încercările de reiterare a poveștii de 

iubire dintre Luceafăr și fata de împărat sunt astfel continuate prin 

sondarea universului intim al poetului, în care nu numai că se caută 

corespondențele personajelor poeziei, ci se încearcă o decriptare a 

viziunii acestuia despre dragoste în viața reală: „Cătălina vrea însă 

dragoste-dragoste. Recunoaștem aici (chiar dacă Luceafărul nu este o 

autobiografie în versuri) ceva din veșnica divergență dintre Mihai 

Eminescu și Veronica Micle în înțelegerea relației lor. (...) Pentru 

Eminescu, Veronica Micle era mai curînd o iubită abstractă. Ea, deși știa 

bine că iubește un om de geniu, ar fi vrut ca el să coboare pe-o rază și să-i 

pătrundă în casă” (Ibidem: 36-37). 

Ca o completare, Alex. Ștefănescu adaugă că „bucuria descoperirii 

partenerului de dragoste unic, nesubstituibil, așteptat de o viață, este 

orbitoare” (Ibidem: 33), pentru ca după două pagini să spună exact 

contrariul, afirmînd că „îndrăgostiții din orice regn trăiesc, la figurat 

vorbind, o iluminare” (Ibidem: 35).   
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Demonstrînd o afinitate deosebită cu lumea animală, după cum am 

observat și în alte exemple, acesta  reușește să ne surprindă  chiar mai 

mult prin interpretarea ridicolă pe care o oferă versului „alunecînd pe-o 

rază” (Eminescu, I, 1939: 168), din poemul Luceafărul: „În natură există 

păianjenul care coboară astfel uneori, pe un fir foarte subțire produs de el 

însuși. Dar la păianjen nu mai suntem în stare de multă vreme să ne uităm 

cu admirație, vedem în el doar o insectă terifiantă care trebuie strivită. În 

iatacul unei fete de azi bărbatul din visele ei erotice vine probabil nu ca 

un luceafăr care alunecă pe-o rază, ci ca un luptător cu vestă antiglonț 

adus din cer de un helicopter” (Ștefănescu, 2015: 41).  

Pentru a fi sigur că nu încercăm nicicum o interpretare simbolică a 

textelor, Alex. Ștefănescu își exprimă crezul critic, motivat fiind de 

încercările exegezei literare vechi de a descifra, prin eforturi 

hermeneutice, însemnătatea celor două elemente – soarele și noaptea – 

din poemul Luceafărul, pe care le consideră inutile, argumentînd că 

„acești comentatori, incapabili să trăiască o emoție estetică, simt mereu 

nevoia – în compensație – să ajungă «dincolo de aparențe», ceea ce 

înseamnă dincolo de poezie”, pe cînd în realitate „nu e nimic de descifrat, 

nici aici  și nici în altă parte” (Ibidem: 45). Modul în care Luceafărul se 

recomandă ca fiu al soarelui și al nopții ar ține în opinia criticului, de 

protocolul conform căruia „extratereștrii din filmul Întîlnire de gradul trei 

se întîlnesc cu oamenii, nu într-un restaurant sau într-o sală de ședințe, ci 

într-un spațiu nemărginit, noaptea, sub cerul plin de stele, în fața imensei 

lor nave circulare, etajate, cu ferestrele luminate misterios-intermitent” 

(Ibidem: 45). Intențiile lui Alex. Ștefănescu, numite de acesta „întoarcere 

la text”, se transformă astfel într-o tentativă gratuită de  actualizare, prin 

interpretarea semnificațiilor poemelor eminesciene într-un limbaj trivial, 

pe înțelesul unei anumite categorii de cititori, neinițiați științific sau 

estetic, fiind în același timp și o jignire la adresa criticului contemporan, 

care urmărește apropierea de text prin analize pertinente. În acest context, 

mai poate critica literară să fie un intermediar între operă și cititor? 

Părerea general acceptată este că se produce o ruptură între cititor și 

critic, în condițiile în care criticul se îndepărtează de text prin analize 

injuste, care trădează intențiile operei. Astfel, Alex. Ștefănescu mizează 

pe construirea unei legături cu cititorul contemporan, care n-ar dispune în 

prealabil de o educație estetică. Eșecul acestui studiu survine inevitabil 

odată cu utilizarea unui limbaj vulgarizat și a explicațiilor infantile, care 
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transformă analiza într-o lectură jenantă, lipsită atît de suport textual cît și 

de un instrument de lucru potrivit unei analize critice. 

BIBLIOGRAFIE 

Mihai Eminescu, 1939, Opere, I, Poezii tipărite în timpul vieții. 

Introducere. Note și variante. Anexe, Ediție critică îngrijită de 

Perpessicius, Editura Fundația pentru Literatură și Artă „Regele 

Carol II”, București. 

Adrian Marino, 1973, Dicționar de idei literare, I, Editura Eminescu, 

București. 

Mircea Scarlat, 1982, Istoria poeziei românești. Momente și sinteze, vol. 

I, Editura Minerva, București. 

Alex. Ștefănescu, 2015, Eminescu, poem cu poem. Luceafărul, Editura 

ALLFA, București. 

Alex. Ștefănescu, 2015, Eminescu, poem cu poem. Călin (File din 

poveste), Editura ALLFA, București. 

 
Un-knowing Eminescu. Alex. Ștefănescu' s case 

Abstract 
In our present paper we proposed ourselves to analyze the latter 

mentioned area, such as it is reflected in Alex. Ștefănescu’s studies, Eminescu, 

poem by poem, out of which we selected the analyzes of the poems Luceafarul 

(The Star Upon), and Călin (Călin, fillet of the story). Starting from the idea that 

is necessary to have a precise analyze of this critical study, this present paper 

aims the identification, argumentation, and the removal of hazardous ideas 

which annihilate the interior rhythm of Eminescu’s writing. The critic’s ecstatic 

attitude and implicitly the lack of objectivity materialize through the  

demystification of the characters and of the feeling  of love, but also through the 

destruction of the symbolic feature of the texts. Alex. Ștefănescu’s intentions, 

named by him ‘’return to text’’, prove to be an abusive attempt of updating, 

which causes  a disruption between the reader and the critic, regarding the fact 

that the critic withdraw the text through unjust analyzes that betray the 

intentions of the writing. 

Key-words: Alex. Ștefănescu, literary criticism, Eminescu’s writing, 

demystification, popularization. 
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Anul III, Cluj-Napoca 

Paralelismul – între strategie poetică și principiu ordonator 

al universului liric 

Considerații asupra textului poetic 

Elementul figurat nu poate fi redus la un singur semnificant 

preexistent în codul limbii, figura apare ca o unitate specifică fiecărui 

discurs considerat ca individualitate a enunțării: „fiecare text poetic își 

instituie propria normă la nivelul schemei de la care unele dintre 

secvențele sale concrete – aparținînd, deci, uzului – deviază din punct de 

vedere gramatical, semantic sau prozodic” (Neț, 2000: 10). Sensul figurat 

se construiește ca referință doar în interiorul universului textual, întrucît 

„referentul este absența pe care prezența semnelor o suplinește” 

(Riffaterre, 1982: 92). Considerat în acest fel, textul poetic este un sistem 

semiotic ce se prezintă pe sine ca o unitate se semnificare, iar figura 

textuală are două funcții - „(1) matrice creatoare de sens (…) (2) o unitate 

(o secvență) purtătoare de sens” (Neț, 2000: 11). Cele două nu pot fi 

concepute decît împreună, semnificația poetică se constituie printr-o 

continuă evaluare a relației dintre parte și întreg, dintre formă și conținut. 

Receptarea discursului poetic se realizează sub constrîngerea 

formală a versului, rostirea poetică este una secundă și artificială în raport 

cu cea naturală, iar aspectul formal vine să marcheze o modalitate diferită 

de semnificare. Astfel, „forma (…) este un construct cultural, preexistent 

oricărui text ca unicitate, și recunoașterea ei este cea care «declanșează» 

procesul semiotic, înțelegerea și interpretarea poemului în cauză” (Bot, 

2006: 16). Dacă recognoscibilitatea formei este elementul de la care 

pornește mecanismul hermeneutic, atunci, însăși această modalitate a 

rostirii primește caracter semnificant în sfera poeticității.  

Sensul poeziei nu se construiește doar din perspectiva unei lecturi 

liniare, sintagmatice, ci se articulează plecînd de la aspectul spațial al 

formei. Atît scriitura, cît și lectura presupun aspectul temporal al rostirii 

prin înșiruirea cronologică a sintagmelor din lanțul vorbirii, pe cînd, odată 

actualizată în mecanismul formei poetice, durata enunțării este dublată 

complementar de spațialitatea versurilor, ca efect „tensiunea iscată de 
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coprezența – în spațiul reprezentațional al textului – a dimensiunii liniare 

(temporale), respectiv tabulare (spațiale) a procesului semiotic constituie 

axa principală pentru generarea sensului poetic; tensiunea (aceasta) este 

însuși sensul (dintîi)” (Ibidem: 18). 

 

Paralelismul ca element generator al sensului 

Prin considerarea formei ca element semnificant „ideea spațiului 

drept convenție picturală și a timpului ideografic se infiltrează” 

(Jakobson, 1977: 19) în cîmpul poeziei. Forma nu rămîne un element 

ornant, ci devine elementul prim de generare al sensului poetic prin 

tensiunea ce se instituie între semantica lingvistică a textului poetic și cea 

formală.  

Referindu-se la limbajul poetic, Roman Jakobson afirma: „Limbajul 

poetic cunoaște un procedeu elementar: apropierea a două unități. 

Variantele semantice ale procedeului sunt: paralelismul, comparația (caz 

particular al paralelismului), metamorfoza (paralelismul proiectat în 

timp), metafora (paralelismul redus la un punct). Variantele eufonice ale 

acestui procedeu de juxtapunere sunt: rima, asonanța și aliterația (sau 

repetiția seriilor de sunete)” (Ibidem: 26). Pentru Jakobson, paralelismul 

apare ca procedeu generator al poeticității, dar clasificarea pare să includă 

atît termenul categorial – paralelismul, cît și individualizările sale, cu 

toate acestea expunerea sa consideră poeticitatea ca o rezultantă a 

echivalenței dintre tiparele fonice și metrice și componenta lingvistică. 

Cele două niveluri ale generării sensului, cel formal și cel semantic, 

se organizează reciproc prin strategii ale paralelismului. Forma nu este 

secundă înțelesului lingvistic, aceasta dublează semnificația poemului, 

aflîndu-se pe același plan generator de sens poetic ca figurile retorice ale 

conținutului. Cele două nivele se reflectă unul pe celălalt ocultînd sau 

devoalînd sensul poemului în actul interpretativ: „Versurile se construiesc 

prin asociații de similaritate; efectul lor este imperativ condiționat de 

similaritatea ritmică, și acest paralelism al ritmurilor se impune mult mai 

puternic dacă este acompaniat de o similitudine (sau de un contrast) între 

imagini” (Ibidem: 64). 

Asupra dialecticii dintre formă și material poetic se opresc și 

considerațiile lui Iuri Lotman: „paralelismul reprezintă un binom în care 

unul dintre termeni este cunoscut prin celălalt, ultimul cumportîndu-se ca 

un model în raport cu primul; el nu este identic cu cel dintîi, dar nici nu 
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poate fi separat de el” (Lotman, 1970: 121). Cei doi termeni, constituiți pe 

baza relației dintre ei, se află în raport de necesitate unul față de celălalt, 

condiționînd o cunoaștere reciprocă prin analogie. Relația instituie 

termenii, dar nu îi plasează pe poziții de identitate, ci de similaritate.  

Paralelismul, la nivelul figurilor retorice, precum în cazul 

comparației, este alcătuit prin punerea în raport de analogie și simetrie a 

unor entități al căror sens va redefini în permanență granițele de 

semnificanță ale termenului corelativ. Cînd vorbim despre nivelul 

figurativ al formei, aceasta creează configurații complexe fie că vorbim 

de corespondențe la nivelul versurilor sau al strofelor, fie că întregul 

poem reflectă simetric nivelul semantic lingvistic oglindindu-l. Forma și 

conținutul poetic se prefigurează ca două spații ce se încapsulează 

reciproc, dar neierarhizat, iar „poezia este structura ale cărei elemente se 

găsesc toate, la diferite niveluri, în stare de paralelism, avînd ca urmare o 

sarcină semantică determinată” (Ibidem: 121). 

Considerația conform căreia textul poetic se construiește pe baza 

unui paralelism între nivelul formal și cel al ordinii lingvistice conduce la 

„conceperea textului ca imago mundi. (...) limitarea sensului în discuție la 

«orice text poetic» survine odată cu Renașterea și indică tocmai puterea 

de supraviețuire a ideii după care poeticul presupune «o altă ordine» - cea 

«adevărată», magică, ritualică, divină etc. – impusă lingvistic de o 

instanță superioară” (Bot, 2006: 53). Artificialitatea discursului poetic 

față vorbirea naturală, tiparele poetice, chiar forma minimală ce îndică 

poeticitatea, respectiv versul, se prezintă ca forme culturale, imaginare, ce 

vin spre „a compensa, nu a corecta limbajul natural, imperfect” (Ibidem: 

57). Situîndu-se în paradigma culturii iudeo-creștine, poezia se 

configurează ca o încercare de a depăși momentul Babel și de a recupera 

limbajul originar, adamic.  

Figurarea poetică spațială vine spre a depăși ordinea sintagmatică, 

temporală, a discursului, dacă Jakobson observa că „violența pe care 

limbajul o exercită asupra spațiului literar este în particular vizibilă în 

cazul descrierilor, deoarece părțile care coexistă spațial sunt dispuse într-

o succesiune temporală” (Jakonson, 1977: 19), în ordinea discursului 

poetic, sensul figurat nu se obține doar într-o succesiune sintagmatică, 

relațiile se constituie plecînd de la așezarea spațială și metrico-prozodică 

a cuvintelor, prin urmare, cîmpul poeticului devine unul al simultaneității. 

Elemente (co)existente într-o iluzie referențială (Riffaterre, 1982: 93) a 
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universului poetic se află pe poziții simetrice și echivalente în cazul 

versificației. Mai mult decît atît, dacă ritmul este o spațializare a timpului 

(Petrescu, 2015: 43), atunci cuvintele ce se află în poziții analoge ale 

accentuării ritmice  se găsesc și într-o corespondență de simultaneitate a 

temporalității rostirii poetice.  

 

Spre o lectură tabulară 

Rostirea naturală, deci, implicit, și scriitura, presupune o înșiruire 

cronologică de unități dotate cu sens, iar receptarea mesajului se supune 

și ea aceleiași constrîngeri a temporalității, întrucît „liniaritatea sintagmei 

este o «înscriere» a timpului în semnificant: înainte și după emitere sau 

lectură, mesajul nu există decît într-o stare de simultaneitate, atemporală” 

(Grupul μ, 1997: 127). 

Lectura liniară este adecvată descifrării nivelului figurat semantic 

ce are la bază izotopii ale conținutului semnificat, acolo unde definim 

izotopiile ca fiind: „proprietatea ansamblurilor limitate de unități de 

semnificație comportînd o recurență identificabilă de seme identice și o 

absență de seme exclusive în poziție sintactică de determinare” (Ibidem: 

37). Construcția izotopiilor are la bază zone de redundanță semantică, 

astfel, unitățile de semnificanță comune permit crearea de tropi plecînd de 

la acestea. Lectura liniară va urmări dezvotarea sensului figurat prin 

evaluări retrospective și prospective (Ibidem: 47) pe axa cronologiei ce 

impune limitări asupra sturcturării temporale a unităților semnificante.  

În condițiile constrîngerilor poetice, un proces hermeneutic ce se 

limitează la o lectură liniară ignoră criterii de stabilire ale poeticității, 

configurarea spațială a scriiturii este, la rîndul ei, după cum am văzut 

anterior, un element generator al sensului poetic. Dar pentru considerarea 

evenimentului spațial al scriiturii, liniaritatea unei lecturi limitate la 

unitățile lingvistice nu este suficientă, trebuie avută în vedere o lectură 

tabulară ce „se opune unei lecturi liniare prin aceea că ea este rezultatul 

acesteia din urmă și al relecturii: izotopiile sunt de la început reperate și 

toate rezultatele reevaluărilor, retrospective, cît și proversive, sunt 

raportate la ele” (Ibidem: 54). Lectura tabulară se diferențiază de cea 

liniară nu prin negarea ei, ci prin valorizarea în procesul interpretativ a 

unei multiplicități de planuri semnificante al căror sens este convergent. 

Acest tip de lectură se individualizează prin caracterul integrant al 

planurilor de semnificație ce nu se află pe poziții ierarhizate. 
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Din perspectiva acestei lecturi textul poetic este „«o totalizare în 

funcțiune», în care acționează diferite tipuri de concatenări (liniare, dar și 

spațiale), și în care se instaurează relații de echivalență” (Ibidem: 64). 

Lectura tabulară este una plurală ce descoperă relațiile de corespondență 

nu doar în planul semantic al conținutului, ci și în cel al expresiei. O 

astfel de viziune asupra textului este cea care descoperă relații între 

izotopiile expresiei și cele ale conținutului. Dacă în plan semantic, 

izotopiile funcționează pe baza reevaluărilor, în cel al expresiei, funcția 

retorică creează izotopii pornind de la substanța fonologică a 

semnificantului și de la poziționarea în linii arhitectural simetrice ale 

acestuia (Ibidem: 114). 

 

Paralelismul ca principiu de articulare al sensului poetic  

 O lectură tabulară a poeziei eminesciene poate evidenția 

cofigurarea sensului poetic ca rezultat al tensiunii ce se interpune 

între alcătuirea formală și materialul poetic. Funcționarea limbajului în 

serii arhitecturale paralele are efecte în generarea sensului poetic. 

Strategia paralelismului nu poate fi identificată doar la nivelul formei, ci 

ea transgresează spre articularea imaginilor poetice.  

Ilustrînd strategii ale paralelismului, poezia La mijloc de codru des 

(Eminescu, 2008: 192) debutează conturînd imaginea unui topos recurent 

în opera eminesciană constituit de motivul codrului: „La mijloc de codru 

des/Toate păsările ies,/Din huceag de aluniș/La voiosul luminiș,/Luminiș 

de lîngă baltă,/Care-n trestia înaltă”. Secvența secundă a poemului 

evidențiază funcționarea limbajului poetic într-o matrice ce se articulează 

pe principiul paralelismului: „Și de lună și de soare/Și de păsări 

călătoare,/Și de lună și de stele/Și de zbor de rîndunele/Și de chipul 

dragei mele.” Care este elementul care stabilește o relație între cele două 

secvențe ale textului poetic? Partea mediană a acestuia, versurile: 

„Legănîndu-se din unde,/În adîncu-i se pătrunde” se poziționează ca axă 

de simetrie între cele două părți, iar la nivelul imaginarului, suprafața 

lacului constituie o suprafață de reflexie. Elementele cadrului natural se 

oferă privirii în imaginea reflectată ca coexistente din punct de vedere 

temporal, dar transpunerea percepției sincrone a elementelor în utilizarea 

naturală a limbajului poate fi realizată doar în liniaritatea acestuia. Citirea 

tabulară a poemului permite observarea strategiei paralelismului ca fiind 

generatoare a sensului poetic. Astfel, prezența termenilor în serii paralele 
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pe poziții simetrice și de echivalență ilustrează coexistența elementelor pe 

suprafața de reflectare. Limbajul poetic artificial încearcă prin această 

strategie să depășească condiția cronologiei sintagmatice. Această 

încercare de depășire a limitelor impuse rostirii umane conduce spre o 

tentativă de recuperare a limbii adamice. Totodată, construirea prin 

oglindire atît a conținutului poetic, cît și a funcționării textuale, 

configurează aspectul formal al textului ca avînd o funcționare paralelă și 

analogă conținutului. Prin urmare, după cum observa Ioana Bot, textul 

devine un imago mundi, reflectînd organizarea imaginarului. 

O altă poezie ce se construiește pornind de la retorica paralelismului 

este Dintre sute de catarge (Ibidem: 354). Primele două strofe se 

constituie la nivelul semnificatului lingvistic avînd ca punct de referință 

izotopia constituită de semul comun al mobilității pe care îl prezintă atît 

motivul corăbiilor, reprezentate metonimic de către catarge, cît și cel al 

păsărilor. Cele două catrene, alcătuite pe principiul paralelismului 

sintactic, plasează pe poziții de echivalență cele două motive poetice, 

luînd forma a două întrebări retorice privind destinul proiectat temporal al 

celor două elemente: „Dintre sute de catarge/Care lasă malurile,/Cîte 

oare le vor sparge/Vînturile, valurile?//Dintre păsări călătoare,/Ce 

străbat pămînturile,/Cîte-o sa le-nece oare/Valurile, vînturile?”. Primelor 

catrene le răspund simetric următoarele două, dar apare alotopia privind 

actul de limbaj performat, astfel încît, interogațiilor retorice li se opun 

aserțiunile avînd caracter aforistic. Dacă în primele două strofe 

modalitatea enuțării este impersonală, în ultimele două, rostirea își 

trasează urmele în text prin intermediul verbului la persoana a doua „de-i 

goni” și a pronumelui personal „-ți”. Marcarea eului prin persoana a doua 

se realizează pentru a sugera scindarea subiectului odată transpus în 

limbaj, dar care meditează asupra condiției sale în orizontul temporal. 

Versurile finale ale strofelor  unu - trei și doi – patru iși corespun prin 

identitate („Vînturile, valurile” – „Valurile, vînturile”), cu toate acestea, 

doar dublarea versurilor nu produce ritmicitatea ce „se definește, deci, 

prin regularitatea revenirii, deci printr-o mare previzibilitate” (Grupul μ, 

1997: 143), dar lasă perceperea unei regularități, „percepută ca abatere, o 

simetrie funcționînd la nivelul structurării timpului (dat fiind că se 

stabilește local simultaneitatea printr-un rapel memorial) și, poate fi, din 

acest motiv, considerată drept un proto-ritm” (Ibidem: 143 – 144). 

Reluarea versurilor dezvăluie o încercare de captare a temporalității în 
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rostire, ciclicitatea rostirii presupune revenirea în prezent a unui moment 

deja anterior pe axa temporală. Dar, mai mult decît atît, versurile finale 

sunt ele însele construite pornind de la un paralelism fonologic ce se 

individualizează printr-o izoplasmie, în acest caz o aliterație. Dacă semic 

cele două lexeme au comun caracterul de ciclicitate, deci, o ritmicitate, 

alăturarea lor produce în momentul rostirii o derealizare a conceptului de 

trecere temporală, căci la nivelul versului există o cristalizare ritmică. 

Așezarea pe poziții paralel-simetrice în cadrul versului conduce la o 

subversiune a semnului poetic în fața arbitrarietății semnului lingvistic, 

deoarece în acest caz relația dintre formă și sens este cu necesitate 

motivată. Se observă aici încă o dovadă a încercării de a recupera limba 

perfectă prin intermediul discursului poetic, iar tensiunile create între 

problematizarea destinului și proiectarea sa temporală, și încercarea de 

oprire a timpului prin paralelismul fonologic ilustrează reportul de 

interdependență între formă și conținut în devoalarea sensului poetic. 

Tensiunea dintre organizarea în serii paralele a limbajului poetic și 

figurile semantice contribuie la receptarea sensului poeziei Prin nopți 

tăcute (Eminescu, 2008: 233). Prima strofă este alcătuită din două 

secvențe a cîte patru versuri; primele trei ale fiecăreia sunt organizate ca 

rezultat al peralelismului ca matrice structurantă a limbajului: „Prin nopți 

tăcute,/Prin lunce mute,/Prin vîntul iute,/Aud un glas;/Din nor ce 

trece,/Din luna rece,/Din visuri sece,/Văd un obraz.” Seriile parelele 

produc o acumulare de elemente cu rol hiperbolic ce marchează absența 

iubitei. Izotopia semantică ce se evidențiază în primele trei versuri este 

cea a rostirii, pe cînd următoarele trei versuri simetrice pun în lumină 

sfera semantică a revelării vizuale. Versurile patru și opt, aflate și ele în 

organizări simetrice, se constituie plecînd de la izotopiile centrale ale 

versurilor care le precedă. Prin urmare, perceperea iubitei se face în 

absența acesteia, iar medierea prin simțuri este, de fapt, o proiecție a eului 

asupra elementelor exterioare sieși. Primele patru versuri ale strofei 

secunde se conturează în jurul motivului icoanei. Dar dacă „absența 

femeii (căutată, moartă, pierdută, interzisă, așteptată etc.) este o condiție 

de i-realizare a imaginii ei, de transformare a imagii în «icoană»” 

(Petrescu, 2000: 156), imaginea iubitei absente este translatată subiectiv 

dinspre spațiul imaginii cu caracter ritualic asupra cosmosului: „Lumea 

senină,/ Luna cea plină/ Și marea lină/ Icoană-i sunt;”. Echilibrul conferit 

de paralelismul costrucției este efectul relaționării dintre imaginea 
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cosmosului și cea a iubitei ce își corespund într-un paralelism simetric 

antrophos – cosmos. Ultimele patru versuri pierd această armonie a 

paralelismului, păstrînd doar echivalența organizării rimice precum 

versurile anterioare. Ruperea echilibrului simetriei oferite paralelism vine 

a urmare a conștientizării condiției tragice a eului. Poezia se încheie cu un 

ultim vers ce conține un paralelelism redat prin termeni antinomici: „Eu 

plîng și cînt”. Conștiința tragică coexistă analogic cîntării, înțeleasă aici 

ca creativitatea poetică, deoarece, în pofida condiției eului, creația poetică 

rămîne modalitatea ultimă de prezentificare a imaginii iubitei. 

Concepută arhitectural plecînd de la motivul oglindirii ce este „o 

constantă a universului eminescian din momentul cînd acest univers își 

descoperă tonalitatea proprie (…) gestul oglindirii se asociază, 

subconștient, fiecărei mișcări de regăsire a sinelui, de «împăcare»” 

(Ibidem: 196), poemul Cînd privesc oglinda mărei (Eminescu, 2008: 229 

– 230) pune în act strategia paralelismului în raport cu încercarea eului de 

a-și recăpăta unitatea. Incipitul poemului deschide un amplu spațiu al 

oglindirii: „Cînd privești oglinda mărei”; dacă prima strofă redă reflexia 

universului exterior eului, cea de-a doua instituie o stare de potențialitate, 

o coborîre în adîncuri dublată de o privire ce se întoarce spre străfundurile 

ființei: „Un minut dacă te-ai pierde,/Tu, măcar,/ (…) Colo-n umeda-i 

pustie,/Ca-n sicriu,/Te-ai simți pe vecinicie/Mort de viu”. Oximoronul 

marchează plasarea eului într-o stare de atemporalitate ce se sustrage 

devenirii temporale: „întors spre sine în cea mai pură dintre singurătăți, 

poetul visează să se «înece» în spațiul luminescent și autarhic al poeziei, 

transparenta raclă pe care și-a construit-o el însuși” (Petrescu, 2000: 118). 

Corespunzînd acestui spațiu al poeziei, versurile se articulează pe 

principiul armonic al paralelismului, figurînd formal sensul semantic al 

poemului: „Vezi pe buza mea pălită/Un surîs,/Vezi pe fruntea-mi 

liniștită/Dulce vis,/Și al luncei cînt de vară/Călduros/ Cîntă-n lira mea 

amară/Lănguros.” Dar odata părăsit spațiul acvatic, cuvîntul „marea” se 

află la baza izotopiei ce formează hiperbola „marea-i de mîhnire”, ce se 

găsește în interiorul eului, putem vorbi astfel de o dublă reflexie, iar titlul 

poemului este creat chiar de la această ambiguitate în privința suprafeței 

de reflecție. Aici, eul nu se regăsește pe sine, ci, din contră, versul ultim 

prin dezacorul folosit pune în limbaj ruptura dintre subiect și obiect odată 

încercată reprezentarea eului prin cuvînt: „Iată eu.” Întregul text 
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evidențiază la nivel formal această ruptură prin alternanța versurilor cu 

masura de opt silabe cu cele de doar trei.  

Exercițiu dialogic de raportare la Cîntarea cîntărilor, poemul 

Replici  (Eminescu, 2008: 251 – 252) aduce în prim-planul reprezentării 

poetice imaginea cuplului androgin. Întreg textul este un dialog între cele 

două instanțe îndrăgostite, dar, chiar dacă eul feminin primește dreptul de 

a se rosti pe sine, femeia este individualizată doar prin relația cu eul 

masculin ca iubită a acestuia. Primele patru strofe prezintă atributele ale 

celor două ipostaze ce recompun imaginea cuplului primordial. 

Complementaritatea perfectă a celor două euri este figurată la nivel 

formal prin emistihurile ce ilustrează de fiecare dată o relație dialectică 

ale cărei părți nu poat ființa în absența una în absența celeilalte: „Poetul: 

Tu ești o undă, eu sunt o zare,/ Eu sunt un țărmur, tu ești o mare,/Tu ești 

o noapte, eu sunt o stea -/Iubita mea./Iubita: Tu ești o ziuă eu sunt un 

soare,/Eu sunt un flutur, tu ești o floare,/Eu sunt un templu, tu ești un zeu 

-/Iubitul meu.” Paralelismul emistihurilor pune în evidență un principiu al 

perfecțiunii divinității – simetria: „Relația de obiectivare ce se stabilește 

între transcendență și realitate are loc tot pe principiul simetriei – iar 

numele metaforic, eminescian, este oglindire” (Bot, 2012: 84). Structura 

binară a versurilor redă o relație de condiționare în plan ontologic, căci 

absența uneia dintre părți duce la pierderea cuplului originar. Cu toate că 

poemul oferă dreptul la cuvînt ipostazei feminine, ultimele trei versuri – 

„În acest suflet ce ție-ți arde,/Nimica nu e, nimic al meu -/E tot al tău.” – 

sugerează existența eului feminin doar ca proiecție a eului masculin 

îndrăgostit: „femeia este, de cele mai multe ori în erotica lui Eminescu, 

lipsită de experiență proprie, ea există doar în măsura în care este gîndită 

(Petrescu, 2000: 165). Discursul simetric format din structuri așezate pe 

poziții de paralelism se destramă în final, ilustrînd eșecul de a recupera 

prin logos cuplul adamic. 

 

Concluzii 

Poetica eminesciană reflectă utilizarea paralelismului la nivel 

formal nu ca răspuns la cerințele conținutului, căci ar însemna ca sensul 

figurat lingvistic să fie superior celui sugerat prin alcătuirea tabulară a 

poemului, ci paralelismul constituie o necesitate în ordinea configurării 

sensului poetic. Relația dintre formă și semnificația poeziei este una 

motivată, poemul constituit ca rezultantă a tensiunii ce se instituie între 
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cei doi termeni creatori de sens poetic devine un imago mundi. Absența 

arbitrarietății între poem, ca întreg figurativ, și matricea sa formală ce 

impune limitări formale evidențiază încercarea de restituire a limbii 

adamice prin intermediul artificialității rostirii poetice, secundă în raport 

cu cea naturală. Paralelismul apare în versificația eminesciană într-o 

interdependență formă – sens poetic ce îl transformă dintr-o strategie 

retorică. într-un principiu de funcționare a universului poetic. Atribut al 

divinității, simetria pe care procedeul o implică sugerează încercarea de a 

depăși violența vorbirii liniare, restituind vizual simultan receptării 

elemente între care s-a instituit o ruptură ontologică. Așadar, doar o 

lectură tabulară ce consideră poezia ca ansamblu de niveluri integrate și 

integrante poate asuma un proces hermeneutic generator de sens. 



PARALELISMUL – INTRE STRATEGIE POETICA ȘI PRINCIPIU ORDONATOR 

127 

BIBLIOGRAFIE 

Ioana Bot, 2012, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, Bucureşti. 

Ioana Bot, 2006, Sensuri ale perfecțiunii, Editura Casa cărții de știință, 

Cluj – Napoca. 

Mihai Eminescu, 2008, Poezii, Editura Unicart, Bucureşti.  

Grupul μ, 1997, Retorica poeziei. Lectură limiară, lectură tabulară, trad. 

Marina Mureșan Ionescu, Editura Univers, București. 

Roman Jakobson, 1977, Huit questions de poétique, vol. coord. de 

Tzvetan Todorov, Editions du Seuil, Paris. 

I. M. Lotman, 1970, Lecții de poetică structurală, trad. Radu Nicolau, 

Editura Univers, București.  

Mariana Neț, 2000, Eminescu, altfel. Limbajul poetic eminescian. O 

perspectivă semiotică, Editura Minerva, București. 

Ioana Em. Petrescu, 2000, Eminescu. Modele cosmologice și viziune 

poetică, Editura Paralele 45, Pitești, 2000. 

Ioana Em. Petrescu, 2015, Configurații, ediţie îngrijită de Ioana Bot, 

Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015.  

Michel Riffaterre, 1982, L’illusion référentielle în Littérature et réalité, 

vol. coord. de Gérard Genette și Tzvetan Todorov, Editions du 

Seuil, Paris.  



MIHAI DUMA 

128 

 

Parallelism in Eminescu’s poetry – from a poetical strategy to an 

organizing principle of the imagery 
 

Abstract 
Often not taken into consideration, the formal aspect of a poem is a 

key-element in the process of generating the metaphorical meaning in 

poetry. We do not think about the formal feature as one with a second 

degree of importance, but as one with the same amount of significance as 

the lingvistic meaning in the operation of creating the figurative sense. So 

how is language organized in architectural parallel lines contributing to 

the emergence of significance? Parallelism transcends from a poetical 

strategy of the text to a way of organizing the poetical imagery, as a 

result a visual semiotics is definitely needed when interpreting a poem as 

it will be seen in my piece of work. 

Key-words: parallelism, visual semiotics, figurative, poetics, imago 

mundi. 

 



 

ICA DUMBRAVĂ 

Master I, București 

Concepte poetice – actualizări metatextuale în poezia 

eminesciană 

Preliminarii. Literatură și concept 

Orice scriitor își conturează mental o hartă a actualității literare, 

integrîndu-i-se în funcție de valorile, sentimentele și intențiile pe care le 

are și devenind un liant între ceea ce vrea să transmită și cititorii care 

decodifică sensurile operei sale. Prin elementele de limbaj pe care le 

alege, scriitorul facilitează atît comunicarea cu cititorul, cît și transmiterea 

propriei sensibilități, ajungînd prin ceea ce scrie să creeze o conexiune cu 

publicul. Funcția de comunicare, transfigurată prin intermediul funcției 

poetice (Irimia, 2012: 15) transpare în text prin legătura imanentă dintre 

limbaj, comunicare și poeticitate. Fiind atît obiect, cît și instrument al 

comunicării, limbajul are ca trăsătură principală reflexivitatea, avînd 

putere de interpretare, dar și de reprezentare. 

Datorită acestei puteri de reprezentare, limbajul are „posibilitatea de 

a vorbi despre orice sistem, inclusiv despre el însuși” (Roibu, 2008: 11). 

El poate fi luat ca temă de către metalimbaj, existînd o diferență clară 

între noțiunea desemnată și înlănțuirea de sunete care face posibilă 

trimiterea la această noțiune. Despre această reflexivitate a limbajului 

care „se desemnează” amintesc atît Rudolf Carnap, cît și Ferdinand de 

Saussure, cel din urmă vorbind despre semnificat și semnificant ca despre 

o noțiune complexă, formată din două concepte interdependente. Dintre 

toate cele șase funcții ale comunicării pe care le menționează Roman 

Jakobson, funcția metalingvistică este singura funcție inseparabilă de 

limbaj, fiind centrată pe cod și pe funcționarea sa. Altfel spus, 

metalimbajul se axează pe un mesaj care trimite, la rîndul lui, la mesaj; cu 

alte cuvinte, „metalimbajul semnifică limbajul” (Roibu, 2008: 12).  

În poeziile eminesciene se remarcă o preocupare constantă de 

selectare atît a limbajului, cît și a posibilităților combinatorii, în ceea ce 

privește rima și ritmul poeziilor. Eminescu adaptează mijloacele pe care 

limbajul i le oferă, astfel încît exprimarea lui să fie cît mai aproape de 

intenția pe care vrea să o transmită cititorului, ceea ce conduce la o 
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învingere a forței limbajului, adică la o modelare a „structurilor obiective 

ale limbii, după nevoile sale de exprimare” (Vianu, 1968: 81). Acest lucru 

se vede atît în evoluția în timp a stilului său literar, cît și în eforturile de 

adaptare și perfecționare a rimei, studiul variantelor diverse revelînd acest 

conflict între „vechea și noua lui tehnică poetică” (Ibidem: 174), Mihai 

Zamfir numindu-l „poet al travaliului continuu și al zecilor de variante 

care anulează alte zeci de variante” (Zamfir,1989:216). Situate sub 

denumirea conceputului-umbrelă „metacomunicare” (Roibu, 2005: 185), 

definit încă din 1997 de către Josette Rey-Debove, denumirile de 

metalimbaj, metadiscurs si metatextual, pe care le vom nuanța în această 

lucrare vizează, îndeosebi, modalitățile prin care complexitatea 

enunțiativă mediază relația autor-text-cititor, pe care o urmărim în 

poeziile eminesciene. 

 

Iambul: textual vs. metatextual   

Eminescu abordează conceptele prozodice din două perspective: 

aplicativă și teoretico-aplicativă, adică metatextuală, în sensul că nu se 

rezumă la a folosi rime și ritmuri cît mai variate, ci definește poetic aceste 

concepte din punctul de vedere al creatorului preocupat de ceea ce scrie. 

Cînd ne referim la concepte poetice ne gîndim, pe de o parte, la varietatea 

tipologică a rimelor folosite, „999 rime diferite în opera sa poetică” 

(Dinu, 2014: 21), pe de altă parte la metrică și la definirea conceptelor 

aplicate.  

Firește că această alternanță tipologică a rimelor și ulterior a 

ritmurilor eminesciene se datorează, în primul rînd, particularităților
1
 

limbii române care permit variația accentuală, dar și preocupării 

scriitorului de a atinge idealul estetic propus („De mult mă lupt cătînd în 

vers măsura”
2
). Pornind de la ritmul iambic, alternat cu cel amfibrahic

3
, 

iambul va fi folosit metatextual, devenind titlu al poeziei (Iambul), 

concept poetic și punct de plecare al definițiilor ulterioare și al ritmurilor 

                                                 
1
 Mihai Dinu vorbește în studiul său despre „particularitățile accentuale ale limbii 

române” care au creat posibilitatea unui „repertoriu de rime de care puține alte sisteme 

prozodice străine beneficiază” (Dinu, 2014: 27) . 
2
 Toate versurile citate în lucrare aparțin ediției îngrijite și prefațate de Perpessicius, 

volumul I, respectiv volumul al II-lea (Eminescu, 1973). 
3
 De exemplu: poezia Mai am un singur dor. 
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care devin „personaje”. Printr-o comparație metaforică, măsura versului 

devine asemenea dulceții mierii, pe care poetul o ilustrează în „șiraguri” 

ce depășesc structura formală a poeziei: „măsura,/Ce plină e ca toamna 

mierea-n faguri,/Ca s-o aștern frumos în lungi șiraguri/Ce fără piedeci 

trec sunînd cezura”. Printr-un enunț metadiscursiv de pseudoatenuare a 

discursului liric (Roibu, 2005: 190), poetul neagă metaforic ceea ce vrea 

să afirme de fapt, prin structura formată dintr-o conjuncție 

subordonatoare (de), un verb dicendi la infinitiv, care acordă enunțului o 

impersonalitate parțială, adverb de negație și verbul a putea, folosit la 

prezent, persoana I singular, care arată o asumare a discursului liric: „De 

l-am aflat la noi a spune n-o pot”. Totul este pus sub semnul lui dacă, 

într-o detașare camuflată față de persoana I („De poți s-auzi în el al undei 

șopot,/De e al lui cu drept acest preambul”) pentru ca poetul să își asume 

ulterior o subînțeleasă voce colectivă („Acestea toate singur nu le judec”), 

iar la final să definească iambul printr-o apoziție metaenunțiativă (Roibu, 

2005: 189): „versul cel mai plin, mai blînd și pudic,/Puternic iar- de-o 

vrea- e pururi iambul”. Remarcăm o legătură de sens între această 

definire a iambului și perspectiva din Scrisoarea a II-a, unde „iambii” 

sunt „suitori”. Iambul este blînd și pudic pentru că este un ritm ascendent, 

care începe printr-o evocare atenuată, fiind opus troheului care începe cu 

o silabă accentuată. Această ultimă strofă devine o declarație a 

preferințelor în materie de artă literară, pentru că definiția trece dincolo 

de structura ei explicativă și capătă funcție interpersonală, prezentînd 

atitudinea autorului (Roibu, 2008: 31), sensurile epitetelor: puternic și 

blînd, în același timp pudic, fiind accentuate prin superlativul cel mai 

plin: plin de semnificație, de măiestrie artistică, de sens.  

Astfel, conceptul iamb nu este un cuvînt metalingvistic propriu-zis, 

dar primește în context valoare metatextuală datorită efectului de sens pe 

care îl dobîndește, nu sensului său particular (Ibidem: 57). Deși nu este un 

cuvînt destinat explicit metalimbajului, capătă actualizări de sens care 

reușesc să conceptualizeze relația autor-text prin definiția din ultima 

strofă a poeziei. 
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Cod de lectură vs. Ironie: „poetul” 

Tendința de a explica raportul dintre poet și cititori se face sub 

forma unui pseudodialog cultural, în care poetul deține supremația 

exprimării, iar cititorii eșuează în modelarea orizontului lor de așteptare. 

Atitudinea lui Eminescu față de poeziile trecutului și ale prezentului 

prezintă întregul context printr-o strategie metatextuală de inadecvare a 

discursului la interlocutor, care presupune atît o abordare ironică, cît și o 

destructurare a unei posibile chei de lectură prin care poeziile trebuie 

citite. Cititorul pare redus la unul lipsit de experiență, motiv pentru care 

devine necesară o clarificare a statutului de poet. Poetul devine un erou 

atemporal, definit prin metalimbaj în poezia Numai poetul, care devine o 

ipostază a frămîntărilor creatoare: „Lumea toată-i trecătoare/Oamenii se 

trec și mor (...) Numai poetul,/ Ca păsări ce zboară deasupra 

valurilor/Trece peste nemărginirea timpului”. Adverbul restrictiv numai, 

cu ocurența principală în titlul poeziei, devine un nucleu simbolic în 

antiteza poet-lume redusă, de fapt, la opoziția temporal-atemporal. Dan 

C. Mihăilescu, analizînd structura formală a poeziei, constată faptul că 

versul: „Numai poetul” distruge simetria numerică a versurilor, arătînd o 

singularizare exprimată anterior. Poetul este singurul care poate da sens 

lucrurilor trecătoare, el „este ceva, poate fi ceva, poate face sau desface 

ceva, el se află într-o stare de grație” (Mihăilescu 1982: 264). 

 

a. Imaginea creatorului/publicului: Cum negustorii din 

Constantinopol 

Efervescența cu care își abordează Eminescu poezia conturează 

imaginea unui public lipsit de idealuri înalte, imagine care conduce la un 

„model poetic polemic” (Popescu, 1992: 10), din perspectiva căruia este 

descrisă o conștiință conflictuală, saturată de un fior
4
 de conservare 

literară a propriei opere. În acest context, poetul transformă poezia într-un 

act mercantil, făcînd un schimb atît de mărfuri, cît și de limbaj asumat 

ironic: „Cum negustorii din Constantinopol/Întind în piață diferite 

mărfuri,/Să ieie ochii la efenzi și popol,/Astfel la clăi de vorbe eu fac 

vîrfuri/De rime splendizi, să le dau de trampe”.  

                                                 
4
 Expresie întîlnită în studiul lui George Popa, în contextul: „Poezia lui Eminescu 

este nu numai saturată de fior cosmic.” (Popa 1982: 166) 
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Observăm interferența dintre două cîmpuri semantice diferite: 

cîmpul poetic, cu actualizările metatextuale aferente și cîmpul comerțului, 

tensiunea dintre ele decodînd poezia ca pe o convertire a actului de 

creație într-un act comercial. În mod subconștient, cititorul este privit din 

perspectiva unei atitudini poetice ironice, ca o instanță care pare 

infantilizată: „Și mare n-o să vi se pară prețul:/Nu bani vă cer, ci vremea 

și auzul./Aprinde-ți pipa și așază-ți jețul”. Remarcăm o pseudoasumare  a 

persoanei I, firește ironică, care pare „jucată” de poet cu scopul ironizării 

unui cod de lectură tradițional: „La gura sobei, cum o cere uzul;/Citește 

cartea ce îți cade-n mînă/Și vezi de nu-i mărgăritar hurmuzul/Ce-n mînă-

l ai de-acum o săptămînă”. Această glosare „cum o cere uzul” ironizează 

atît atmosfera poeziei, cît și lectura stereotipizată, transformată într-un uz, 

într-o ipostază clișeizată a vremii. 

Conceptele prozodice sunt abordate metadiscursiv (Matei Floarea, 

2003: 195), în sensul că explicitează modul de utilizare a codului și 

scopul acestuia, care devine, în fapt, scopul „delectării” acestui public 

lipsit de orientare literară și cu predilecție spre mercantil, spre comerț. În 

schimbul unui preț „nu prea mare”, poetul construiește poezia printr-o 

schemă mentală care ilustrează procedeele folosite asemenea unei 

prezentări de mărfuri: „Dactilu-i cit, trocheele sunt stambe,/Și-i diamant 

peonul, îndrăznețul”. Caracterizarea metaforică a ritmurilor care devin 

metatext se face printr-o ierarhizare subiectivă a lor, peonul fiind 

„diamant”, „îndrăzneț”, simbolizînd o dificultate și o revoluție poetică. 

Cu toate acestea, iambul, „puternic și blînd” (Iambul) este cel care 

învinge în acest „troc al limbajului”, fiind „vîndut” cititorului ca o 

alternativă a negoțului: „Dar astăzi, cititori, eu vă vînd iambe”. Clișeele 

de lectură sunt destructurate, ironizate, atît prin utilizările metatextuale 

ale conceptelor prozodice, cît și prin ironia care devine liantul poet-

cititor, ironie din care subînțelegem că cititorul este un „neinițiat” în arta 

comerțului poetic. 

 

b. Izotopia text-ritm-metatext  

Conștientizarea conflictului dintre poet și așteptările pe care le are 

de la publicul cititor este transpusă ironic prin abordarea unei perspective 

distante, care conturează un sistem valoric accentuat prin definirea mai 

multor noțiuni esențiale operei în sine. Poezia capătă un caracter vizual, 

în sensul în care din lectura ei transpare izotopia care o structurează. În 
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cazul definirii poetului, respectiv a cititorului, elementele metalingvistice 

folosite construiesc o hartă de categorii semantice, din care se desprinde 

semnificația poeziilor: „cînd vrei să-ți dai seama de puterea vizualității 

eminesciene, nu este de ajuns să privești numai plasticitatea imaginilor, ci 

trebuie să ții seama de întreaga structură a limbii” ( Caracostea, 1980: 

264).  

Ritmul nu mai este doar în interiorul poeziei, ci și la exterior, prin 

abordarea lui ca un concept structural, care poate ilustra cele mai adînci 

dureri: „Ei cer să cînt... durerea mea adîncă/S-o lustruiesc în rime și 

cadențe/Dulci ca lumina lunei primăvara” (Odin și poetul). 

Caracterizarea rimelor și cadențelor prin epitetul sinestezic „dulci” se 

opune refuzului categoric exprimat prin adverbul de negație „nu”, care 

răstoarnă ipoteza unei acceptări a chemării universale, aceea de a „cînta” 

durerea pentru ca „damele să suspine”: „Să fac cu poezia mea cea dulce/ 

Damele să suspine, ce frumoase/Pot fi pentru oricine. Pentru mine/Nu.” 

Poetul prezintă contextul în care scrie și construiește o structură 

duală a realității pe care vrea să o reprezinte în poezie: pe de o parte 

deconstruiește mitul societății pline de poeți valoroși, pe de altă parte 

construiește noi valori care să le înlocuiască pe cele demitizate. Poeții 

sunt prezentați retrospectiv, aparent aleatoriu, înșiruire al cărei rege: 

„vecinic tînăr și ferice/Ce din frunze îți doinește, ce cu fluierul îți zice,/Ce 

cu basmul povestește” este „veselul Alecsandri” (Epigonii). Verbul 

dicendi utilizat metalingvistic: „îți zice” are atît o utilizare cataforică, cît 

și anaforică, trimițînd la ipostaza celui „vecinic tînăr”, cît și la „veselul 

Alecsandri”. Cu un elan înalt de definire a sensului cugetării și poeziei, 

Eminescu continuă explicațiile  metatextuale, punînd sub semnul 

întrebării, a îndoielii interogative, noțiunea pe care urmează să o explice: 

„Ce e cugetarea sacră? Combinare măiestrită/Unor lucruri neexistente; 

carte tristă și-ncîlcită”. Poetul, „cel ce vrea a descifra” tainele acestei 

măiestrii, mai mult o „încifrează”, decodîndu-i sensurile abia atunci cînd 

reușește să depășească structurile de suprafață. Poezia este privită ca fiind 

înălțătoare, interogația: „Ce e poezia?” găsindu-și explicația sub forma 

unei apoziții metaenunțiative: „Înger palid cu priviri curate,/ Voluptos joc 

de icoane și cu glasuri tremurate,/Strai de purpură și aur peste țărîna cea 

grea.” (Epigonii). Poezia se structurează dual, pe două sfere semantice: 

cel mistico-religios („înger palid”, „priviri curate”, „icoane”) și cel ludic 

(„joc”). Jocul dintre înălțarea poetică („strai de purpură și aur”) și 
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„glasurile tremurate” duce poezia într-o sferă a înaltului, care învinge 

ipostazele terestre: „peste țărîna cea grea”.Vorbind despre Epigonii, Ion 

Negoițescu subliniază caracterul egocentric al stilului eminescian, 

concluzia lui fiind că: „Mai mult decît o hiperbolă tendențioasă și mai 

mult decît o apreciere vizionară a trecutului poeziei noastre, elogiul 

bătrînilor din Epigonii determină locul în istorie al lui Eminescu însuși” 

(Negoițescu, 1995 : 17). 

O altă perspectivă metatextuală este și relația incipit-context-final, 

îndeosebi în poeziile în care incipitul are o valoare rezumativă. În 

Scrisoarea a II-a, tonul confesiv este accentuat încă primul vers, 

construit sub forma unei interogații retorice, în care accentul cade pe 

prima poziție a versului („de ce”): „De ce pana mea rămîne în cerneală, 

mă întrebi?”. Utilizat metalingvistic, verbul „a întreba” construiește un 

enunț metacomunicativ (Roibu 2005: 186), prin auto-referința de la 

persoana I, realizată prin forma neaccentuată „mă”, fapt ce conturează o 

legătură nemediată între emițător-receptor, adică poet și cititor. Ideea 

poetului care luptă cu tumultul vieții este accentuată prin „setea” căutării 

unor forme cît mai aproape de idealul poetic: „Dacă tu știai problema 

astei vieți cu care lupt,/Ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fi 

rupt,/Căci întreb, la ce-am începe să-ncercăm în luptă dreaptă/A turna în 

formă nouă limba veche și-nțeleaptă”. Limba veche, turnată în forme noi, 

capătă valențe multiple, accentuînd vocea poetică, caracterizată de o 

dorință de sfidare a societății: „deși își clamează cu mîndrie provocatoare 

dezinteresul față de viața mondenă, conștiința este aici dominată de 

patosul public, de sentimentul responsabilității față de starea morală a 

națiunii” (Dobrescu, 2004: 154). Fermitatea retorică, accentuată de Caius 

Dobrescu, se remarcă în text prin interogațiile plasate simetric în incipit, 

respectiv în finalul poemului: „De ce ritmul nu m-abate cu ispita de la 

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

troheii, săltărețele dactile?”. Privite metatextual, conceptele prozodice 

capătă noi valențe poetice, care le accentuează caracterizarea; pe de o 

parte, iambului i se alătură adjectivul deverbal, nominalizat: „suitor”: 

„iambii suitori”, pe de altă parte dactilul este caracterizat ca „săltăreț”. În 

ultima strofă, simetria este pusă sub semnul negației, prin alăturarea 
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verbului „a putea” și a unui pseudo-imperativ
5
 derivat dintr-un verb 

dicendi la conjunctiv: „Și de-aceea de-azi-nainte poți să nu mă mai 

întrebi/De ce ritmul nu m-abate cu ispita de la trebi?/De ce dorm, 

îngrămădite între galbenele file,/Iambii suitori, troheii, săltărețele 

dactile?”. 

Ca metatext sunt abordate și temele poetice pe care Eminescu însuși 

le sintetizează în Antropomorfism, ironizînd temele prin întregul discurs 

poetic și prezentînd o versiune răsturnată a relației poet-cititor. Ideile și 

temele sub puse sub semnul unui așa zis „minus poetic”, prin accentuarea 

caracterului negativ ironizîndu-se, de fapt, statutul cititorului. Această 

tematizare a poeziei, plină de reluări metatextuale ale diverselor teme 

eminesciene, devine punct de plecare pentru diverse comentarii 

autopersiflante: „Nu! el zice în ton liric, pentru flacăre cerești/Nu există 

îngrădire, cît de naltă e trecută”, „Nu, nu! Ca din întîmplare, ca dincolo 

rătăcită,/Să se afle cumva noaptea și să-mi caute chichiță”, „Tu! Ea zise 

ce frumos ești, rege-al lumei de găine”; definiția poeziei pare răsturnată, 

față de ipostazele ei anterioare: „Poezia-i intervalu-ntre plăcere și 

plăcere/Optimist filozofează cu cucoșul ce-o tămîie.”  Retorica poeziei 

depășește structura de argumentare a temelor poetice prin auto-ironie, dar 

și prin structurile explicative care urmează vocativului „tu!”, respectiv 

adverbelor de negație „nu”, „nu, nu!”, remarcînd în exemplele de mai sus 

varietatea enunțurilor autonimice (Roibu, 2005: 193), care dublează 

discursul poetic cu un comentariu al discursului însuși.   

 

Diversitatea actualizărilor metatextuale 

Pe lîngă abordarea metatextuală a conceptelor prozodice (iamb, 

dactil, troheu, peon), identificăm în poeziile eminesciene și alte concepte 

abordate din aceeași perspectivă: vers, stih, stihuire, viers, rime și 

cadențe, care alăturate unor contexte lingvistice încărcate de sens, 

ilustrează „densitatea terminologiei artistice” (Vianu, 1968: 66) pe care 

Eminescu o folosește. 

Din perspectiva aceleiași abordări a conceptului de „poezie”, 

viziunea poetului este ușor pesimistă, poezia fiind singurătate creatoare, 

                                                 
5
 Concept utilizat de Tudor Vianu, referindu-se la structura care oscilează între 

imperativ și conjunctiv (Vianu 1968: 80). 
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iar versul doar o metamorfoză a melancoliei: „dar atuncea greieri, 

șoareci,/cu ușor-măruntul mers,/Readuc melancolia-mi,/Iară ea se face 

vers” (Singurătate). Spre deosebire de actualizările metatextuale 

anterioare, în acest context melancolia este privită ca o modalitate de 

prelungire a actului creator, prin transformarea ei în vers. Pronumele „ea” 

se referă anaforic la substantivul „melancolia”, verbul dicendi ultizat în 

general metaenunțiativ fiind înlocuit cu verbul impersonal: „se face”. 

Deși explicația este construită impersonal („ea se face vers”), auto-

referința subliniază asumarea versurilor, prin prezența pronumelui 

neaccentuat „-mi” („melancolia-mi”). Putem vorbi despre auto-referință 

retrospectivă, avînd în vedere contextul care devine metacomunicativ, 

prin sensul verbului „a readuce”, folosit la persoana I, care arată o 

repetiție subînțeleasă a unei acțiuni anterioare, accentuînd o dublă 

asumare a discursului (persoana enunțării, întărită de prezența 

pronumelui) : „readuc melancolia-mi”.   

Versul este privit din multiple ipostaze, construit într-o gradație 

ascendentă de semnificații. Inițial este descris ca fiind „duios”, trezind 

sentimente înălțătoare („Și-n glas purtat de cîntec simții duiosu-i vers”- 

Rugăciunea unui dac), puternic, arzător, prin alăturarea unei specificări 

de sens („O, rămîi, rămîi la mine, tu cu vers duios de foc!”- Călin (file 

din poveste). Chemarea versurilor este perpetuă, nu poate fi învinsă, ea 

fiind auzită printr-o predestinare anterioară: „Urechea-i fu menită ca să-ți 

asculte viersul” – Strigoii, toate aceste determinări culminînd printr-o 

evaluare estetică a stihuirii care este „frumoasă”: „Prin frumoasă stihuire 

să pătrunză al meu nume” (Scrisoarea a II-a), menită să ilustreze atît 

sentimente înălțătoare, cît și dureri adînci: „Durerea mea adîncă/S-o 

lustruiesc în rime și cadențe”(Odin și poetul).  

Remarcăm o abordare metalingvistică și în succesiunile de replici 

din poezia Făt frumos din Tei, unde momentele principale sunt 

verbalizate ca într-un basm, recurența verbului „a plînge”, utilizat la 

diverse moduri și timpuri, accentuînd  un caracter declarativ al replicilor 

și al acțiunilor: „Ea aude- plînge. Parcă/Îi venea să plece-n lume”, „Ea 

trecea prin frunza-n freamăt”, „Ea trezită-atunci, tresare”. Prin modul 

simplu al enunțării („apleacă”, „se apără” „se lasă”), poemul capătă un 

ritm alert, asemenea acțiunii din basme, însă caracterul declarativ al 

replicilor „indică absența unui dialog real” (Neț, 2000: 54). 
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În loc de concluzii 

Datorită complexului de semnificații care glisează în interiorul 

reprezentărilor poetice ilustrate în această lucrare, constatăm că relațiile 

dintre enunțare și poeticitate, respectiv cele dintre concepte poetice și 

ilustrările lor metatextuale își pierd în totalitate coeficientul de 

previzibilitate. Evoluția de la figurile de stil la cele de structură textuală, 

ilustrată de conceptele poetice și actualizările lor metatextuale, pune 

accentul pe ceea ce Roman Jakobson numea principiu constitutiv al 

versului (Jakobson 1963/1960: 361), adică o finalitate a discursului poetic 

format din figuri gramaticale, de sunet și de corespondențe tematice. 

Reluînd o idee a lui Nicolae Manolescu despre secretul cel mai intim al 

poeziei, adică limbajul (Manolescu, 2002: 9), putem remarca faptul că 

Eminescu nu rămîne doar un poet inspirat, romantic, ci și unul reflexiv,  

meditația asupra poeziei și structurii ei fiind un element de modernitate. 

Expresia unei lucidități creatoare, gîndirea eminesciană are ca obiect 

poezia, în unele versuri încercîndu-se o teoretizare succintă, poetică: 

troheul, ritm descendent, nu este descris, însă peonul este îndrăzneț prin 

complexitatea lui, expresie a îndrăznelii poetice („și-i diamant peonul, 

îndrăznețul”); iambul este „suitor”, privit din perspectiva ascendenței 

sale, „blînd și pudic”, iar dactilele sunt „săltărețe”, pornind de la accentul 

primei silabe și scăzînd în intensitate în următoarele două.  

În modernitate, ideea de transă romantică este substituită de o 

axiomă a lucidității creatoare. Avînd în vedere faptul că în poeziile 

analizate conceptele poetice nu sunt doar aplicate, ci și incluse în structuri 

conceptuale metalingvistice, ajungem la concluzia că Eminescu conjugă 

principiului romantic al inovației poetice, cu principiul lucidității 

creatoare, fapt ce arată o trăsătură de modernitate a întregii sale opere 

poetice. 
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Poetic concepts - Metatexual updates in Eminescu's poetry 
 

Abstract 

The present paper starts with the premise that in the poems of 

Mihai Eminescu appear poetical concepts, that are used metatextually. In 

many cases, the poetics concepts become the object of the poetry and the 

rythms and measures are presented as definitions and explications. The 

poet presents the context in which he writes and constructs a dual 

structure of the reality he wants to represent in poetry: textual and 

metatextual. This innovation belongs to the modern poetry, which is not 

only romantic dreaming, but also the awareness of the fact that the writer 

uses in the poems different structures like: poet, rhytm, meaning. The 

rhytms are used like characters and the poet becomes an important centre 

of sense in the poetry. In this way, Mihai Eminescu combines the poetic 

innovation with the lucid creativity and he becomes an precursor of 

modernism.  

 

Key-words: innovation, rhythm, isotopy, metalanguage, structure. 

 

 

  

 

 



 

MĂDĂLINA CECIULEAC 

Anul I, Iași 

Scepticismul în poemul O-nțelepciune, ai aripi de ceară! 

„Nu cred nimic, nu sper nimic și mi-e moralicește frig ca unui bătrîn de 80 de ani.” 

(Mihai Eminescu) 

 

Lui Icar i se topesc aripile. Sculptorul fără brațe pipăie marmura 

rece în gîndu-i. Poetul-filosof descoperă fragilitatea inconsistentă, 

iluzorie, „de ceară” a pradigmelor de cunoaștere. Elogiul său devine 

acuzație, iar întrebarea sa nu primește nici un răspuns, căci limbajul nu se 

mai reflectă în gîndire, iar gîndirea nu se mai oglindește în cuvînt. În 

acest context poetul, sub masca lirică a filosofului, a omului aflat în 

interiorul lucrurilor, pretext artistic prin care își legitimează perspectiva 

asupra problematicii cunoașterii ca demers autentic și firesc, 

problematizează, în tonalitatea unui scepticism critic, de factură 

horațiană, criza cunoașterii, a limbajului și a relativismului absolut al 

ideii, al conceptului și al cifrei: „Ce-au zis o vreme, altele dezic” Să fie 

scepticismul eminescian o formă de satiră, de ironie și de autoironie? 

Dacă la o primă lectură tematica textului pare centrată pe relația 

dintre poezie și filozofie deoarece în arhitectura discursului liric sunt 

problematizate și interogate conceptele fundamentale ale gîndirii și 

înțelegerii umane, poetica filosofică eminesciană: „nefiind o filozofie a 

poematizării (poezia ca artă poetică și metadiscurs), ci o filozofie 

poetizată” (Negoițescu, 1980: 31), care  substituie intuiției poetice, 

gîndirea abstractă, conceptuală, de factură filosofică, o mutare a punctului 

de observație dinspre tematică spre tonalitatea interioară a poemului ‒ 

intentio auctoris, permite sesizarea nu doar a unui transfer la nivel 

conceptual între filosofie și poezie, ci receptarea unui ton lăuntric de un 

scepticism reflexiv, socratic, a cărui voce poate fi declamativ-retorică, în 

cazul primei strofe, performat de instanța poetului-actor, sau interogativă 

în strofele finale ale poemului, unde se cristalizează, prin interogație, 

figura poetului-filosof. Astfel, tonul poemului se modifică în funcție de 

instanța poetică care îl performează. 

Tonul elegiac al titlului se transformă în acuzație la adresa 

vulnerabilității cunoașterii: „ai aripi de ceară” se frînge și se sparge în 
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îndoieli, eul liric devenind doar un vox clamatis in deserto, căci procesul 

său intentat cunoașterii devine un șir de interogații fără răspuns: „Suntem 

numai spre-a da viață problemei,/S-o dezlegam nu-i chip în univers?”. 

Tentativa elegiacă de adresare către instanța cunoașterii „O-nțelepciune” 

eșuează chiar în momentul rostuirii ei, cadența melodică devine rostire, 

discurs, iar oda închinată cunoașterii o sentință ecclesiastică: „Și mi-am 

întors privirea să văd înțelepciunea, nebunia și prostia (…) Și mi-am zis 

în inima mea ‹‹Aceeași soartă ca și cel nebun avea-voi și eu; atunci la ce-

mi folosește înțelepcinea?›› Și am zis în mintea mea că și aceasta este 

deșertăciune”. Astfel, conform filosofiei estetice a lui Hegel, din care 

citează eminescologul Ioana Em. Petrescu, afirmarea deșertăciunii a tot ce 

este substanțial, cu valoare axiologică, este o primă formă de manifestare 

a ironiei: „Oprindu-se pe această poziție a ironiei, totul îi va apărea eului 

lipsit de valoare și van, exceptînd propria subiectiviate, care, prin acesta, 

devine ea însăși găunoasă și golă, devine ea însăși o deșertăciune” 

(Petrescu, 2001: 50), fapt ilustrat în poem de vresurile: „Și dacă nu-i 

nimic decît părere/Tot ce suspină inimii amor,/Istoria cu lungile ei 

ere/Un vis au fost amar-amăgitor (…)/În van cît întregimea vieții mele.” 

Prima strofă a poemului proiectează alegoric zborul frînt al tînărului 

Icar din zona thanatică a labirintului din Cronos către infinitatea 

luminoasă și seducătoare a solarității apolinice, căruia topindu-i-se 

aripile, simbol al fragilității instrumentului de accedere la cunoașterea 

absolutului, se prăbușește dureros în apele vijelioase ale mării. Eminescu 

nu deplînge tragedia lui Icar, zborul său spre absolut ca formă de ieșire 

din sine într-un avînt aproape inuman în religiozitatea sa mistică și 

idealistă, ci zborul stîngaci al înțelepciunii: „Puțin te-nalți și oarbă vii tu 

iară.” Nu este condamnată numai inadecvarea dintre instrument și tipul 

de cunoaștere, ci și caracterul coruptibil, proteic al înțelepciunii dictat de 

spiritul veacului: „Ce-au zis o vreme altele dezic” Vechiul mit al 

antichității este rescris. Icarul modern refuză să zboare cu aripi de ceară, 

fiind conștient și convins că zborul său este frînt oricum. Astfel, deghizat 

într-un Icar modern, poetul romantic își asumă condiția de unic 

propovăduitor al efemerității absolute a Ideii: „Și totuși eu în ceruri te 

ridic”, dar în tonalitatea unei melancolii acide, autoironice, definită ca 

„însumare a propriei existențe ca o succesiune de elenuri frînte și de 

intuire a sensului regresiv al existenței înconjurătoare” (Gană, 2002: 6) 

Din acest eșec al întîlnirii cu sensul, insul uman, care a uitat și refuză să 
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aspire spre cunoașterea absolută, deoarece este dezamăgit de existența 

iluzorie a adevărului, își descoperă limita ca fundament ontic al 

existenței: „M-ai învățat să nu mă-nchin la soarte,/Căci orice-ar fi, ce ne 

așteaptă-moarte.” 

Versurile: „Tu ai stins ochiul Greciei antice,/Secat-ai brațul 

sculptorului grec” sunt principalele acuzații obiective, de factură istorică, 

care i se aduc înțelepciunii. Poetul orfic nu mai are de mult privire, iar 

sculptorul fără brațe este fie imaginea carcaturală a lui Pygmalion, fie 

prizonierul lumii pe care a creeat-o: „Ea nici poate să-nțeleagă, că nu tu 

o vrei…că-n tine/E un demon ce-nsetează după dulcile-i lumine,/C-acel 

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

nțelege însfîrșit pe sine însuși/Că se zbate ca un sculptor fără brațe și că 

geme/ Ca un maistru ce-asurzește în momentele supreme…” (Scrisoarea 

V) Astfel, din observațiile pe care le face Ioana Em. Petrescu  asupra 

liricii eminesciene reținem că Eminescu valorifică tulburător două 

componente ale mitului orfic și homeric: orbirea ca închidere în sine a 

artistului, sau ca final apocaliptic al unui sistem de gîndire, și 

abandonarea de către inspirație a artistului. Astfel, sentimentul lucid al 

constatării relativității pradigmelor de cunoaștere și de interpretare se 

transformă într-un scepticism îndoielnic, prudent față de orice tip de 

discurs: „Genunchiul, gîndul eu nu-mi plec,/Căci glasul tău urechea 

noastr-o schimbă” de factură agnostică.  

În contextul unei crize de limbaj, fapt care declanșează criza 

cunoașterii mitice: „Pierdută-i a naturii sfîntă limbă”, insul, care părăsit 

de Verbul ordonator al intuițiilor sale din zona subliminal-prelogică, este 

incapabil să recepteze mesajele lumii naturale, care îi apar ca un sistem 

lingvistic autonom, de neînțeles, a cărui înțelegere ține de temporalitatea 

adolescenței: „Ce spune-izvorul lunecînd la vale,/Ce spune culmea, lunca 

de arini,/Ce spune noaptea cerurilor sale,/Ce lunii spun luceferii 

senini/Se adunau în rîsul meu, în plînsu-mi,/De mă uitam răpit pe mine 

însumi” și care devine posibilă numai prin rememorare, căci cunoaștrea 

mitică este o paradigmă a oralității, a spunerii. Limbajul naturii nu a putut 

fi circumscris în literă, în semn lingvistic. Spunerea a rămas aceeași, dar 

organul de receptare, căci metafizica auzului presupune conform lui 

Hegel: „înregistrarea vibrației corpului și nu a formei exterioare”, s-a 

modificat: „Căci glasul tău urechea noastr-o schimbă”. Actul 

remomorării este posibil numai printr-un zbor invers spre sine, spre 
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exuviile eului interior, purtător al experiențelor, aproape panteiste ale 

relației eu-natură. 

Peisajul eminescian este animat de o dublă mișcare: enumerarea 

elementelor naturii surprinse într-o singură privire și mișcarea de 

individualizare a elementelor prin infuzia de lumină, care alungă umbra 

incertă de peste decor: „Și tot ce codrul a gîndit cu jale/În umbra sa 

pătată de lumini.”. Astfel, nu doar auzul jocă un rol esențial în înțelegerea 

cunoașterii naturalului, stabilind între subiect și obiectul cunoașterii o 

relație între două interiorități, ci și privirea, care reconstruiește 

spectacolul lumii-obiect prin mimesis, fiind: „simțul cel mai apropiat de 

gîndire și cel mai îndepărtat de obiectul său, adică de materie (pe care nu 

o atinge, nu o modifică și cu care nu se amestecă în procesul perceperii)” 

(Petrescu, 1989: 151). 

Umanitatea este citată la unicul proces-dramă. Istoria e acuzată de 

vis, comunitatea de nebunie, iar insul-actor se salveză de alienare prin 

katharsis-ul interpretării rolurilor shakespeariene: de  judecător al lumii, 

pofet apostat sau filosof sceptic. Poetul a devenit scepticul de serviciu al 

umanității. Dacă existența matusalemică a umanității, consemnată în 

analele istoriei, este micșorată la durata fragilă și inconsistentă a visului, 

fapt care amintește de tragicii lui Shakespeare: „Istoria cu lungile ei 

ere/Un vis au fost amar-amăgitor”, existența insului comun e derizorie și 

ridicolă, tocmai în insignifianța ei: „În van cît întregimea vieții mele/Și 

armonia dulcii tinereți”, fiind numai o formă de supraviețuire în cadrul 

banal al visului, al nimicului și al minciunii: „Am cheltuit-o ca nișe 

nebuni/Pe visuri, pe nimicuri, pe minciuni.” Monologul acuzatoriu e 

lucid, aproape satiric: „Lipsește viața acestei vieți”, dar tonalitatea sa 

internă camuflează vocea unui profet apostat: „Cînd nu mai crezi, să cînți 

mai ai putere?”, căci judecata lumii presupune judecata eului. Arhitectura 

de litere a lumii se prăbușește în apocalipsul neînțelesului, iar geometria 

cifrei: „O, cer tu cifre mă înveți” este negată: „Ce-a fost frumos e azi 

numai părere”. Astfel, viziunea umanității despre înțelepciune ca 

mandală universală a adevărurilor funadmentale de credință, gîndire și 

interpretare este satirizată prin scepticism, viața golindu-se de conținutul 

ei poetic, mistic și misteric al comunicării și al comuniunii. 

Ultimul cuvînt este ținut de Marele Inchizitor, de regizorul tragediei 

nimicniciei, poetul-filosof, care incapabil să ofere soluții, mesajul 

salvator, din farsa tragică ionescină de mai tîrziu, își contemplă îndoiala, 
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procesul-spectacol, adresînd întrebări grave și sentințe absolute: „Suntem 

plecați sub greul anatemi/De-a nu afla nimic în veșnic mers?/Suntem 

numai spre-a da viță problemei,/S-o dezlegăm nu-i chip în univers?” 

Referindu-se la tematica lirismului eminescian Matei Călinescu afirma: 

„Eminescu și-a pus, în termenii gîndirii artistice cele mai grave întrebări 

asupra condiției umane, și întreaga sa creație e o dramatică strădanie de a 

le afla răspuns” (Călinescu,1964: 42), dar poemul de față este tocmai un 

refuz al soluției, care se naște din scepticism, dacă totul este erodat de 

relativism, opinia poetului nu poate fi absolută, iar „aparenta răcelă este 

un protest al spirirului, o recție polemică și nu o simplă abdicare” 

(Ibidem, 1964: 119). Pînă și propria viziune este interogată cu secepticism 

și asumtă ca părere, ca efemeritate. Astfel, interogația, ca formă 

primordială de problematizare a conținutului axiologic al umanității și ca 

instrument de cercetare, folosită în cadrul discursului maieutic al 

filosofilor antici, este investită în poemul eminescian ca singură metodă 

de privi critic și autentic problematica cunoașterii și relativitatea absolută 

a Ideii, conceptului și a cifrei. Ființa umană devine un homo viator, a 

cărui devenire stă sub semnul existențialist al interogației, al căutării și al 

îndoielii. 

Cunoașterea are aripi de ceară. Icarul modern refuză să zboare. 

Timpul cosmic devine vis, iar întrebarea nu primește nici un răspuns. 

Lumea devine părere, iar exisența o incertitudine privită cu septicism. 

Katharsis-ul este posibil numai prin desprinderea de steriotipul comod și 

liniștitor al faptului că orice întrebare are nevoie de răspuns și că 

supraviețuirea în spațiul strîmt al cunoașterii depinde de scepticism și 

luciditate.   
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Skepticism in Mihai Eminescu's poem O-nțelepciune, ai aripi de 

ceară! 

Abstract 

Mihai Eminescu's poem O-nțelepciune, ai aripi de ceară, 

illustrated from the perspective of a philosophical author, emphasizes the 

matter of knowledge of the known and the unknown. In other words, the 

lyrical ego characterized by ironic skepticism and  self-criticism 

eradicates the structure's strength of the platonian ideas. At the same 

time, the satirical view of Icar's flight reflects the way in which the 

poetical ego indicates the human existence just to a possible knowledge, 

more specifically the knowledge of interrogative. To sum up the study 

emphasizes a new way of re-writing Icar's myth which presents at the 

same time a new form of knowledge. 

 

Key-words: skepticism, self-criticism, interrogation, philosophy, 

paradigm of knowledge. 

 

 



 

ALEXANDRU FOITOȘ 

Anul II, Timișoara 

Între fantomatic și diafan 

Considerații teoretice 

Universul eminescian reprezintă un vast spațiu poetic dominat de 

imagini ale feminității, iar în lucrarea de față ne vom concentra asupra 

existenței unui ,,simbolism cromatic” (Petrescu, 1989: 78) care 

conturează o mică parte a acestui univers imaginar, cromatism utilizat 

pentru creionarea unor prezențe fantomatice feminine. Acest „joc” al 

culorilor denotă conturarea unui „orizont al thanatosului” (Bot, 2012: 60), 

sugerat prin transfigurarea artistică a nuanțelor cromatice deschise. Strîns 

legată de ceea ce numim feminitate fantomatică, imaginea imaterială a 

acesteia este surprinsă, în universul liric eminescian, într-un amestec de 

lumină și cromatism, întrucît „actul privirii o pune astfel în lumină” 

(Vasiliu, 2010: 25). Considerînd, conform studiului Despre diafan: 

imagine, mediu, lumină în filosofia antică și medievală al Ancăi Vasiliu, 

lumina, vederea și culorile drept „elemente corelative ale diafanului” 

(Ibidem: 45), putem afirma că feminitatea eminesciană formează o 

poetică situată între fantomatic și diafanitate. 

Pornim de la premisa conform căreia în lirica eminesciană există 

ipostaze fantomatice și diafane ale feminității, construite printr-o serie de 

valențe cromatice, precum palul/palidul, albul și argintiul, înfățișate cu 

ajutorul unui „univers vizual (…) dominat de imaginea luminii” 

(Petrescu, 2005: 41). Lucrarea de față urmărește inventarierea și 

analizarea acestor valențe cromatice prin care se conturează o poetică 

situată între fantomatic și diafanitate și modul în care acestea imprimă 

efecte poetice universului imaginar, unul dintre ele fiind transparența 

redată  printr-o „impresie vizuală” (Scorpan, 1977: 137). Ne vom 

concentra asupra celor trei valențe cromatice surprinse în textele lirice 

eminesciene, respectiv palul/palidul, albul și argintiul și modul în care 

acestea generează imagini ale feminității fantomatice și diafane, cu efecte 

poetice precum fragilitatea, respectiv crearea unei „imagini imateriale a 

femeii” (Petrescu, 1989: 80-81).  
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Pentru a surprinde ipostazele feminității fantomatice și diafane, este 

necesară o scurtă analiză a celor două elemente adjectivale asociate, 

precum și o lămurire a utilizării acestora în demersul lucrării. Deși 

definită de unii critici ca fiind o prezență „aeriană și translucidă, 

străluminată de o flacără” (Boz, 1998: 120), „un chip angelic, o imagine 

feminină suavă, intangibilă (…) și pare a se fi întrupat dintr-o rază” 

(Petrescu, 1981: 172) sau asociată „cu o luminiscență rece, subliniată prin 

amănuntul motivic al răcelii mîinilor” (Idem, 2005: 157), putem observa 

faptul că imaginea femeii este înfățișată și ca o „prezență luminoasă, o 

apariție strălucitoare, transparentă” (Vasiliu, 2010: 119). Mai mult, 

diafanul este, conform Ancăi Vasiliu, „strîns legat de lumină” (Ibidem: 8). 

Imaginea feminității la Eminescu are la bază, prin urmare, o 

complementaritate a nuanțelor cromatice deschise, respectiv a luminii, 

oferind lectorului impresia de fantasmă și de creare a unei imagini prin 

care „ochii sunt orbiți de vizibilitatea strălucitoare a prezenței” (Ibidem: 

24). Prin urmare, „ochiul nu vede lumina, ci obiectul în lumină” (Lévinas, 

1999: 163), obiectul, în acest caz, fiind reprezentat de o feminitate 

fantomatică și diafană. 

Fantomaticul este extrem de bine redat în lirica eminesciană, fiind 

asemănător celui specific poeticii scriitorului american Edgar Allan Poe. 

Astfel, este redată „femeia iubită, sortită morții prea curînd” (Cotrău, 

1987: 12), respectiv „imaginea fulgurantă și imaculată a acelei donna 

angelicata, femeia-înger” (Ibidem: 9). Întrucît „Poe consideră moartea 

unei femei frumoase drept cea mai poetică temă” (Ibidem: 16), putem 

afirma că și în textele eminesciene se observă o înclinație spre un pattern 

al iubitei decedate, care a devenit înger, formînd, astfel, feminitatea 

fantomatică, proiectată pe fundalul unui final tragic. Se poate observa, 

însă, și faptul că aceasta este diafană, printr-o „percepere sensibilă în 

lumină, percepere care este, inevitabil, cea a culorilor” (Vasiliu, 2010: 

205). Aceste culori vor fi analizate în lucrarea de față, conturînd o scară a 

intensității: palul/palidul – albul – argintiul. Așadar, complementaritatea 

nuanțelor cromatice și a luminosului denotă asocierea celor două 

elemente adjectivale caracterizatoare ale ipostazelor feminității în 

universul poetic eminescian. 

Trebuie realizată o distincție clară între „fantomatic”, „diafan” și 

reprezentările aparent concrete care survin în poezii. Astfel, la nivelul 

cromaticii și al luminii, se poate confirma existența celor două elemente 
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adjectivale atribuite feminității. Deși există reprezentări aparent concrete 

ale imaginilor feminine, precum, spre exemplu, cea marmoreană, putem 

vorbi, în esență, despre o „lipsă de realitate concretă” (Scorpan, 1977: 

138) și, mai mult, despre o predilecție pentru îmbinarea unor caracteristici 

„fizice, concrete, cu noțiuni abstracte” (Tohăneanu, 1983: 88). Imaginea 

feminină este deseori asociată în lirica eminesciană cu noțiuni concrete, 

dar ea generează doar „impresia de statuie marmoreană sau icoană a 

femeii” (Petrescu, 2005: 155). În esență, aceste materialități aparente sunt 

conturate pentru a semnifica la nivel cromatic, la nivelul luminozității, 

dar și al dinamicii, o reprezentare fantomatică și diafană, prin care 

„lumina se manifestă ca o corporalitate difuză” (Ibidem: 42), printr-o 

„mișcare lentă de plutire” (Ibidem: 155) a imaginii feminine. Așadar, 

lucrarea de față insistă asupra modului în care feminitatea ancorează în 

imagini cromatice care denotă impresia vizuală de fantomatic și diafan și 

nu asupra sensului literal, concret al termenilor. G. I. Tohăneanu, în Studii 

de stilistică eminesciană, oferă o „ecuație” prin care „marmura”, prin 

extensie reprezentarea concretă, este asociată unei „ființe reci, 

inaccesibile” (Tohăneanu, 1965: 177), sugerînd, astfel, o „răceală a 

morții” (Ibidem: 180), adică o reprezentare abstractizată. Deci, 

feminitatea fantomatică și diafană este surprinsă în operele lirice 

eminesciene printr-un lexic concret, dar, la nivelul semnificațiilor, 

considerăm imaginea acesteia ca fiind bine reprezentată de cele două 

adjective alese pentru a o descrie, întrucît „absența femeii (căutată, 

moartă, pierdută, interzisă, așteptată etc.) este o condiție de i-realizare a 

imaginii ei” (Petrescu, 2005: 156), adică de transformare a concretului în 

abstract.  

Observăm, așadar, în poetica eminesciană, o încercare de prefacere 

a femeii în efigie, idee provenită încă din Antichitate, prin care imaginea 

femeii este considerată ca fiind învăluitoare, fum, respectiv spirit. Astfel, 

deși feminitatea este o reprezentare aparent concretă în poezii, aceasta 

este transfigurată artistic, devenind abstractă. În poeziile sale, Mihai 

Eminescu surprinde feminitatea ca pe un corp-marmură, dar care denotă 

un simbol. Feminitatea nu este o prezență concretă, întrucît aceasta este 

trecută în neființă, pierdută, intangibilă și ideală. Corporalitatea feminină 

eminesciană conturează în poeziile care vor fi supuse analizei o efigie, 

reprezentînd o materie fixă, dar devenind un simbol, formîndu-se, astfel, 

o sculptură simbolică în materie. 
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O primă valență cromatică: palul/palidul 

Prima valență cromatică prin care se conturează imaginea 

feminității fantomatice și diafane este palul/palidul. Astfel, în poezia 

Înger de pază, feminitatea este reprezentată printr-una dintre „ipostazele 

caracteristice ale eroticii eminesciene, angelitatea feminină” (Petrescu, 

2005: 153). Îngerul apare „Încins cu o haină de umbre și raze” 

(Eminescu, 1939: 41), conturînd atît fantomaticul, prin elementul 

substantival „umbre”, iar „razele” îl fac „situat în plină lumină” (Vasiliu, 

2010: 53). De asemenea, apariția imaginii angelice pale este realizată în 

versurile „Să pot recunoaște trăsăturile-ți pale – /Căci tu – tu ești el.” 

(Eminescu, 1939: 41), în care cromatismul sugerează impresia de 

fantomatic, fiind surprins, precum în versul menționat anterior, în lumină. 

Deși este o „angelitate transcendentă” (Bot, 2012: 54), așa cum o 

definește Ioana Bot, ea este recunoscută prin propria paloare, întrucît 

„cauza vizibilității lucrurilor este culoarea” (Vasiliu, 2010: 105).  

În poezia Basmul ce i l-aș spune ei se continuă același model 

precum în poezia Înger de pază. Astfel, ipostaza conturată este cea a 

feminității-înger, iar versurile supuse analizei sunt „Acel înger!... Fața 

pală,/Ochiul negru, păr bălai – /L-am văzut – o stea regală,/O lumină 

triumfală” (Eminescu, 1952: 53). Observăm descrierea fizică a 

reprezentării angelice, care este surprinsă printr-un contrast cromatic 

deschis-închis, conturat de sintagmele de tip substantiv-adjectiv „fața 

pală” – „ochiul negru” – „păr bălai”. Se concretizează, astfel, un „chip 

angelic, blond, palid și visător” (Petrescu, 1981: 175) specific poeticii 

eminesciene. Contrastul cromatic este evidențiat în ultimul vers, în care 

lumina devine o „evidență a vizibilului” (Vasiliu, 2010: 37). Cele două 

nuanțe cromatice deschise, palul și cea reprezentată de sintagma „păr 

bălai”, sunt asemănătoare prin ambiguitatea, neclaritatea, incertitudinea 

reprezentării feminine, realizîndu-se, ca efect, o imagine de o 

„transparență angelică” (Ibidem: 343). 

În poezia De-aș muri ori de-ai muri observăm o situație ipotetică, o 

alternativă prezentă încă din titlu, dar și în versul „Dar de-i muri tu, înger 

de palidă lumină” (Eminescu, 1952: 39). Feminitatea este, astfel, 

imaginată ca fiind decedată și, deci, conturată sub forma unei reprezentări 

angelice, dominată de nuanța cromatică a morții, palidul, prin lipsa de 

intensitate și prin incertitudinea acestei nuanțe. Accentul, în acest vers, 
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cade pe o asociere a cromatismului cu lumina, cea din urmă contopindu-

se cu feminitatea angelică palidă, rezultînd o „imagine imaterială a 

femeii” (Petrescu, 1989: 80-81), printr-o posibilă moarte a acesteia. Ideea 

funebră este anticipată încă din versurile anterioare: „Să mîngîi cu 

suflarea-mi a ta față pălindă,/Ochii tăi gînditori” (Eminescu, 1952: 39). 

Observăm nuanța cromatică din construcția „față pălindă”, în care 

utilizarea gerunziului denotă un proces în desfășurare, dar și o 

incertitudine, anticipînd o moarte a feminității și totodată posibilitatea ei 

de a deveni fantomatică, trăsătura sa definitorie fiind „paloarea morții” 

(Tohăneanu, 1965: 177). 

Un alt exemplu în care este redată imaginea femeii fantomatice pale 

este poezia Mortua est!, în care observăm o alternanță a tuturor nuanțelor 

asupra cărora lucrarea de față se concentrează și care generează un efect 

de intensitate a cromatismului thanatic. Astfel, versurile „Cu-aripi 

ridicate la ceruri pornită,/Suind, palid suflet, a norilor schele,/Prin ploaie 

de raze, ninsoare de stele.” (Eminescu, 1939: 37) conturează imaginea 

celei pierdute, aflată în procesul devenirii fantomatice, sugerat de 

accederea spre „ceruri”, printr-o acțiune durativă, exprimată de gerunziul 

„suind”. Aceste versuri concentrează existența unui „palid suflet” al 

feminității, prins în „amestecul de lumină și ninsoare care dovedește o 

vizualitate delirantă” (Călinescu, 1985: 466). Utilizarea epitetelor 

cromatice pentru a ilustra imaginea feminității denotă faptul că Mortua 

est! este „poemul cu cele mai pronunțate note funebre” (Petrescu, 1985: 

99) dintre textele lirice eminesciene. De asemenea, versurile „Și’ntreb al 

meu suflet rănit de’ndoială,/De ce-ai murit înger cu fața cea pală?” 

(Eminescu, 1939: 37), respectiv versul „Pe fruntea ta pală cunună de 

laur” (Ibidem: 38) întăresc constituirea figurii feminității fantomatice, 

prin „epitetul foarte nimerit al unui chip și al unei frunți părăsite de 

strălucirea vieții” (Tohăneanu, 1965: 89).  

Versurile poeziei Mortua est! surprind foarte bine și un motiv 

prezent în poetica lui Edgar Allan Poe, în care imaginea masculină plînge 

moartea iubitei, devenită spectrală, fantomatică. Analogia de față se 

realizează cu poemul Corbul al lui Edgar Allan Poe, observînd atît la 

Eminescu, precum și la scriitorul american, generarea unei „tensiuni (…) 

sugerînd ideea de moarte” (Petrescu, 1985: 116). Așadar, eul eminescian 

este, în cazul poeziei Mortua est!, doar un prizonier al imaginii 

feminității pale care a devenit, astfel, fantomatică. 
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O a doua valență cromatică: albul 

Cea de-a doua nuanță cromatică regăsită în conturarea feminității 

fantomatice și diafane, albul, crește în intensitate, spre deosebire de 

pal/palid. Un prim exemplu ales pentru a contura ideile menționate în 

subcapitolul anterior este aceeași Mortua est! în care ne sunt înfățișate 

următoarele versuri: „Cu brațele albe pe piept puse cruce” (Eminescu, 

1939: 37), „Cu rîuri de lapte și flori de lumină” și „Văd sufletu-ți candid 

prin spațiu cum trece;/Privesc apoi lutul rămas... alb și rece,/Cu haina lui 

lungă culcat în sicriu,/Privesc la surîsu-ți rămas încă viu –” (Ibidem). 

Acestea conturează o triplă utilizare a nuanței cromatice supusă analizei, 

aspect ce denotă „tristețea unei vieți sfîrșite” (Scorpan, 1977: 223). 

Primul vers citat prezintă certitudinea existenței feminității moarte, 

descrisă ca avînd „brațele albe”. Acest detaliu fizic care ține de funerar 

devine o componentă constantă a universului poetic eminescian, iar 

versurile următoare descriu alte detalii care compun cadrul, rezonînd cu 

„chipul fantomatic al femeii” (Drăgan, 1999: 245). De aceea, toate 

elementele componente ale cadrului sunt descrise ca fiind albe, astfel încît 

acestea se adaugă „la albeața marmoreană a feței, la răceala mîinilor, la 

valurile părului” (Bot, 2012: 64) femeii decedate. 

În poezia Atît de fragedă... amintim versurile „Atît de fragedă, te-

asameni/Cu floarea albă de cireș” (Eminescu, 1939: 117), care definesc 

crearea imaginii feminine dominate de „intensitatea superlativă a culorii 

albe” (Tohăneanu, 1965: 177). Deși aceasta se prezintă ca fiind o apariție 

concretă, prin compararea ei cu „floarea albă de cireș”, versurile 

următoare denotă prezența abstractă a femeii, fantomaticul: „Abia atingi 

covorul moale,/Mătasa sună sub picior,/Și de la creștet pîn’în 

poale/Plutești ca visul de ușor” (Eminescu, 1939: 117). Astfel, „mișcarea 

lentă de plutire” (Petrescu, 2005: 155), pe lîngă nuanța cromatică din 

versurile anterioare, sugerează incertitudinea apariției fizice, deci o 

ambiguitate a reprezentării feminine, care „se mișcă lent, fantomatic, 

absent” (Gregori, 2002: 85). În cadrul acestei poezii observăm, așadar, 

„figura iubitei, îngeresc-senzuală (fragedă ca floarea de cireș, mersul este 

plutitor ca visul, mătasea rochiei tremură ușor, ochii sunt fierbinți și 

șoaptele gurii calde), de o corporalitate diafană” (Dugneanu, 2000: 80). 

O descriere mai complexă a reprezentării fantomatice este surprinsă 

în poezia Strigoii. Prima impresie vizuală este oferită de versul „Încet 
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plutind se’nalță mireasa-i, o fantasmă...” (Eminescu, 1939: 95), în care 

ultimul termen substantival conturează o viziune imaterială a apariției 

feminității, o „materialitate rarefiată și obscură” (Petrescu, 1989: 77). În 

versurile citate, observăm aceeași „gestică eminesciană” (Idem, 2005: 

155) prezentă încă din poezia Atît de fragedă..., reprezentată prin plutirea 

lentă analizată de Ioana Em. Petrescu. În continuarea versului citat 

anterior urmează „O dulce întrupare de-omăt. Pe pieptu-i salbă/De pietre 

scumpe... părul i-ajunge la călcîie,/Ochii căzuți în capu-i și buze 

viorie;/Cu mînile-i de ceară ea tîmpla și-o mîngîie –/Dar fața ei frumoasă 

ca varul este albă” (Eminescu, 1939: 95). Nuanța cromatică albă este 

evidențiată în primul vers, fiind continuat de „motivul contemplării 

corpului” (Bot, 2012: 19) feminin. Albul se află în contrast cu epitetul 

cromatic „buze viorie”, această nuanță sugerînd o culoare a morții, o 

apropiere de cadaveric. Descrierea fizică a femeii continuă extrem de 

ambiguu, prin sintagme de tipul „mîinile-i de ceară”, care conturează 

ideea de perisabilitate, de „frumusețe sfîrșită prin moarte” (Scorpan, 

1977: 235). Ultimul vers citat este în rezonanță cu primul, accentuîndu-se 

nuanța albă, prin comparația „fața ei frumoasă ca varul este albă”. Eul 

poetic se lasă purtat și dominat de impresii vizuale, insistîndu-se asupra 

cromatismului alb al imaginii feminine. 

În textul poetic Aveam o muză se poate observa o constantă 

prezentă încă din Strigoii. Astfel, versul „Poți ca să vezi icoana 

radioasă,” (Eminescu, 1952: 77) introduce cititorul într-o reprezentare 

imaterială a feminității, asociată, prin impresie vizuală, cu adjectivul 

„radioasă”. Feminitatea este situată în plină lumină, astfel încît strălucirea 

ei conturează „impresia de (…) icoană a femeii” (Petrescu, 2005: 155). În 

continuare, versurile acestei poezii creionează aspectul fizic al feminității, 

introduse ca fiind fantomatică și diafană: „Păr blond deschis, de aur și 

mătasă,/Grumazii albi și umeri coperià,/Un straiu de-argint strîns de-un 

colan auros/Strîngea mijlocul ei cel mlădios!” (Eminescu, 1952: 77). 

Observăm, astfel, insistența asupra adjectivelor care oferă impresia de 

„natură luminiscentă”, de diafanitate. Coexistența mai multor nuanțe 

cromatice care țin de luminos conturează incertitudinea detaliilor fizice 

ale reprezentării feminine. Acest aspect este continuat în versurile 

„Strălucea albă’n transparentul strai,/Sîni dulci și albi ca neaua cea 

curată,” (Ibidem), versuri în care se schițează lumina „care transpare în 

contururile imaginilor dematerializate” (Petrescu, 1989: 41). 
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Complementaritatea nuanței cromatice și luminosul încadrează 

feminitatea în rîndul celor fantomatice și diafane, prezente în universul 

poetic eminescian. Așadar, imaginea feminină pare a fi „transparentă prin 

diafanitate și translucidă” (Vasiliu, 2010: 345), dar nuanța cromatică albă 

este cea care îi domină reprezentarea, aspect sugerat de sintagma 

„strălucea albă”. Albul este intensificat și în ultimul vers citat, prin 

detaliul fizic „sîni dulci și albi”, fiind în simetrie cu începutul primului 

vers menționat și accentuînd, astfel, cromatismul. În continuare, versurile 

care evocă prezența diafană a feminității sunt „Crinul luminei strălucea 

în mînă/Reflectînd dulce mîndrul ei obraz,/Razele dulci loveau fața-i 

senină,/Rotunzii umeri și-albul ei grumaz;/Părul lucea ca auru’n 

lumină,” (Eminescu, 1952: 78), în care se observă un joc de lumină, 

reflexie și cromatism. Astfel, se realizează imaginea diafană, desemnînd 

„o întîlnire specială a luminii cu corpurile și o anumită mișcare (…) care 

însoțește acțiunea luminii” (Vasiliu, 2010: 48). Feminitatea, fiind de o 

luminozitate iradiantă, pare a fi o antropomorfizare a acesteia, cu trăsături 

fizice de nuanțe deschise, incerte, care fac parte din sfera albului. Se 

sugerează, așadar, fantomaticul, mai ales în versul „Ea a murit. – Am 

îngropat-o’n zare” (Eminescu, 1952: 78). 

În poezia Miradoniz se prezintă o asociere de multiple detalii care 

descriu imaginea unei prezențe feminine, după cum putem observa în 

versurile „(…) Iară peste pod/Trece albă, dulce, mlădioasă, jună,/Albă, 

ca neaua noaptea, păru-i de aur/Lin împletind în crinii mînilor,/Ivind 

prin haina albă membri-angelici,/Abia călcînd podul cel lung cu-a 

ei/Picioare de omăt zîna Miradoniz.” (Ibidem: 94). Asocierea 

elementelor caracteristice din al doilea vers și care se continuă în cel de-al 

treilea vers formează atributele frumuseții unei iubite care pare a fi o 

fantomă captivă într-un topos romantic. Insistența asupra detaliilor fizice 

albe sugerează o impresie vizuală de conturare a imaginii fantomatice. De 

asemenea, intervine ceea ce Ioana Em. Petrescu a analizat în studiul 

Eminescu. Modele cosmologice și viziune poetică, și anume gestica 

eminesciană. Observăm, astfel, alături de cromatismul din sintagmele 

„trece albă”, „albă, ca neaua noaptea”, „haina albă”, „picioare de omăt” și 

o finețe a mișcărilor feminine, prin sintagma „abia călcînd”. Această 

imagine conturată este extrem de asemănătoare cu cea din Atît de 

fragedă..., atît prin cromatismul surprins, cît și prin „mișcările foarte 
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lente, foarte puține, dînd impresia de hipnotică lunecare prin spații” 

(Petrescu, 2005: 154).  

În poezia Miron și frumoasa fără corp este, de asemenea, surprinsă 

imaginea femeii, dominată de o nuanță cromatică albă. Versurile „Și pe 

ea o haină fină,/Țesătură străvezie,/Ca o brumă diamantină,/Ce în crețuri 

se-mprăștie./Se lipește sclipitoare/De duioasa-i arătare,/Ce-n mișcările-i 

o tradă,/Se strevăd a ei picioare,/Sîni și umeri de zăpadă.” (Eminescu, 

1963: 76) accentuează prezența fantomaticului, prin detaliile fizice puse 

în lumină, astfel încît femeia apare ca „sclipitoare”. Finețea țesăturii 

străvezii în care feminitatea este învăluită denotă „lipsa de realitate 

concretă” (Scorpan, 1977: 138), anticipînd descrierile fizice ulterioare. 

Astfel, aceasta apare descrisă într-un mod cu totul previzibil, după cum 

am putut observa și în celelalte poezii. Ultimul vers sugerează nuanța 

cromatică albă, respectiv fragilitatea feminității fantomatice, iar 

„substanța poemului o constituie chiar nefericitul destin al eroului de a 

nu-și putea îmbrățișa iubita, iar despre ea nu știm decît cum arăta – id est, 

cum o vedea Miron însuși” (Bot, 2012: 50). Se realizează, astfel, o 

prezență fantomatică, respectiv o impresie de diafanitate în versul în care 

apare elementul „sclipitoare”. De asemenea, versul „Inocentă-i e 

zîmbirea-i,/Îngerească, tristă, lină” (Eminescu, 1963: 79) insistă, prin 

cele trei adjective din ultimul vers, asupra unei caracterizări a feminității 

așa cum am regăsit-o pînă acum în textele poetice eminesciene: chipul 

femeii-înger, o donna angelicata caracterizată prin mișcarea foarte lentă, 

cauzată de fragilitate.  

 

Nuanța cromatică finală: argintiul 

Pe scara culorilor propusă în cadrul acestei analize, pornind de la 

pal/palid și ajungînd spre alb, se distinge o ultimă nuanță cromatică pe 

care am considerat-o relevantă în descrierea feminității fantomatice, 

respectiv argintiul. Atît nuanțele cromatice analizate pînă în acest 

moment în textele lirice eminesciene, cît și cea supusă analizei în acest 

subcapitol creează „fiindul luminos al lucrurilor vizibile” (Vasiliu, 2010: 

319), astfel încît cromatismul deschis ajută, împreună cu lumina, la 

crearea figurii fantomatice și diafane.  

Poezia Mortua est! înglobează cele trei nuanțe analizate în lucrare, 

dar în acest subcapitol vom analiza prezența argintiului în conturarea 

feminității fantomatice. Astfel, în versul „Te văd ca o umbră de-argint 
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strălucită” (Eminescu, 1939: 37) apare construcția „de-argint”, întărită de 

elementul „strălucită” care accentuează impresia de diafanitate, lectorul 

putînd să deducă implicarea luminii în cadrul „feeriei mortuare, cu 

cromatismul ei ritualizat de (…) argint” (Petrescu, 2005: 132). De 

asemenea, Anca Vasiliu explică diafanul ca desemnînd ceea ce ține de 

luminos și strălucitor, conturîndu-se, așadar, impresia vizuală a unei 

feminități diafane, anticipată încă din versul citat anterior. 

Poeziile Aveam o muză și Miradoniz completează, de asemenea, 

seria cromatismului, imaginea feminină fiind descrisă și cu ajutorul 

nuanței de argintiu. Versul „Poți ca să vezi icoana radioasă,/În strai de-

argint a unui elf de nea!” (Eminescu, 1952: 77) din Aveam o muză 

insistă să aducă un detaliu fizic în plus, în urma anticipării modului de 

construcție a imaginii feminine, prin sintagma „icoana radioasă”. Cel de-

al doilea vers citat în care apare argintiul sugerează o siluetă întrezărită a 

femeii, fiind în strînsă legătură cu versul anterior. Observăm, astfel, o 

complementaritate a luminii și a cromatismului, efectul acesteia fiind 

situarea femeii între fantomatic și diafan. În poezia Miradoniz, versurile 

„Ea-ajunge în grădina ei de codri/Și rătăcește, – o umbră argintie/Și 

luminoasă’n umbra lor cea neagră;” (Ibidem: 94) conturează același 

model de paralelism între cromatism și lumină, situînd feminitatea între 

cele două elemente. Astfel, prin cromatismul din sintagma „umbră 

argintie” observăm că această nuanță este deseori asociată elementului 

substantival „umbră”, sugerînd impresia unei „tușe thanatice” (Petrescu, 

1989: 78) și a faptului că „sufletul unei moarte e o umbră de-argint 

strălucită” (Ibidem: 43). 

Atunci cînd analizăm argintiul în cadrul conturării fantomaticului 

feminin, observăm că „prin poezia eminesciană trece adesea, cu fața de o 

paloare marmoreană (…), cu aripi de argint ce sună în zbor (…) umbra 

suavă a îngerului” (Idem, 2005: 126). Imaginea donnei angelicata și, 

implicit, umbra acesteia, apar asociate cu argintiul, sugerînd atît trecerea 

în neființă, cît și intensitatea cromatică. Alături de acestea, feminitatea 

apare învăluită în lumină, așa cum reiese în versurile analizate, încadrînd-

o între fantomatic și diafan. 

 

Concluzii 

Lucrarea de față a sistematizat ipostazele feminității fantomatice, 

privite din perspectivă cromatică, propunînd o triadă a nuanțelor, în 
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funcție de intensitatea acestora și, de asemenea, în funcție de gradul lor de 

incertitudine, astfel: palul/palidul – albul – argintiul. Mai mult, observăm 

o multiplă asociere a luminosului cu acestea, conturîndu-se o manifestare 

a vizibilității care „devine efectivă în și prin diafanul pus în act de 

lumină” (Vasiliu, 2010: 46). Diafanitatea eminesciană reprezintă un 

interval luminos creat între o feminitate intangibilă, pierdută, moartă și 

imaginea masculină care o percepe printr-un „joc de lumini” (Petrescu, 

2005: 164). Se concretizează, așadar, un interval între acești doi poli, 

masculin-feminin, interval care denotă „mediul diafan” (Vasiliu, 2010: 

19), amplificat de lumină și care „oferă vederii culoarea (…) ca ființă 

vizibilă” (Ibidem: 120). Acest interval este sugerat și de Ioana Bot, 

întrucît reprezentarea feminină este deseori constituită prin mintea și 

conștiința polului masculin, iar „fiecare partener vede imaginea celuilalt, 

fără a-i atinge adevăratul corp” (Bot, 2012: 50). Privirea sau 

contemplarea unei imagini feminine de către cea masculină denotă, astfel, 

cromatismul, întrucît aceștia devin „prizonieri ai imaginilor” (Ibidem: 66) 

și, deci, ai culorilor, deoarece acestea, împreună cu luminosul, se 

caracterizează prin „a face să apară ceva, a face să se vadă, a face vizibil, 

a prezenta în plină lumină ceva învăluit, voalat sau ascuns” (Vasiliu, 

2010: 71). Femeia din poeziile lui Mihai Eminescu reprezintă o efigie, o 

imagine abstractizată, cu o valoare simbolică, de o concretețe înșelătoare. 

Aceasta formează, în concluzie, o poetică situată între fantomatic și 

diafan, aspect rezultat din cromatismul utilizat în poezii și jocul luminilor 

care apare constant în universul liric eminescian. 
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Between the spectral and the diaphanous 
 

Abstract 
The aim of the following paper is to demonstrate the existence of a 

poetics that encapsulates the feminine figures trapped in-between the 

spectral and the diaphanous in several lyrical works of Mihai Eminescu. 

These ghostlike figures are constructed through approaching different 

valencies of chromatics and, as a result, they generate lyrical tension to 

the imaginary universe. The spectral femininity may be seen as a result of 

the ”thanatos” concept, as deceased figures are dominating the 

imaginary universe in several lyrical works. Furthermore, with the 

implications of luminosity and colors, the figures of the feminine become 

ghostlike, but also diaphanous. In Mihai Eminescu’s pieces of poetry, the 

chromatic valencies that contribute to the creation of the ghostly figures 

are the pallor, the whiteness and the silvery. Moreover, lightness is used 

in order to create the image of a diaphanous femininity. All of these result 

in several poetical effects, such as transparency, feebleness and the 

intangible femininity, by creating representations of the feminine figures 

which are between the spectral and the diaphanous. 

 

Key-words: femininity, spectral, diaphanous, chromatic valencies, 

luminous. 



 

 



 

ANA-MARIA ANTONESEI 

Anul III, Suceava 

Ȋnţelesuri ale „neînţelesului” eminescian 

Ȋntr-un studiu dedicat poeziei eminesciene, Edgar Papu afirma că 

„Unul din marile secrete ale lui Eminescu este acela de a fi pătruns 

înlăuntrul cuvîntului, în cutia sa de rezonanţă, unde i-a surprins, ca 

nimeni altul, toate tonurile posibile, cu întreaga bogăţie de sensuri, 

subsensuri şi semnificaţii (…)” (Papu, 1978: 248). Ȋn sprijinul afirmaţiei 

sale, exegetul a adus drept exemplu valenţele semantice ale verbului a fi 

cu întreaga paradigmă dată de flexiunile temporale, personale şi modale 

pe care le întîlneşte în poemul Luceafărul. Pornind de la acest exemplu, 

vom realiza în cele ce urmează o analiză a sensurilor pe care le dezvoltă 

perechile gînd – gîndire şi înţeles - neînţeles în cîteva poeme, antume şi 

postume. 

Dihotomia gînd – gîndire a fost, după cum se ştie, una dintre 

preocupările criticilor. Pornind de la două poeme eminesciene 

(Scrisoarea I şi Luceafărul), Edgar Papu urmăreşte să demonstreze că la 

Eminescu gîndul este „exponentul sintetic al întregului conţinut care 

umple existenţa fiinţei” (Ibidem: 239), în timp ce gîndirea „prezintă un 

conţinut mai restrîns, mai periferic şi mai puţin important” (Ibidem: 239), 

fiindcă se cere manevrată. Ȋn studiul Eminescu – Modele cosmologice şi 

viziune poetică, Ioana Em. Petrescu nu este atît de radicală privind relaţia 

dihotomică. Aduce chiar exemple din creaţia eminesciană care nu verifică 

distincţia făcută de critic, argumentînd astfel că poetul nu ar face, de fapt, 

o disociere clară între cei doi termeni. Totuşi, indiferent de direcţia pe 

care am urma-o, imaginile dezvoltate de termenii subordonaţi gîndirii 

valorifică un larg areal de sensuri, fapt demonstrat şi de Dumitru Irimia în 

lucrarea Limbajul poetic eminescian. 

Gîndul este pus în relaţie cu natura umanizată: „Adormind de 

armonia/Codrului bătut de gînduri” (Dorinţa); „Şi tot ce codrul a gîndit 

cu jale” (O, `nţelepciune, ai aripi de ceară). La nivelul relaţiei cu 

universul, gîndul capătă valoare metonimică şi reprezintă Divinitatea ca 

esenţă supremă a dinamicii cosmice: „Sub raza gîndului etern” (Cu mîne 

zilele-ţi adaogi…) Ȋnsă gîndul traduce cu precădere inteligenţa umană, la 
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acest nivel dihotomia gînd – gîndire fiind anulată pentru că însuşi gîndul 

este folosit cu valoare metonimică pentru a reprezenta gîndirea: „Mintea 

mi-e seacă, gîndul netot./Pustiul arde-n inima-mi beată.” (Amicului F. 

I.) Mergînd mult mai departe, pe baza concepţiei filosofic-estetice de 

sorginte elină, dar şi cu rădăcini în Schopenhauer, gîndul poate trimite şi 

la ideea de creaţie: „Ne-nţeles rămîne gîndul/Ce-ţi străbate cînturile” 

(Dintre sute de catarge), poem în care este conturată condiţia operei 

artistice. Asupra acestei interpretări ne vom opri mai tîrziu pentru a 

surprinde relaţia gînd – a înţelege. 

A înţelege este unul dintre verbele rezumative ale laboratorului 

eminescian. Adoptînd distincţia făcută de I. Negoiţescu, putem afirma că 

ambele profiluri eminesciene, atît cel neptunic, dominant în antume, cît şi 

cel plutonic, caracteristic postumelor, sunt preocupate, în egală măsură, 

de sensurile cuvintelor din familia lexicală a verbului a înţelege. Primul, 

filosoful-gînditor, susţinut de elanul tinereţii, caută să cuprindă sensul 

vieţii, al iubirii şi al morţii; cel de-al doilea, vizionar, proiectează lumi, 

creează universuri şi îşi pune întrebări asupra rostului lor. (Negoiţescu, 

1970) Ȋnsă, oricare ar fi perspectiva, interesantă rămîne preocuparea 

poetului faţă de acest act aparent simplu, al înţelegerii, care, după cum 

vom vedea, validează valoarea artistică a creaţiei. 

Eminescu leagă inevitabil actul înţelegerii de cuvînt; fie că este 

şoapta iubitei, fie că este semnul întors, cuvîntul devine punte între gînd 

şi universul ontologic. O bună receptare a cuvîntului determină, implicit, 

înţelegerea, pentru că „a scrie şi a citi sunt acţiuni indispensabile, dar nu 

şi suficiente în procesul împlinirii reale a operei” (Fînaru, 2006: 161). 

Un prim aspect priveşte raportul înţelegere – iubire. Cuvintele sunt 

privite sub aspectul formei şi al conţinutului: deşi ne-nţelese, ele sunt 

pline de-nţeles, adică pline de sens. La nivel fono-prozodic, dar şi 

semantic este expresiv jocul lingvistic: ne-nţelese, de-nţeles. „O şopteşte-

mi – zise dînsul – tu cu ochii plini d-eres/Dulci cuvinte ne-nţelese, însă 

pline de-nţeles.” (Floare-albastră) O situaţie similară se întîlneşte în 

poemul Aveam o muză: „O, şopteşte numai-n dulci cuvinte/Neînţelese, 

pline de-nţeles”. Ȋn versuri precum „Ochii tăi, înşelătorii! A ghici nu-i 

pot vreodată,/Căci cu două înţelesuri mă atrag şi mă resping” (Locul 

aripelor), înţelegerea devine echivalentă sensului ambiguu. Relaţionat cu 

tema iubirii, verbul a înţelege dezvoltă o triplă utilizare. Reflectă, pe de-o 

parte, raportul lume – cuplu (de exemplu în poemul Alei mică, alei 
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dragă… „Alei mică, alei dragă,/Cine vrea să ne-nţeleagă”), pe de altă 

parte partenerii se raportează unul la celălalt: „″Să faci minuni? Nu-i asta. 

Nu mă-nțelegi, iubite,″ (…)/″Sunt taine-n astă lume atît de neghicite″” 

(Codru şi Salon) sau „Căci ce ai zice dacă eu acum/Aş uita toate 

toate…tu mă înţelegi!” (Iubită dulce, o, mă lasă…) Dar cea mai 

expresivă utilizare reflectă raportul îndrăgostit – iubire. Eul 

conştientizează transformarea pe care i-a provocat-o sentimentul şi 

încearcă să se înţeleagă pe sine însuşi: „Oare sunt eu tot acelaşi? Singur 

nu mai mă-nţeleg:/De clipirea genei tale putui viaţa să mi-o leg.” 

(Lumea îmi părea o cifră…) Iubirea deschide aşadar calea către 

introspecţie. 

Sensul lumii, înţelesul ei par a fi preluate în Cînd îmi zîmbeşti, 

pămîntul îmi zîmbeşte de iubire, idee cu punctul de plecare, cel mai 

probabil, în curentul romantic al epocii: „Tu pentru mine…Nu, chiar nu? 

Ce-adesea/Spun unii lumea c-are înţeles/(…) Ăst înţeles să-l aibă 

comedia?” 

Un alt aspect priveşte înţelegerea ca descifrare a sensurilor lumii. O 

mare parte a textelor eminesciene este dedicată căutării tîlcului existenţei. 

Din nou cuvîntul devine mobilul înţelegerii prin folosirea metonimică a 

echivalenţei carte – cuvînt: „A clipelor cadavre din cărţi el stă s-

adune,/(…) Ce înţeles au ele…ce este a lor fire?” (Confesiune) 

Problematica înţelegerii lumii devine mult mai sensibilă; poetul este 

conştient de inaccesibilitatea sensului vieţii: „Ȋn zadar caut-al vieţii 

înţeles nedezlegat” (Memento mori) Nici meditaţia filosofului şi nici 

elenul vizionarului nu conduc la decriptarea sensului. Gîndul, raţiunea 

supremă a Creatorului care guvernează lumea, nu poate fi cuprins de 

mintea umană: „Vai! în van se luptă firea-mi să-nţeleagă a ta fire!/Tu 

cuprinzi întregul spaţiu cu a lui nemărginire” (Memento mori) Omul de 

geniu nu este cu nimic superior omului comun atîta vreme cît nu înţelege 

semnele lumii: „La ce folos că timpul şi spaţiul străbate/Şi ce folos că 

vecinic rîvnind singurătate,/El de nimic în lume viaţa n-o s-o lege,/Că-

nţelegînd deşertu-i, problema-i n-o-nţelege…” (Ca o făclie). O asociere 

inedită este propusă în versul: „Să vadă-n cartea lumii un înţeles 

deschis” (Povestea magului călător în stele), în care înţeles deschis poate 

fi echivalent cu nimicul. 

Ȋn alte poeme, poetul porneşte de la întrebarea: Are lumea un 

înţeles? „Au e sens în lume? Tu chip zîmbitor,/Trăit-ai anume ca astfel să 
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mori?” (Mortua est!), iar concluzia este pesimistă: „Cînd sorii se sting şi 

cînd stelele pică,/Ȋmi vine a crede că toate-s nimică.” (Mortua est!) 

„″Moartea succede vieţii, viaţa succede la moarte″,/Alt sens n-are lumea 

asta, n-are alt scop, altă soarte.” (Epigonii) Acum, o altă valoare se 

adaugă înţelesului, cea de sens al lumii. 

O a treia valoare dată verbului a înţelege face referire la receptarea 

creaţiei. Raporturile se schimbă. Poetul trece în penumbră, în timp ce 

receptorul este adus în prim-plan. Ȋnţelegerea devine o condiţie esenţială 

pentru ca opera să învingă timpul şi să capete sens. Receptorului îi este 

sugerată o cheie de înţelegere prin care îi este deschis accesul către sens, 

„această manoperă minunată de a ridica pe public la sine, şi de a fi cu 

toate acestea înţeles în toate de el” (Repertoriul nostru teatral, IX, 86) 

Rămîne totuşi întrebarea dacă valoarea creaţiei nu vine tocmai din această 

latură neînţeleasă, cifrată. Prin analogie cu raţiunea supremă a lumii, pe 

care gînditorul nu o poate descifra, dar care rămîne valoroasă prin însuşi 

misterul ei, la fel se întîmplă şi în cazul artei. Vrea poetul să fie înţeles? 

Atît lumea cît şi textul au sensuri care pot fi pătrunse sau nu. Poetul este 

el însuşi un cititor pentru care lumea este un macro-text: „Căci cei mai 

mulţi din oameni după nimic alerg -/Să vadă-n cartea lumii un înţeles 

deschis” (Povestea magului călător în stele) Pentru cititor, textul este o 

lume ce conţine germenele gîndirii creatorului. De buna receptare a 

acestei lumi depinde valabilitatea operei sau insuficienţa ei. 

 O nouă dihotomie se impune acum, cea dintre cuvînt şi gînd. 

Pornind de la versurile postumei Dintre sute de catarge: „Ne-nţeles 

rămîne gîndul/Ce-ţi străbate cînturile”, constatăm mai întîi că opera 

rămîne încifrată; cuvîntul este expresia gîndului, iar dacă admitem că 

acest text este o artă poetică, atunci fără îndoială că gîndul nu poate fi 

decît substanţa de profunzime a poemului, dar şi a lumii. Poetul are o 

dublă forţă creatoare: proiectează începuturile lumii pentru care trebuie să 

proiecteze o altă lume, textul. Gîndul rămîne încifrat, rămîne ascuns. 

Ideea este reluată în versurile: „Ca povestea cea sărmană/Care nimeni n-

o-a-nţeles/Trec prin vremea tristă, vană,/Cum prin secoli un eres.” 

(Cîntecul lăutarului). Postumele anilor `79 - `80, abundă în căutări, în 

reflecții asupra artei proprii, asupra evoluţiei creatoare şi a gîndirii sale. 

(Buşulenga, 2009) Poetul îşi pune întrebări cu privire la condiţia sa de 

creator: „Care-i scopul vieţii mele,/De ce gîndu-mi e proroc” (Cîntecul 

lăutarului) şi răspunde într-o manieră pesimistă: „Zadarnică, pustie şi 
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fără înţeles/Viaţa-mi nu se leagă de-un rău sau de-un eres.” (O, stingă-se 

a vieţii) 

Cînd poetul se întreabă: „Sunt ne-nţelese literele vremii/Oricît ai 

adînci semnul lor şters?” (O,`nţelepciune, ai aripi de ceară), consecinţa 

primară este incapacitatea de decriptare a sensului. Ȋntrebărilor retorice li 

se adaugă o meditaţie asupra rostului pe care îl are poetul într-o lume a 

vanităţii. Literele întruchipează acum fie creaţia poetică, fie legile 

cosmice care guvernează lumea. Ambele interpretări sunt valabile, fiind 

vorba în ambele situaţii despre un creator al textului sau al lumii. 

Versurile imediat următoare trimit mai degrabă la ideea de macro-cosmos 

al cărui sens nu va fi niciodată decriptat, ci mai degrabă adîncit: „Suntem 

numai spre-a da viaţă problemei,/S-o dezlegăm nu-i chip în univers?” 

(O,`nţelepciune, ai aripi de ceară) 

Ȋnsă un alt aspect ne poate reţine atenţia, şi anume paralela pe care o 

sugerează poetul între gînd şi actul înţelegerii. Pînă acum am tot adus în 

discuţie formele afirmative ale verbului a înţelege, forme care au o 

frecvenţă mai mare în poezie şi proză faţă de cele negative, conform 

statisticilor din dicţionarele coordonate de Dumitru Irimia. Forma de 

participiu a verbului, cu valoare negativă, are o arie mai restrînsă de 

utilizare: „cetind-o în şir, rămîne neînţeleasă” (Sărmanul Dionis), 

„Colo-nchină idolatrul, ne-nţelesul foc de lemne” (Memento mori), „O, 

îmi şopteşte numai-n dulci cuvinte/Neînţelese, pline de-nţeles” (Aveam o 

muză) 

Cuvîntul înţeles poate dezvolta şi alte sensuri. Traduce ideea de 

destin, în versuri precum: „Şi arătînd la soare-a mizeriei lui faţă - /Faţa – 

căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat” (Ȋmpărat şi proletar), alteori înţelesul 

fiind perceput ca scop, finalitate, motor activ al vieţii: „Din lumea de 

mizerii şi fără de-nţeles/Cu ochii cei de gheaţă ai morţii m-am ales” 

(Apari să dai lumină); aceeaşi idee poate fi descoperită şi în versurile: 

„Zadarnică, pustie şi fără înţeles/Viaţa-mi nu se leagă de-un rău sau de-

un eres” (O, stingă-se a vieţii) Ȋn alte versuri, înţelesul devine metonimic 

pentru noţiunea de „sens al lumii”: „Să vadă-n cartea lumii un înţeles 

deschis” (Povestea magului călător în stele) 

Dar ce este negativul său, neînţelesul? Dacă vom lua drept punct de 

plecare versurile „Ne-nţeles rămîne gîndul/Ce-ţi străbate cînturile” 

(Dintre sute de catarge), atunci putem echivala neînţelesul cu substanţa 

profundă a creaţiei înseşi. Gîndul este creaţia în stare latentă; de-aici 
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porneşte germenele ei. Neînţeles pare să fie cuvîntul care rezumă cel mai 

fidel concepţia eminesciană despre condiţia receptării poetice. La creator 

se află cheia de înţelegere, de pătrundere a creaţiei. Fie că vorbim despre 

Creatorul universului, fie că vorbim despre creatorul-scriitor (artist), 

versurile fac legătura între creaţie şi creator, acesta fiind conştient de 

dificultatea, sau chiar de inaccesibilitatea operei sale. Bineînţeles că aria 

de sensuri pe care le dezvoltă cuvintele aparţinînd familiei lexicale a 

verbului a înţelege este extrem de bogată şi poate tocmai acest fapt 

contribuie la cultivarea şi întreţinerea neînţelesului în universul poetic 

eminescian. Ne-am oprit însă atenţia asupra raportului creaţie – neînţeles 

poate tocmai pentru a ne lămuri de ce „ne-nţeles rămîne gîndul”. 

Am stabilit că putem vorbi despre un sens al creaţiei textuale şi 

despre un sens al creaţiei universului (lumii). Am mai spus că textul 

devine lume, iar lumea devine text. Ne putem întreba acum dacă sensul 

vieţii coincide la un moment dat cu sensul creaţiei. Răspunsul îl găsim 

raportîndu-ne din nou la cîteva versuri: „Care-i scopul vieţii mele,/De ce 

gîndu-mi e proroc,/De ce ştiu ce-i scris în stele,/Cînd în van lumea o-

nvoc.” sau „Ca povestea cea sărmană/Care nimeni n-o-a-nţeles/Trec 

prin vremea tristă, vană,/Cum prin secoli un eres” (Cîntecul lăutarului) 

Creatorul se identifică cu opera sa, cu povestea. Sensul vieţii lui poate 

coincide atunci cu cel al textului. Dacă textul este receptat şi înţeles, 

atunci creatorul şi-a atins scopul; dacă sensul textului este vag perceput, 

atunci şi viaţa creatorului este „zadarnică, pustie şi fără înţeles” (O, 

stingă-se a vieţii) 

Ȋn definitiv, atît lumea, cît şi textul sunt deopotrivă creaţii. 

Ȋnţelegerea lor depinde de pătrunderea şi de decriptarea gîndului creator 

în care îşi are sorgintea sensul; iar dacă ne-nţeles rămîne gîndul, ne-

nţeleasă rămîne creaţia. 

Capacitatea poetului de a valorifica întregul fascicul de semnificaţii 

ale unui cuvînt e uimitoare. Ȋnsă una dintre urmări poate fi aceea că ne-

nţeles rămîne gîndul. Poate tocmai acest dans semantic permite 

interpretări multiple, pe paliere diferite, astfel încît creaţia eminesciană 

prezintă un nesecat izvor de sensuri; căci în final, ne-nţelesul are valoare 

tocmai pentru că este de-nţeles. Un înţeles care se schimbă mereu în timp. 
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Meanings of “the incomprehensible” in Eminescu’s poetry 

 

Abstract 
Starting from Edgar Papu’s assertion concerning Eminescu’s 

ability to account the entire wealth of meanings, under-meanings and 

significations of a word, this study propose to analyze the dichotomy 

thought – thinking and the relation thought – to understand, having as 

base some poems, antums and postums. Maybe, the poet’s talent to 

exploit the entire plurality of a word’s significations it’s the reason why 

Eminescu’s creation allows multiple interpretations, on different 

landings.His poems are, after all, an inexhaustible source of meanings 

which have their origin in the creative thought. Thus, if the thought is 

incomprehensible, the creation is too; and this, we will see, is increasing 

its value. 

 

Key-words: meaning, incomprehensible, thinking, thought, 

creation. 

 

 



 

BEATRICE COLIBĂ 

Anul I, Bălți 

Interogația retorică, vehicul al căutării expresiei poetice a 

neînțelesului/înțelesului la Mihai Eminescu 

,,A afirma că prin Eminescu poezia română își pune, cum se zice: 

«toate marile întrebări metafizice» este aproape o banalitate. Ceea ce nu 

înseamnă cîtuși de puțin că nu este, totuși un adevăr pur și simplu” 

(Mihăilescu, 1988: 96-97). Setul de interogații constatat la capătul lecturii 

liricii eminesciene divulgă faptul că, într-adevăr, prin Eminescu, poezia 

română își pune marile întrebări ale existenței, vehiculate perpetuu în 

generosul spațiu al poeziei universale. Ceea ce, desigur, nu înseamnă că 

poetul n-ar avea propriile sale întrebări. 

Efectuînd această cercetare, ne-am propus să identificăm, în primul 

rînd, interogațiile retorice eminesciene, încercînd, simultan, să 

demonstrăm că interogația retorică reprezintă un vehicul al căutării 

expresiei poetice atît a înțelesului, cît și a neînțelesului. 

Pentru aceasta, să revenim la ideile de întrebare și interogație 

retorică. 

Dan C. Mihăilescu definește întrebarea ca ,,una din formele 

eminamente active ale ființei și însăși rațiunea acesteia de a fi. Suntem 

pentru a ști și nu știm decît prin întrebare” (Mihăilescu, 1988: 18). Prin 

urmare, întrebarea reprezintă un procedeu de cunoaștere, de 

metamorfozare a necunoscutului în cunoscut, a neînțelesului în înțeles. 

Întrebarea implică întîlnirea cu incertitudinea, oferind, în cele din urmă, 

un răspuns, și, dacă ,,răspunsul poate să mintă, întreabarea niciodată”, 

susține același Dan C. Mihăilescu. Răspunsul poate să mintă? Da, 

întrebarea nu împacă, definitiv, niciodată. Fiecare răspuns reprezintă, de 

fapt, o garanție perisabilă. De ce? Pentru că adevărul este o realitate 

relativă. Gianni Vattimo, ocupîndu-se în lucrarea sa, Societatea 

transparentă de conceptul de relativism cultural, afirmă: ,,A doua 

atitudine care, în cultura noastră actuală, condiționează și caracterizează 

prezența mitului, dîndu-i o specifică actualitate, este relativismul cultural. 

Potrivit acestei poziții, principiile și axiomele fundamentale care definesc 

raționalitatea, criteriile de adevăr, etică și, în genere, care fac posibilă 
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experiența unei umanități istorice determinate, a unei culturi, nu sunt 

obiect de cunoaștere rațională, de demonstrație, deoarece de ele depinde 

orice posibilitate de a demonstra ceva” (Vattimo, 1955: 40). Gianni 

Vattimo susține ideea că aparținem unei lumi multipolare, 

multidirecționale, în care adevărul se află într-o continuă disoluție. 

Autorul pare să spună că, de fapt, nu există adevăr, deoarece principiile 

care definesc reționalitatea, criteriile de adevăr nu sunt obiect de 

cunoaștere rațională, de demonstrație. 

În mod obișnuit, interogația retorică este definită ca ,,o figură de 

stil, care constă în adresarea unei întrebări (sau serii de întrebări) al cărei 

răspuns este cuprins în ea” (Anghelescu, 1995: 129). Academicianul 

Mihai Cimpoi recreionează funcțiile interogației retorice, propuse de către 

Fontanier, și anume: ,,exprimarea mai multor mișcări ale sufletului 

(uimire, ciudă, indignare, durere) și folosirea pentru a delibera, a dovedi, 

a deservi, a acuza sau a dezaproba” (Cimpoi, 2016: 136). La rîndul său, 

Silvian Floarea formulează scopul interogației retorice ca ,,dorință de a 

menține trează atenția și participarea intensă a cititorului/ascultătorului” 

(Floarea, 2009: 93). Marele număr de definiții și de enumerări ale 

caracteristicilor specifice identificate în dicționarele de termeni literari 

creează un fundal favorabil perceperii fenomenului numit interogație 

retorică. 

Opera poetică eminesciană, indubitabil, înregistrează un aspect 

variat al interogațiilor retorice, acestea fiind vădit prezente atît în poeziile 

antume, cît și în cele postume, dintre care multe au rămas încă 

neexplorate sau puțin cunoscute cititorilor. Este necesar să menționăm 

faptul că interogațiile retorice identificate în poeziile postume ale lui 

Mihai Eminescu prevalează asupra celor din poeziile antume. Numărul 

impunător denotă preocuparea obsesivă a poetului în raport cu explicarea 

lumii printr-un adevăr absolut, imuabil. În acest context, este sugestivă 

aserțiunea lui Hans-Georg Gadamer în Adevăr și metodă: ,,Faptul de a 

vedea întrebări înseamnă însă putință-de-a-sparge ceea ce domină ca un 

strat închis și impermeabil de preconcepții nivelare întreaga noastră 

gîndire și cunoaștere” (Gadamer, 2001: 406). Opera poetică a lui Mihai 

Eminescu are ca element esențial de construcție interogația retorică, ea 

indicînd asupra perseverenței poetului de a dezlega misterele 

impenetrabilului. 
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Ne-am intersectat de multe ori cu noema că fiecare vîrstă are 

propriul său timbru interogativ. Copilăria deține cea mai bogată colecție 

instituită din cele opt întrebări categoriale: ce?, de ce?, cum?, unde?, 

cînd?, cine?, care?, cît?, numite c-întrebări de către Petre Botezatu în 

Erotetica, logica întrebărilor – principii și aplicații. Adolescenței îi sunt 

caracteristice întrebările: încotro?, de ce nu? și cum se poate?, 

maturității: la ce bun?, oare nu cumva?,, iar bîtrîneții: cum a fost cu 

putință? și ți-aduci aminte? În vîrstele interogative identificăm etapele 

gîndirii filosofice și ale dubito-ului poetic. 

Urmărind anii apariției textelor poetice eminesciene, sesizăm că 

Mihai Eminescu anulează ideea de timbru interogativ specific unei 

anumite vîrste. Relevantă în acest context este poezia Mortua est, 

publicată în anul 1871, cînd Mihai Eminescu avea vîrsta de douăzeci și 

unu de ani. În acest text, figurează interogația „Au e sens în lume?”. 

Adverbul interogativ Au, în limbajul retoric, se echivalează cu oare, 

fortificînd valoarea interogativă și dubitativă. La vîrsta de douăzeci și unu 

de ani, poetul este surprins într-o timpurie căutare a sensului. Mai mult 

decît atît, poetul se îndoiește de existența unui potențial sens sau a unui 

sens latent, de aceea, este dificil să trasăm o linie de demarcare între 

expresia poetică a neînțelesului și cea a înțelesului. Observăm în această 

poezie starea spiritului eminescian absorbit de problema condiției 

efemere a omului. În studiul Eminescu sau despre Absolut, Rosa del 

Conte susține: „Printr-o patetică tînguire (…) poetul își spusese în 

Mortua est! pietatea petru ceea ce e trecător în vîrsta tînără, pentru 

fragilitatea candidei înfloriri a viselor ei” (Del Conte, 1990: 47). 

Mihai Eminescu a îmbrățișat misiunea unui anticar, aflîndu-se într-

o continuă căutare a cuvîntului ce exprimă adevărul absolut. În poezia 

Criticilor mei, identificăm interogația „Unde vei găsi cuvîntul/Ce exprimă 

adevărul?” Poetul enunță ideea de adevăr relativ, adică o reflectare justă, 

dar aproximativă, limitată a realității. Unui adevăr absolut trebuie să îi 

consune lexeme absolute, despre existența cărora poetul ezită să-și emită 

considerentul, întrebînd și întrebîndu-se dacă sunt delegate cuvintele de a 

dezlega o asemenea șaradă și dacă, în general, există „acest” adevăr. 

Adevărul implică o raportare la noțiunea de dreptate. În poemul 

intitulat Împărat și proletar, poetul solicită o operație logică, de 

determinare a însușirilor proprii dreptății: „Spuneți-mi ce-i dreptatea?”, 

această interogație reprezentînd, eminamente, un vehicul al căutării 
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expresiei poetice a neînțelesului. În gîndirea poetică eminesciană 

identificăm o reliefată preocupare cu referire la geneză, pentru poet, 

originea, procesul facerii, al creației în general, aflîndu-se sub semnul 

necunoscutului. În acest context, este remarcabilă interogația: „La 

’nceput, pe cînd ființă nu era, nici neființă/Pe cînd totul era lipsă de 

vieață și voință,/Cînd nu s’ascundea nimica, deși tot era ascuns.../Cînd 

pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns. /Fu prăpastie? Genune? Fu 

noian întins de apă?” (Scrisoarea I). 

Totuși, în poezia antumă identificăm un număr apreciabil de 

interogații retorice care reprezintă vehicule ale căutării expresiei poetice a 

înțelesului în gîndirea poetică eminesciană. 

În Junii corupți, poetul se întreabă: „Ce am de-alege oare în seaca-

vă ființă?”. Evident, poetul nu are din ce alege, nu are ce lua de la niște 

ființe seci, superficiale, poetul satirizînd vehement configurația morală a 

tinerilor depravați. 

Mihai Eminescu este preocupat și de critica la adresa sa, ceea ce se 

impune cu toată evidența în poeziile Criticilor mei și Scrisoarea I: 

„Pentru-a tale proprii patimi,/Pentru propria-ți vieață,/Unde ai 

judecătorii,/Ne ‘ndurații ochi de gheață?” (Criticilor mei); „Ba să vezi… 

posteritatea este încă și mai dreaptă./Neputînd să te ajungă, crezi c’or 

vrea să te admire?” (Scrisoarea I). 

Indiscutabil, în Criticilor mei  Mihai Eminescu exprimă o idee 

valabilă: autocritica, de regulă, este eludată, părerile negative fiind 

orientate într-o altă direcție. Posteritatea, de asemenea, fiind incapabilă să 

recepteze opera, să pătrundă în esență, în conținutul artei, să persevereze 

în căutarea sensului, mai degrabă o va blama. 

O pagină distinctă a creației sale, poetul o conferă motivului fugit 

irreparabile tempus în corelație cu ideea de viață ca vis. Poetul 

conștientizează condiția finită, circumscrisă a omului, considerînd inutile 

remușcările și vigilența : „La ce statornicia părerilor de rău,/Cînd prin 

această lume să trecem ne e scris/Ca visul unei umbre și umbra unui 

vis?/La ce de-acu ’nainte tu grija mea s’o porți?/La ce să măsuri anii ce 

sboară peste morți?” (Despărțire). 

Am menționat anterior ideea de condiție efemeră a omului obișnuit, 

supus comunului, de aceea, în continuare, vom demonstra că poetul a 

acordat o atenție deosebită și condiției creatorului. În Scrisoarea II, 

Mihai Eminescu reliefează realitatea autentică a poetului. În interogația 
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retorică: „De ce pana mea rămîne în cerneală, mă întrebi?/De ce ritmul 

nu m’abate cu ispita-i de la trebi?/Iambii suitori troheii, săltărețele 

dactile?”, cititorul descoperă dezolanta neputință a poetului de a crea, 

procesul de creație fiind tulburat de impuritățile banalului, comunului. În 

seria de interogații retorice : „De ce nu voiu pentru nume, pentru glorie să 

scriu?/Oare glorie să fie a vorbi într’un pustiu?”, însă, poetul deconspiră 

principiile existente, punctînd ideea de valoare poetică și denunțînd ideea 

de profit încasat prin promovarea nonvalorii, a mediocrității. Evident, 

Mihai Eminescu, construind această serie de  interogații, vizează, în mod 

deosebit, eul poetic, sugerînd că scopul produsului său artistic nu este 

nicidecum gloria, ci sensul pe care îl conferă nu doar el, ci și cititorul 

operei sale. 

Interogațiile retorice și seriile de interogații, pe care le-am 

consemnat anterior și pe care am încercat să le analizăm, reprezintă doar 

o secvență infimă din largul domeniu al interogației eminesciene în 

poeziile antume.  

Lecturînd și analizînd poezia postumă a lui Mihai Eminescu, am 

avut revelația că și aceasta conține un număr impunător de interogații 

retorice. 

În lirica sa, Eminescu acordă o atenție deosebită rolului iubirii și 

femeii predestinate, evocînd, în acest context, mitul androginului. Poetul 

se întreabă ,,Și-apoi ce-i amoru?” (Care-o fi în lume...), încercînd să 

creeze un cerc care ar îngloba sensul acestei noțiuni abstracte, pe care 

poetul tinde să o descopere. În acest context, sunt sugestive alte două 

interogații retorice, devenite expresii poetice ale neînțelesului: „Care-o fi 

în lume și al meu amor?” (Care-o fi în lume...); ,,Căci de-ai muri ce-aș 

face eu în lume?” (Iubitei). Poetul refuză să admită că poate avea loc o 

fragmentare, o separare de ființa iubită, considerînd că această izolare ar 

genera ceva necunoscut încă, dar fatal. Dacă o jumătate din ființa cîndva 

perfectă va dispărea în cealaltă dimensiune, a morții, cealaltă jumătate va 

pierde rostul existenței, dăinuind într-o lume imperfectă. 

Poezia eminesciană este animată adeseori de ideea de a dezlega 

eternul mister. A se vedea, în acest sens, poezia Dumnezeu și om: „Fi-va 

oare deslegarea celora nedeslegate?/Fi-va visul omenirei grămădit într’o 

ființă?/Fi-va brațul care șterge-a omenimei neputință,/Ori izvorul cel de 

taină a luminii-adevărate?” Lumea, cu siguranță, este construită sub 

semnul unei mari întrebări, tainele ei fiind îngropate undeva în adînc, în 
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zonele abisale, în care conștiința umană nu are încă acces. Întrebarea 

esențială care consumă necurmat lumea interioară a poetului este dacă se 

va răspunde vreodată la marile întrebări ale umanității, cele ale căror 

răspunsuri sunt încă inaccesible. 

Ca orice romantic, gîndind în structuri antitetice, Mihai Eminescu 

încearcă să determine conturul adevărului și al minciunii realității. În 

poezia O, stingă-se a vieții..., poetul realizează o tentativă de a înțelege ce 

cuprind ideile de adevăr și de minciună, tentativa epuizîndu-se printr-un 

eșec: „Căci ce-i la urma-urmei minciună, adevăr?...”. Această interogație 

recreionează conceptul de relativism, pe care l-am semnalat anterior. Ar fi 

corect să admitem că ceea ce este adevăr pentru un individ, este minciună 

pentru un altul și viceversa. Este o conexiune inversă, or, nu poate fi 

vorba de un adevăr absolut. 

Mihai Eminescu tratează și problema accepției, semnificației 

cuvintelor. Aparent simple, accesibile, cuvintele dețin sensuri care 

generează, în cele din urmă, inexplicabilul, îndeosebi, luînd în calcul 

etimologia cuvintelor. Poetul sugerează că însuși cuvîntul reprezintă o 

enigmă, în esență indescifrabilă. Astfel, cum poate fi găsit cuvîntul ce 

exprimă adevărul dacă căutarea sensului cuvîntului în sine necesită o 

problematizare acută, care nu garantează decît o soluție determinată cu 

aproximație? 

Am descoperit anterior, în antumele eminesciene, preocuparea 

poetului cu referire la soarta artistului. Este necesar să menționăm că și în 

poeziile postume, Mihai Eminescu tratează problema percepției și 

interpretării operei, căutînd o expresie a sensului produselor artistice: 

„Aducînd cîntări mulțime/Și mai bune și mai rele,/Mă întreb cu îndoială/ 

Cine caută la ele?” 

Indiscutabil, unei opere i se atribuie titlul de valoare artistică atîta 

timp cît opera are ceva de spus, cînd aceasta provoacă o anumită stare, 

indiferent de natura produsului artistic. Este de-a dreptul dureroasă 

situația în care opera unui artist rămîne necunoscută sau este ocolită, nu 

pentru că valoare ei provoacă anumite dubii, ci pentru că destinatarul, cel 

căruia îi este înfățișată arta, manifestă o stare de indiferență sau, și mai 

rău, de plictis. Pentru Mihai Eminescu, oamenii inacapabili să perceapă 

arta nu vor face nimic altceva decît să denatureze, să ridiculizeze sensul 

artei. 
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Dincolo de această scurtă privire asupra celor mai relevante 

interogații ale celor două ample sectoare ale operei eminesciene, în 

continuare, vom încerca să insistăm pe evidențierea interogației retorice 

ca vehicul al expresiei poetice a înțelesului/neînțelesului. 

Mihai Eminescu este un maestru al interogației filosofice. Acesta se 

problematizează asupra universului interior al omului și asupra 

profunzimii gîndirii: „Cine-mi măsur’ adîncimea – dintr’un om?, nu – 

dintr’un gînd”; „Poți răspunde la ‘ntrebarea ce pătrunde-a noastră 

fire,/La enigmele din cari ne simțim a fi compuși?” (Memento mori). 

Indiscutabil, poetul este conștient de incapacitatea omului comun, supus 

condiției efemere, de a evalua nivelul spiritual, moral, intelectual etc. al 

omului. Nu există instrumente care ar favoriza estimarea omului din om.  

O notă distinctă a poeziei eminesciene ține de prezența 

interogațiilor retorice care relevă unicitatea poetului. Poetul Mihai 

Eminescu, prin excelență romantic, este absorbit de elanul 

autocunoașterii: „Și eu? eu sunt ca alții? Și tu vezi și în mine/Pe-amantul 

unei zile, pe-un Don-Juan, pe-un cîne/Ce-i  dai și cu piciorul și după ce-l 

desmierzi”; „Ca toți să fiu? Ca dînșii să fiu viclean fățarnic?/Să cumpăr 

cu un zîmbet, un zîmbet iar zădarnic?” (Pierdută pentru mine, zîmbind 

prin lume treci!); „Ș’apoi!? Ce-mi pasă? Fost-am în lume poate unic/Ce 

fără să știu unde pe-a lumii valuri lunec?” (Ca o făclie). 

Ideea de unicitate se află în relație de interdependență cu invariabila 

condiție a poetului. Mihai Eminescu se află în căutarea rostului poetului 

în lume, apelînd la cuvînt: „Căci ce-i poetu ‘n lume și astăzi ce-i poetul?” 

(Pierdut în suferința...); „Aceasta e menirea unui poet în lume?/Pe 

valurile vremii, ca boabele de spume/Să‘nșire-ale lui vorbe, să sune verzi 

ș’uscate/Cum luna se ivește, cum vîntu ’n codru bate?” (Icoană  și 

privaz); „Acum dorești ca pana mea incultă/Și eu să trec prin mîndra 

adunare?/Dar ea de-amicii tăi sfială are/Și de-oiu vorbi au cine mă 

ascultă?” (Sauve que peut) (Variantă ). 

M. Eminescu  recunoaște în menirea poetului ceva măreț, nu doar o 

înșiruire de fapte banale, pe care le poate exprima oricine  în cel mai 

simplist mod. Pentru M. Eminescu, poetul aspiră la o treaptă superioară, 

inabordabilă omului ordinar, artistul avînd misiunea de a denunța lumea 

înțesată de aparențe, de ambalaje și de a exprima stări și sentimente 

înălțătoare. 
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Problemă și întrebare sunt noțiuni ce ocupă un loc special în 

limbajul poetic eminescian. În concepția eminesciană, problemele și 

întrebările sunt constante în timp, chiar dacă acestea sunt analizate, 

cercetate din diferite perspective. Cert este că, oricît de multe ar fi 

metodele de căutare ale unui răspuns, acesta rămîne mereu în obscuritate 

și numai întrebarea rămîne mereu aceeași: „Sunt nențelese literele 

vremii/Oricît ai adînci semnul lor șters?/Suntem plecați sub greul 

anatemei/ De-a nu afla nimic în vecinic mers?”; „Suntem numai spre-a da 

viață problemei,/S’o deslegăm nu-i chip ’n univers?/Și orice loc și orice 

timp, ori unde,/Aceleași vecinice ’ntrebări ascunde?” (O, ‘nțelepciune, ai 

aripi de ceară!). 

Numeroasele interogații retorice impun ideea că Eminescu forțează 

fie spargearea codului misterelor, fie sintetizarea acestora. De exemplu, 

poetul scrie într-un pasaj de fragmentarium intitulat Toate sunt o 

ecuațiune...: „Toate sunt o ecuațiune. Orice moment în viața universului e 

ecuațiunea momentului următor”. Așadar, universul propriu-zis nu este 

decît o problemă dificil de soluționat, omul alegîndu-se cu misiunea 

sisifică de a-și pune întrebări și de a formula vagi răspunsuri precum cele 

implicite, din interogațiile sale retorice. 

Realizînd această cercetare, am încercat să demonstrăm că spiritul 

eminescian este copleșit  de obsesiva căutare a sensului, interogația 

retorică devenind un vehicul al căutării expresiei poetice a 

neînțelesului/înțelesului. Mai mult, la Eminescu interogația retorică poate 

deveni oricînd un instrument de combatere sau de intensificare a eternelor 

incertitudini. 
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Abstract 
The present article aims at reinforcing the idea that the Eminescian 

lyrical spirit is overwhelmed by the obsessive search for meaning, the 

rhetorical interrogation becoming a vehicle of seeking for the poetic 

expression of incomprehension/comprehension. 

The paper highlights some theoretical aspects regarding the 

concepts of question and rhetorical question, with further aim to depict 

them in M. Eminescu’s poetry. Analyzing both poems published during 

poet’s life (Mortua est!, Criticilor mei, Scrisoarea I, Scrisoarea II, 

Despărțire) and posthumous poetry (Care-o fi în lume..., Iubitei, 

Dumnezeu și om, O, stingă-se a vieții..., Memento mori, Ca o făclie) we 

came to the conclusion that rhetoric questions are widelyused by the poet, 

becoming one of the most important characteristics. 

Numerous rhetorical questions imply the idea that Mihai Eminescu 

is concerned with the mystery code, proving that the notion of problem 

and question occupy a special place in Eminescu's poetic language. 

Key-words: rhetorical interrogation, question, problem, 

comprehension, incomprehension. 
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Metafora turmei în poezia eminesciană 

Metafora este un fenomen complex ce poate fi abordat din 

perspectiva ontologică, a istoriei conceptelor sau, mai aproape de scopul 

acestei lucrări, din punct de vedere stilistic. Definiția metaforei a evoluat 

de la concepția aristotelică a substituirii sensului la cea clasică, 

quintiliană, ce stabilește și o primă clasificare mai elaborată a problemei. 

În concepția mai recentă, inaugurată de Grupul µ, figura este studiată sub 

aspectul distanței semantice dintre cei doi termeni ce intră în relația 

metaforică. De asemenea, se studiază nu numai semele ce fac posibilă 

asemănarea implicită oricărei metafore, cît, mai ales, semele ce 

diferențiază cei doi termeni, a căror receptare produce aprecierea estetică. 

O amplă recapitulare a teoriilor recente este realizată de Ovidiu Verdeș, 

cu atenție la receptarea filosofică a metaforei (2002). 

Din perspectivă ontologică și epistemologică, funcția metaforei 

poate fi sintetizată prin cuvintele lui Ortega y Gasset: „Întrebuințăm 

metafora nu numai pentru a face comprehensibilă altora cugetarea noastră 

prin intermediul unui semn: metafora ne este indispensabilă și pentru a 

putea gîndi anumite obiecte dificile. Metafora este mai mult decît un 

mijloc de expresie; ea este un mijloc esențial de cunoaștere” (în Vianu, 

1957: 44). În cercetarea românească, Tudor Vianu a elaborat analiza 

metaforei sub aspectul funcțiilor sale: filozofică, psihologică, de eliberare 

și, nu în ultimul rînd, estetică (avînd mai multe subdivizuni).  

Din punctul de vedere al științelor limbajului, metafora este unul 

dintre cele mai complexe concepte, fiind obiectul mai multor clasificări. 

Pentru demersul de față, vom urmări distincția dintre metafora lingvistică 

(uzată, catacreză) și metafora poetică, elaborînd asupra celei din urmă, 

analizînd-o sub aspect morfologic și semantic. În clasificarea metaforei 

am urmat modelele propuse în Dicționarul de ştiințe ale limbii (1997: 

289), lucrarea Emiliei Parpală, Introducere în stilistică (2006: 158-163) și 

studiul lui Dumitru Irimia, Limbajul poetic eminescian (2012: 235-254). 

Limbajul poetic eminescian inaugurează o serie de inovații stilistice 

în cadrul romantismului românesc. Antiteza este figura de stil și de 
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gîndire caracteristică acestui curent, pe cînd metafora traversează epocile 

și curentele literare, fiind „singurul principiu omniprezent al poeziei” 

(Wellek, 1970: 338). Cu toate acestea, un fior antitetic străbate orice 

metaforă, ce propune receptarea unei serii de opoziții implicite sau 

explicite a doi termeni aleși în funcție de diverse criterii poetice. 

Lucrarea își propune să analizeze și să interpreteze cîteva dintre 

ocurențele semnificative ale metaforei turmei în poezia eminesciană cu 

scopul de a arăta prin ce este unică această figură în imaginarul poetic 

eminescian. Un caz special este constituit de analiza cîtorva poeme 

împreună cu variantele lor pentru a urmări introducerea elementului 

pastoral turmă în ansamblul poetic. De asemenea, este propusă încadrarea 

metaforei turmei într-o serie mai largă de imagini recurente ale limbajului 

poetic eminescian. Toate citatele din opera eminesciană aparțin ediției 

critice Perpessicius. 

Cuvîntul turmă provine din lat. turma, avînd sensul primar de „grup 

de oi sau de alte animale (domestice sau sălbatice) care trăiesc împreună” 

(DLR). Este, prin urmare, un cuvînt aparținînd fondului vechi al limbii, 

fiind, de asemenea, unul dintre elementele pastorale esențiale (ne putem 

aminti de balada Miorița și de alte nenumărate creații folclorice). Există 

studii ce explorează legătura dintre societatea românească de la 

începuturi, dominată de agricultură și păstorit, afirmînd influența acestor 

activități asupra limbii. Exemplele des invocate sunt verbe precum a 

înțărca (provenit din țarcul de oi, prin extensie, „a înțărca un copil”), a 

închega (provenit din cheag, prin extensie, „a prinde contur”), și altele, 

printre care turmă, ce capătă sensul de „mulțime de oameni în dezordine” 

(Slave, 1991: 64). 

Astfel, următorul sens este acela de „mulțime, grup (mare) de 

oameni (supuși, docili)”, fiind folosit adesea depreciativ. De la acest 

înțeles la „populația unei țări, popor” trecerea este firească și va fi 

întîlnită și la Eminescu, avînd însă o frecvență mult mai redusă, în 

comparație cu celelalte sensuri. Un alt sens este cel bisericesc, a cărui 

întrebuințare este construită pe metafora biblică a turmei (credincioșii) și 

păstorului (Mîntuitorul și, prin analogie, preotul). În final, ultimul sens, 

cel de „unitate militară de cavalerie” este învechit. 

Prin urmare, din aceste înregistrări ale termenului se pot desprinde 

trei mari categorii de sens, primul fiind cel denotativ, lipsit de conotații 

poetice (turma de animale). Făcînd trecerea spre sensul conotativ 
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productiv se află poporul, norodul, constituind o metaforă lingvistică 

„tocită”, intrată în uzul comun. În ultimul rînd, sensul conotativ (figurat) 

dezvăluie, la Eminescu, o multitudine de situații metaforice analizate în 

cele ce urmează. În Dicționarul limbajului poetic eminescian coordonat 

de Dumitru Irimia, cuvîntul turmă este considerat o lemă distictă, avînd 

optsprezece menționări înregistrate în postume, două menționări 

înregistrate în poeziile antume și o singură ocurență în proza antumă 

(Cezara). Metafora turmei este actualizată îndeosebi în poezia postumă, 

în a doua perioadă de creație (1870-1878), cînd apare în poeme precum 

Sara pe deal, Memento mori. În ultima perioadă, considerată clasicizantă 

(Mancaș, 2005: 129), se regăsesc mai mult instanțele sensului denotativ, 

al turmei de animale ce intră în compoziția Daciei mitice, în poeme 

precum Sarmis, Gemenii, Povestea Dochiei și ursitorile. Este de 

menționat faptul că Dicționarul limbii poetice a lui Eminescu, coordonat 

de Tudor Vianu (1968: 558) înregistrează doar o ocurența metaforică, și 

anume cea a sensului lexicalizat: „A schimba patria cu a turmelor 

pășune” (Scrisoarea III). Ca primă intrare este cea a sensului denotativ, 

„grup de animale”, exemplificat prin primele versuri din Sara pe deal.  

Pentru a putea reconstitui diversele opțiuni stilistice ce implică 

termenul turmă vom enunța trăsăturile semantice principale ce 

particularizează metafora rezultată (aspect valabil atît pentru cea poetică, 

cît și pentru cea lingvistică). Putem considera că turma implică noțiuni 

precum animal, mulțime, pastoral, masiv, greoi (mișcare). Este înrudită 

cu alte forme de organizare animală dezvoltate, de asemenea, în poezia 

eminesciană, precum roiuri sau stoluri: „mii de roiuri de albine/Curg în 

rîuri sclipitoare peste flori de miere pline” (Călin, VIII; sens denotativ); 

„mii de roiuri vorbitoare, curgînd spre vechea Romă” (Strigoii; 

metaforă); „De atunci și pînă astăzi colonii de lumi pierdute/Vin din sure 

văi de chaos pe cărări necunoscute/Și în roiuri luminoase izvorînd din 

infinit, / Sunt atrase în vieață de un dor nemărginit” (Scrisoarea I; 

metaforă); „Stoluri, stoluri trec prin minte/Dulci iluzii” (Singurătate); 

„Trec în stoluri rîndunele/Ducînd gîndurile mele/Și norocul meu cu ele” 

(Ce te legeni...). Dacă roiuri și stoluri subliniază mișcarea unei mase de 

vietăți în mod dezorganizat, sugerînd ideea migrației (Irimia, 2012: 286), 

prin comparație, turma punctează masa difuză, omogenă a animalelor ce 

se mișcă aproape imperceptibil, o idee subtilă de dinamism într-un tablou, 

de altfel, static, în lipsa asocierii cu verbe de mișcare (vin în turme, 
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turmele-l urcă). Astfel se justifică coordonatele semantice anunțate mai 

sus, prin care vom urmări, în tranziția de la denotație la conotație, 

constituirea mobilului metaforei (numit de Dumitru Irimia instrument 

relațional, 2012: 218). În vederea ideii migrației, se poate aminti incipitul 

Scrisorii a III-a: „Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă/Ce 

cu-a turmelor pășune a ei patrie și-o schimbă”. Mișcarea lentă, dar 

perpetuă este esențializată, cuprinzînd cel puțin două sugestii: a cuceririi 

asupritoare și a consumului resurselor celor asupriți. Asocierea dintre 

sultan și turme (pastoral) este inedită, avînd în vedere conotațiile negative 

atribuite de obicei popoarelor invadatoare, migratoare (războiul, 

vînătoarea, înrobirea celor cuceriți). Totodată, putem aminti versul din 

una dintre variantele poemului, cuprinsă în manuscrisul 2260, 84-96: „Ce 

cu corturi și cu turme zilnic patria și-o schimbă”. Se observă renunțarea 

la „corturi” și la adverbul „zilnic” în favoarea construcției finale, mult 

mai cuprinzătoare pentru ideea de migrație ce trebuie sugerată. 

Discutarea sensului denotativ al turmei de animale implică 

introducerea acestuia în universul pastoral, apropiat de cel paradisiac al 

naturii în poezia eminesciană. Una dintre temele recurente este imaginea 

Daciei primordiale, cuprinzînd munții, dealurile, pășunile și luncile, locul 

unde zîna Dochia se desprinde din lumină și se materializează, însuflețind 

întreaga fire. Alături de ea pășesc căprioarele albe, cerbii, zimbri, bourii și 

oile: „sara suna glas de bucium și cerboaice albe-n turme” (Memento 

mori), „Păștea înaintea-i o turmă de cerbi” (Diamantul Nordului), 

„Sălbatecele turme la țărmuri se adună” (Sarmis), „Aleargă zimbrii negri 

și cerbii fug în turme” (Gemenii), „plini de turme, păstori și cîntece” 

(Genaia) și altele. Dochia este consubstanțială cu natura, ce se creează și 

este creată pretutindeni în jurul ei; imaginea sa este centrul focalizator al 

mulțimii de animale, atrăgînd deopotrivă domesticul și sălbaticul sub 

puterea ei. Se poate afirma faptul că funcția principală a termenului, chiar 

folosit denotativ, este aceea de a evidenția singularul, conturîndu-i 

unicitatea și subordonîndu-se forței umane supranaturale, zîna Dochia. De 

asemenea, alături de alte elemente precum munții, văile, rîurile ce curg 

sub soare, stîncile și pășunile, turma contribuie la mitizarea tabloului 

spațiului primordial, paradisiac. Este o componentă indispensabilă a unui 

mecanism mai complex, laborios, de conturare a universului natural ideal. 

Din punct de vedere stilistic, se remarcă freventa alăturare a hiperbolei 

„mii turme-alăturea”, „turme mii de mielușele/Ciobănașii după ele” 
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(Povestea Dochiei și ursitorile), provenite din construcția obișnuită „mii 

de (...)” și devenite, prin juxtapunere, întîi „mii turme”, apoi, prin 

postpunerea numeralului, formula concentrată „turme mii” (Tohăneanu, 

1989: 63). 

Metafora lingvistică. Turma înțeleasă ca „popor, norod” este o 

contrucție folosită depreciativ pretutindeni în poezia eminesciană, acesta 

fiind și înțelesul ce pare că domină limba contemporană. Din punct de 

vedere extralingvistic, se pot aminti noțiuni precum psihologia mulțimilor 

și presiunea grupului. „Turma simbolizează instinctul gregar. Omul este 

față de colectivitate ceea ce este animalul față de turmă” (Chevalier, 

Gheerbrant, 2009: 967). La Eminescu, ocurențele sunt bine delimitate și 

constituie un caz interesant. Încă din Andrei Mureșanu (1871) se 

desprinde metafora lingvistică a poporului: „Ce proastă e mulțimea (...) 

Nu merită nătîngii să fie stăpîniți? (...) Mai de dorit ce soartă pot ca s-

aibă-n lume/Decît să-i ducă-n turme sunetul unui nume?”. Și în acest caz, 

turma funcționează prin instituirea unei antiteze între „cei mulți”, 

omogeni, nediferențiați și individul conducător, eroul ce îi domină și le 

concentrează puterea în propria sa ființă: „eroul, înțeleptul, sfîntul au un 

destin personal, ei nu mai aparțin turmei” (Ibidem). 

Celebrul „Voi sunteți urmașii Romei?” din Scrisoarea III este 

precedat, în variante (manuscrisul 2259, 46 v.-48, cca 1872) de invectiva 

„Oameni cari nu sunt vrednici ca să trăiască sub soare/Că iau fără de 

rușine numele unui neam mare/O turmă de ticăloși! ~”.În variantele 

poemului Rugăciunea unui dac, manuscrisul 2306, 68-69, din 1877, „Tu 

care dai uitării a oamenilor turmă/Îngăduie-mi și mie să pier fără de 

urmă” alternează cu varianta metaforică (poetică) „Tu ce cufunzi în 

noapte a veacurilor turmă/Îngăduie-mi și mie să pier fără de urmă”. 

În Proletarul, varianta a ceea ce va deveni Împărat și proletar, 

regăsită în manuscrisul 2259, 170 v-172 v, este elaborată meditația asupra 

nimicniciei omenirii în fața istoriei, urmată de satira conducătorilor (eroi, 

oameni politici sau ai clerului) „Și-atunci se-mparte lumea în slabi și 

tari... În urmă Se-mparte din nou iarăși în proști și în șireți/Cei proști duc 

greutatea – sunt tunși ca și o turmă/Șireți-nvață proștii, că moartea toate 

curmă/Că dincolo de-a lumei dureri veți fi mîngîieți!”. Perpessicius 

observă similitudini între meditația ontologică din Scrisoarea I și 

necrologul pentru D. Petrino: „E bine chiar că dela cei mai mulți oameni 

cari se deosebesc întru cîtva de turma cea mare și neagră, de turma celor 
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răi și mărginiți totodată, nu rămîn în urmă decît faptele inteligenței” 

(„Timpul”, III, 97, 4 mai 1878). Continuînd trăsătura semantică a 

mulțimii, prin asocierea cu figurile antropomorfe se constituie varianta 

versului „Ah! atei! Nu temeți iadul ș-a lui duhuri liliecii”: „Ah! ateu! ah 

lua-i-ar o turmă de draci întreagă!” (Cugetările Sărmanului Dionis). 

În concluzie, sensul depreciativ al metaforei lingvistice capătă 

dimensiuni amplificate în meditațiile eminesciene, în satira și comentariul 

ironic ce le însoțește. În același timp, turma situează individul „ales” 

(erou, conducător) în afara masei amorfe, omogene. 

Metafora poetică. Turma intră în cîteva tipuri de construcții 

metaforice nominale, genitivale (turma visurilor), prepoziționale (turmă 

de nori). Din punctul de vedere al raportului concret/abstract, termenul 

turmă este mereu concret, putînd fi juxtapus unuia concret (stînci, nori) 

sau abstract (visuri, veacuri). Poate că cea mai cunoscută instanță a 

metaforei turmei se află în incipitul poemului sociogonic Memento mori 

(1872): „Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur”, ce, din punct de 

vedere sintactic, conține un acord prin atracție (confundat, uneori, cu 

anacolutul). Inițial, în varianta cuprinsă în manuscrisul 2257, 73v -83, 

versul este „Cînd pasc oile de aur ale visurilor mele”. Inserția nominalului 

turma circumscrie visurile, devenind astfel o metaforă poetică nominală 

de tip substantival-genitival: turma visurilor mele. Poziția inițială în vers 

indică și inversiunea ce are loc pornind de la varianta indicată, avînd 

topica și recțiunea normale. O posibilă justificare pentru această 

condensare ar fi intenția de „a acumula într-un spațiu foarte redus 

metafora și comparația” (Bulgăr, 1975: 73). Asemănarea visurilor cu oile 

„de aur” din turmă nu este însă singulară: „Uitarea mînă-n noapte a 

visurilor turme/Și toate trec ca vîntul – dar chipul tău nu trece” 

(Zadarnic șterge vremea...). O altă mențiune inedită este conținută în 

episodul Daciei din Memento mori (manuscrisul 2259, 238-238 v): „Pasc 

caii albi ai lunei cu coame de ninsoare/Pe frunzele uscate mișcînd copite 

de-aur / În turme pasc flori palizi pe coști de colcantaur (...) Și vezi 

cerboaice albe în turme de zăpadă/Că se adun la sunet n-a codrului 

livadă (...) Și num-adînc din codri suspină-n depărtare/A turmelor 

foșnire, de buciume cîntare”. Mai întîi, „caii albi ai lunei” pasc în turme, 

sintagmă ce explicitează nu atît forma de organizare, cît modul mitic în 

care aceștia ființează; similar, cerboaicele albe se adună „în turme”. Se 

remarcă „turme de zăpadă”, epitet metaforic ce nu este păstrat în varianta 
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finală a poemului; este accentuată culoarea albă a cerboaicelor, a cailor, 

tabloul Daciei fiind unul feeric, intens mitizat. „Cerboaicele în fugă 

talangele răsună” poate fi o incongruență logică (animale sălbatice avînd 

talangele specifice celor domesticite) însă în tărîmul fabulos logica ține 

de juxtapunerea contrastelor și anularea opoziției sălbatic/domestic. 

Pentru a exemplifica un alt caz celebru, discutat în critică sub raportul 

logic-poetic este incipitul poemului Sara pe deal, terminat încă din 1872, 

încorporată în poemul Éco, publicată însă în 1885: „Sara pe deal 

buciumul sună cu jale/Turmele-l urc, stele le scapără-n cale”. Criticul 

Garabet Ibrăileanu observă incongruența dintre ascendența turmelor la 

amiază și realitatea obiectivă (coborîrea). Avînd în vedere varianta 

anterioară a versului, prezentă în manuscrisul 2290, 60-61, este „Turme 

cobor – stele li ese în cale”, se poate afirma ca fiind evidentă motivarea 

schimbării pentru a continua logica mișcării ascensionale a întregului 

poem (Petrescu, 2011: 48).  

Din planul ideatic al visurilor abstracte metafora se poate deplasa pe 

axa temporală, efectul poetic putînd fi discutat sub raportul distanței 

semantice dintre termeni. Este vorba de „turma veacurilor”, prezentă în 

Gemenii: „El mînă în uitare a veacurilor turmă/Și sorii îi negrește de 

pier fără de urmă” și într-una din variantele poemului Rugăciunea unui 

dac („Tu ce cufunzi în noapte a veacurilor turmă”). Dacă în cazul 

celorlalte metafore putem găsi corespondența pe baza căreia se realizează 

figura, uneori explicitată (oile de aur), în acest caz este mai dificilă 

recunoașterea procesului de concretizare a timpului ca înșiruire abstractă 

de veacuri aflate sub semnul turmei. Un element comun ambelor poezii 

ce poate duce la completarea interpretării este prezența unei figuri 

demiurgice, de stăpîn al universului, zeu ce conține în sine însuși 

conceptul de timp, de succesiune. Astfel, pentru Zamolxe, zeul ce este 

„moartea morții și învierea vieții”, anii, secolele, epocile nu se succed, ci 

se îngrămădesc amorf, asemenea unei turme conduse de un păstor titanic. 

Turma se înscrie, astfel, în această interpretare, motivelor eminesciene ale 

nimicniciei universale („Cînd valuri află un mormînt/Răsar în urmă 

valuri”, „Un soare de s-ar stinge-n cer/S-aprinde iarăși soare” din 

Luceafărul), pentru că actualizează sensul mișcării lente, succesiunea 

fără scop sau sfîrșit ce se reia mereu (transhumanța).  

Dintre elementele ce pot fi alăturate termenului turmă se remarcă 

stîncile, element mineral, imobil, asimilate probabil prin trăsătura 
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semantică a mulțimii: „Și din turmele de stînce, risipite cu splendoare / 

Pe-ntinsori de codri negri rupți de rîuri sclipitoare / Vezi oraș cu dome 

albe strălucind în verde crîng.” (tabloul Greciei din Memento mori). Se 

remarcă imaginea vastă a mulțimii de stînci dintre care orașul se înalță, 

unic. Este același mecanism poetic de individualizare prin introducerea 

masei omogene ca fond al desprinderii elementului central, dominant. Nu 

am găsit o altă instanță a acestei construcții, fiind una inedită în 

ansamblul inventarului analizat.  

O altă construcție mai puțin întîlnită se regăsește în conturarea 

portretului înțeleptului din Povestea magului călător în stele: „Aruncă pe 

lume el ochii lui suri / Și chiuie vîntul cu-aripa zburlită / Adună și sparge 

o turmă cumplită / De nori ce aleargă trăsnind în păduri”. De asemenea, 

în poezia Din cerurile-albastre: „În turme călătoare/Trec nourii pe 

cer/Ce seamăn pieitoare/Duioaselor dureri”. Asocierea norilor cu turma 

poate fi făcută pe baza trăsăturilor semantice masivitate, mișcare greoaie 

(construind, de fapt, un tablou static). Verbele asociate de obicei turmei 

(a paște, a mîna, a duce) sunt înlocuite de „adună” și „sparge”, verbe 

puternice, ce arată, ca în cazul lui Zamolxe, subordonarea elementelor 

universale. Al doilea exemplu este mai complex, metafora fiind conținută 

de comparația „duioaselor dureri”. Mișcarea trecerii lente, ireversibile, 

imateriale este similară celei din Stelele-n cer: „Vecinică trecere -/Asta e 

tot...”, constituită pe același paralelism al universului teluric, cosmic, 

natural și, mai acut simțit, uman. 

Astfel, se observă multitudinea ocurențelor turmei ca termen 

metaforic, intrînd în construcții ample ale imaginarului, dincolo de 

universul paradisiac al Daciei. Dumitru Irimia consideră că „Dintre 

termenii păstorești, doar strungă dezvoltă o imagine, metafora 

plasticizantă a cerului, care sugerează, însă, o metaforă indirectă prin care 

stelele trebuie privite ca niște mioare cu lîna strălucitoare, urmînd una 

alteia: «Se-nserează... Nilul doarme și ies stelele din strungă (...)»” 

(2011: 286). Putem adăuga la observația cercetătorului faptul că turma 

este chiar mai puternic încărcată metaforic, împreună cu elementul pe 

care îl determină. Turma capătă valențe neașteptate, intrînd în constituirea 

uneia dintre cele mai importante teme eminesciene, meditația asupra 

existenței vremelnice, asupra nimicniciei și a irelevanței vieții umane în 

raport cu viața veșnică a universului, alături de alte elemente recurente. 

Termen pastoral, este însă resimțit ca fiind central sentimentului 
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existenței, al firii naturale, fiind ridicat deasupra conotației lexicalizate. 

Chiar și contextele acestei metafore lingvistice au, precum am arătat, 

particularizări în scrierea și gîndirea eminesciană. 

Reverberații eminesciene. Printre ecourile celui mai celebru vers al 

metaforei turmei visurilor se numără traducerea lui Ion Pillat a poemului 

lui Baudelaire Otrava (Le poison): „Dar ele n-au puterea ce-o are doar 

veninul/Din ochii tăi, din ochii verzi,/Lac unde-n tremur chipu-mi stînd 

răsturnat, îl pierzi.../Cînd visul meu, seninul,/Amar şi-adapă turma în 

apele lor verzi” (în franceză, în original, „mes songes viennent en foule”, 

putînd avea și sensul de „turmă”, dar, mai ales, de „mulțime”). 

Menționăm alte variante de traducere a versului citat: „Visele îmi vin în 

gloată/Să le astîmperi setea, amar să le dezmierzi” (Nina Cassian), „(...) 

cînd, în adîncul clar,/A visurilor mele ceată,/Setoasă, bea din cupa 

abisului amar” (Lazăr Iliescu). Se poate afirma o influență a metaforei 

turmei visurilor din moment ce acest sens secundar este ales în 

detrimentul celui primar (gloată, ceată), efectul poetic fiind potențat. 

Opțiunea de traducere reflectă o altă dispoziție în imaginarul poetic 

românesc de a primi și transforma termenii pastorali, posibil ca o urmare 

a „vîrstei eminesciene” a limbii. În logica universului paradisiac, nu mai 

puțin poetic ca cel alegoric, baudelerian, avem turma adăpîndu-se: 

„Sălbatecele turme la țărmuri se adună/Din stuful de pe margini, din 

valurile ierbii/Și din poteci de codru vin ciutele și cerbii/Iar caii albi ai 

mării și zimbrii zînei Dochii/Întind spre apă gîtul, la cer înalță ochii” 

(Sarmis). În aceeași notă găsim la A. E Baconsky, Meditație în chip de 

maree: „Aleargă uitînd,/ceea ce nu vei uita va veni după tine o dată cu 

turma/de cerbi străvezii, care sunt poate visele tale”. Turma de nori își 

află și ea corespondentul peste epoci în poemul Peisagiu retrospectiv al 

lui Ion Barbu: „O, desfrunzirile din urmă/Te uită, vastele păduri/Stau 

veștede sub greaua turmă/De nori haotici și obscuri”. În mod curios, dacă 

la Barbu pădurile sunt subordonate norilor copleșitori, la Eminescu 

pădurea este tocmai refugiul: „Adună și sparge o turmă cumplită/De nori 

ce aleargă trăsnind în păduri” (Povestea magului călător în stele). 

Anterior lui Eminescu, turma se regăsește în poezie preponderent în 

varianta metaforei lexicalizate, depreciative: „Ce pasă bietei turme, în 

veci nenorocită,/Să știe de ce mînă va fi măcelărită/Și dacă are unul sau 

mulți apăsători?” (Grigore Alexandrescu, Anul 1840). De asemenea, apar 

variații ale sensului bisericesc: „Ss! Clopotul s-aude! E ceasul de pe 
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urmă?/Îngerul pocăinții cu ăst d-aramă glas/Cheamă la rugăciune pe 

rătăcita turmă./Natura se deșteaptă, visurile mă las”, coexistînd în poem și 

cu sensul denotativ: „Turme, cai, dobitoace la apă se coboară” (O noapte 

pe ruinele Tîrgoviștei de Ion Heliade Rădulescu). 

În urma acestui demers putem observa, încă o dată, ingeniozitatea 

poetică și intuiția limbajului caracteristice lui Eminescu: el aduce un 

termen pastoral, lexicalizat într-o construcție depreciativă, la alcătuirea 

unora dintre cele mai neașteptate metafore poetice, ce marchează 

incipiturile a trei dintre capodoperele creației (Sara pe deal, Memento 

mori, Scrisoarea III). Fără a exagera acoperirea acestei metafore, ce are 

ocurențe restrînse, raportate la alți termeni eminescieni „consacrați” 

(ceară, undă, codru, lut etc), putem afirma însă relevanța sa în ansamblul 

secvențelor poetice ce ar fi, în absența termenului, incomplete. Atît 

metafora lingvistică, cît și cea poetică sunt esențiale pentru discursul liric, 

dovadă fiind opțiunea pentru introducerea sau păstrarea cuvîntului turmă 

în variantele analizate. Metafora poetică are o deosebită cuprindere a 

universului, de la teluric la cosmic și dincolo, în planul temporal, 

conturînd viziunea demiurgului-păstor a tot ceea ce compune lumescul, a 

eroului sau a visătorului. 
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Abstract 
This paper puts forward a close reading of Eminescu’s poetry, 

focusing on the stylistic and symbolic use of a single metaphor: that of the 

herd (rom. turma). While Eminescu is known for his use of metaphorical 

imagery and complex tropes, this particular element is one of the least 

frequent ones, with only 18 ocurances throughout his poems. We propose 

a classification of these ocurances that contain turma into linguistic and 

poetic metaphorical use, while underlining the stylistic functions of the 

latter, such as: creating strong incipits, juxtaposing the telluric and 

cosmic dimensions, voicing abstract notions. Another key aspect of the 

paper lies in the four binomial structures that we can identify within the 

poetical metaphor, ranging from a more concrete sense to the most 

abstract one: turmă-stînci (herd of rocks), turmă-nori (herd of clouds), 

turmă-visuri (herd of dreams), turmă-veacuri (herd of centuries). The last 

section of the paper identifies “echoes” of Eminescu’s metaphorical 

imagery of turma in 20
th

 century modern Romanian poetry (Pillat, 

Baconsky, Barbu). 

Key-words: metaphor, stylistics, close-reading, linguistic and 

poetic metaphorical use, study of the variants 
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LUCREŢIA PASCARIU 

Master I, Iaşi 

Caracterul retoric al discursului publicistic eminescian 

„Cine vorbeşte «comunică» şi «se comunică»” (Vianu, 1977: 9). 

Aşa s-ar rezuma statutul relaţional al omului, statut ce mărgineşte faptul 

lingivistic, comunicarea propriu-zisă. De asemenea, comunicarea deţine 

un caracter unic, şi anume persuadarea. Preluat din domeniul retoricii, 

persuadarea constituie acel factor ce stabileşte rezultatul final al unei 

pledoarii, fie ea scrisă sau orală. Astfel, prin cunoaşterea contextului 

socio-politic şi a finalităţii întregului discurs, oratorul devine pilonul 

convingerii, viziunea sa fiind plasată în centrul auditoriului/lectorului 

preluînd modelul panoptic. Pe acelaşi tipar al discusului persuasiv se 

situează şi articolele politice ale gazetarului Mihai Eminescu. Prin 

urmărirea caracterului retoric al discursului său publicistic, studiul de faţă 

vizează delimitarea articolelor politice în funcţie de genurile oratorice, 

punctînd în special primele două nivele ale discusului oratoric antic 

(Inventio şi Dispositio). În plus, indicarea contextului politic, a polemicii 

cu revista Românul şi a talentului oratoric al vremii (Mihai Eminescu vs. 

Titu Maiorescu) vor susţine retorismul discursului publicistic eminescian. 

Revoluţia din 1848 a fost una radical-naţionalistă. Din acest motiv, 

pentru oamenii politici din spaţiul românesc reprezenta „triumful ideii de 

naţiune” (Matiuţă, 2013: 51), fiindcă prin intermediul acesteia dobîndeau 

indepedenţa şi autonomia politică, care era condiţiontă totodată de 

caracterul etnic al întregii comnunităţi. Ideea de naţiune devine astfel 

primordială în contextul politic. Cu toate acestea, revoluţia a avut un 

început distict în Principate. În timp ce în Moldova programul revoluţiei a 

fost abolit de Domnitorul Mihail Sturza, în Ţara Românească comitetul 

revoluţionarilor format de C.A. Rosetti, la întoarcerea în ţară, primea 

aprobare din partea Domnitoului Bibescu, cererea dobîndind statutul de 

constituţie (Ibidem: 52-54). Totuşi, influenţa Rusiei a pus capăt revoluţiei 

române pentru o perioadă de timp. 

Observăm astfel că cele două provincii române ilustrează un spirit 

politic aparte. Revoluţia din Moldova a fost un simplu incident, din cauza 

lipsei clasei de mijloc, revoluţionarii moldoveni avînd o predilecţie aparte 
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spre creaţia poetică, firea nobilă şi practică. (Lovinescu, 2009/I: 117). 

Spre deosebire de partizanii moldoveni, revoluţionarii din Muntenia 

recurgeau la principiile Revoluţiei franceze (libertate, egalitate, 

fraternitate), mişcarea politică fiind mult mai activă datorită prezenţei 

clasei de mijloc întoarsă de la studii. Astfel, muntenii şi-au îndreptat 

activitatea spre terenul politico-economic (Ibidem: 118).  

E. Lovinescu  nu este singurul care a remarcat originea evoluţiei 

culturale româneşti. În mod asemănător, G. Ibrăileanu identifica în 

lucrarea Spiritul critic în cultura românească tipicitatea celor două 

provincii. Constantînd influenţa curentului francez, G. Ibrăileanu delimita 

raportul cultural dintre cele două principate române. Aşadar, Moldova era 

caracterizată drept epicentrul culturii, regiunea fiind definită de îmbinarea 

dintre curentul cultural şi cel social. La polul opus, Muntenia sistematiza 

ipostaza curentului socio-politic, influenţă franceză redutabilă (Ibrăileanu, 

2003: 83). În acest fel, cele două regiuni deveneau eterogene de la o 

epocă la alta. În consecinţă, Moldova era dominată de spiritul critic, în 

timp ce Ţara Românească concretiza un spirit revoluţionar radical.  

Cele două caractere dominante ale fiecărei regiuni (spitul critic – 

Moldova, spiritul revoluţionar radical – Muntenia) determină totodată 

specificul boierimii româneşti, care ne va ajuta în distincţia dintre cele 

două partide de guvernămînt, prezente în cele mai importante momente 

ale României Moderne. În plus, distincţia dintre Partidul Conservator şi 

Partidul Naţional Liberal va susţine reliefarea polemicii şi retorismului 

eminescian. În această privinţă, boierimea românească a fost împărţită de-

a lungul timpului în două mari categorii: boierii mari (reacţionarii 

spiritului critic din Moldova) şi boierii mici (revoluţionarii radicali din 

Muntenia) (Zeletin, 2006: 182).  

După cum am constatat, între cele două categorii există atît 

deosebiri, cît şi asemănări. Cu toate că influenţa curentului francez 

constituie funcţia primară, deosebirile dintre cele două tipuri de boierime 

dictează diferenţele majore aflate la baza raportului conservator-liberal. 

Apărătoare a interesului agrarienilor, boierimea mare conservatoare miza 

pe o politică împotriva burgheziei prin practicarea comerţului individual 

(„vinderea produsului solului”) şi achiziţionarea unor produse accesibile 

populaţiei rurale (Ibidem: 182-183). Or, adepţii principiilor burgheze şi a 

capitalului funcţional practicau o politică strict burgheză, aplicînd toate 

principiile liberale (libertatea indivizilor – individuală/naţională, 
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egaliatatea şi constituţionalismul) (Matiuţă, 2013: 61). În consecinţă, 

diferenţa majoră dintre cele două partide se rezumă la interesul fiecărei 

clase.  

Cazul gazetarului Mihai Eminescu este unul cu totul aparte. Spre 

deosebire de membrii Partidului Conservator, tînărul publicist miza pe un 

conservatorism doctrinar de tip tradiţionalist (Dima 1929: 12 apud Dorin 

2014: 61). În articolul Un ideolog conservator sui genesis. Mihai 

Eminescu, Mihai Dorin preia tipologia istoricului Crane Brinton cu 

privire la tipurile conservatorismului. Aşadar, există trei tipuri de 

conservatorism: 1. conservatorism de dicţionar; 2. conservatorism de 

temperament; 3. conservatorism filosofic. Prin idealizarea trecutului, 

Eminescu se încadrează în cea de-a două categorie (Dorin, 2014: 61), 

fiindcă optează pentru elogierea ţăranului român şi păstrarea statutului 

primordial al acestuia.  

Cu toate acestea, statutul de om politic deplin se concretizează în 

timpul activităţii sale publicistice la revista conservatoare Timpul, 

articolele sale urmărind o tematică vastă. Astfel, Eminescu abordează în 

paginile sale din publicistică teme cu privire la situaţia politică a statului 

român, a administraţiei şi instituţiilor, dar şi a activităţilor istorico-

culturale, cît şi artistice (Vatamaniuc, 1996: 5). Pe scurt, istoria, 

economia, sociologia, demografia şi geopolitica vremii au reprezentat 

pentru Eminescu principalele elemente ce au contribuit la consolidarea 

noul stat român. De asemenea, prin elaborarea teoriilor sale cu privire la 

modernizarea statului român, Mihai Eminescu a pledat pentru proprietate, 

libertate şi diversitate, respingînd dogmatismul, dictatura, 

revoluţionarismul, egalitarismul, comunismul şi orice acţiune 

inconsecventă împotriva „libertăţii individuale şi naţionale” (Schifirneţ, 

1999: VIII). 

Or, interesantă rămîne atitudinea organului politic conservator cu 

privire la publicarea articolelor. În acest sens, publicaţia conservatoare 

încadra atît studii nesemnate (conducerea revistei îşi asuma ideile 

politice), cît şi articole semnate (opiniile personale erau asumate de 

semnatar) (Ibidem: 15). Observăm astfel că în cadrul redacţiei Timpul, 

Eminescu a semnat un singur articol (Materialuri etnologice), fapt ce 

indică asumarea publicaţiei conservatoare (Ibidem: 16). Din acest punct, 

putem afirma că întrega polemică cu ziarul liberal Românul a fost în mod 
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direct între liberali şi conservatori, Eminescu şi C.A. Rosetti jucînd rolul 

păpuşarului din umbră. 

În polemica sa cu C.A. Rosetti, gazetarul Eminescu condamnă 

logosul apocaliptic tipic generaţiei patruzecioptiste, idealurile irealizabile 

ale liberalilor (acel utopism burghez al noii societăţi), dar şi apelul la 

tehnicismul retoric, neglijînd tezele primordiale ale propriului discurs
1
 

(Spiridon, 1994: 81-82). Înainte de toate trebuie menţionată atitudinea lui 

Eminescu cu privire la paşoptişti. Discursul său publicistic se întemeiază 

pe criticarea explicită a paşoptismului şi liberalismul burghez, fapt ce 

denotă caracterul impecabil al discursului său critic, în ceea ce priveşte 

elementele de argumentare întrebuinţate. Totuşi, polemica Eminescu-

Rosetti nu se reduce doar la argumentele invocate, ci şi la modalităţile şi 

preferinţele politice. În cele ce urmează, vom ilustra maniera în care 

publicistica eminesciană conservatoare discreditează liberalismul 

„roşilor” (liberalii radicali din jurul publicaţiei Românul), demonstrînd 

totodată retorismul discursului eminescian. 

Ca şi în cazul discursurilor retorice antice, persuasiunea din cadrul 

mijloacelor de propagandă politică (publicaţii, manifeste, calendare, 

broşuri) joacă un rol esenţial în întregul proces propagandistic. Cu alte 

cuvinte, persuasiunea a devenit în domeniul politic principalul element de 

manevrare a publicului. Referindu-se la treptele principiilor perceptive, 

Vasile Florescu ilustra prin intermediul teoriilor lui Platon şi Aristotel 

ierarhia cunoaşterii (Florescu, 1973: 43). Opinia, convingerea, 

certitudinea şi persuasiunea respectă modelul succesiunii primordiale. 

Orice fiinţă umană este acaparată de judecăţi profunde, trăiri care îşi au 

originea în sfera opiniei, a concepţiilor fireşti.  

Însă prezenţa efemerităţii a orientat conştiinţa umană spre 

convingere, urmînd ca apoi să deţină planul certitudinii, perindat de 

convicţiunea magistrală, persuasiunea. În această privinţă, contextul 

actului de comunicare constituie chintesenţa pătrunderii într-una dintre 

cele patru trepte ale cunoaşterii. Prin urmare, situaţia politică a 

Principatelor permitea o promovare a acţiunilor politice, pentru că 

întreaga societate era alcătuită din membrii cadrului rural (78.1% ţărani), 

iar propaganda politică era necesară în vederea convingerii treptate, care 

                                                 
1
 Predilecţie plasată de Eminescu în planul sofisticii. 
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într-un final ducea la persuadarea completă (Buruiană, 2013: 386). Însă, 

liberalii nu erau singurii care apelau la această metodă. Conservatorii 

optau şi ei pentru propaganda politică, însă printr-o relaţie directă cu 

poporul. Apărînd interesul comunităţii organice, conservatorismul 

eminescian şi junimist insista pe continuarea trecutului în ritmul său 

propriu
2
. Astfel au apărut şi teroriile din cadrul grupului conservator, 

teorii ce contestau progresismul liberalilor (teoria formelor fără fond), dar 

şi teorii ce repudiau situaţia boierimii mici (teoria păturilor suprapuse). 

Cele două teorii reprezintă rezultatul final al discursurilor politice 

conservatoare. Fiecare articol eminescian poartă un anumit grad al 

oratoriei antice. Astfel, publicistica eminesciană din perioadă activităţii 

sale ca redactor la Timpul înglobează componente retorice redutabile, 

care pot fi reliefate prin accentuarea polemicii cu liberalii „roşii” formaţi 

de C.A. Rosetti în jurul publicaţiei sale.  

Structura unui discurs oratoric se distinge de argumentările cu un 

format firesc, prin propria complexitate. În acest sens, arta convingerii nu 

stă numai în mîinile oratorului, ci şi în puterea cuvintelor ilustrate în 

discurs (Quintilian 1974/III: 184). Prin aplicarea aspectelor caracteristice 

fiecărei dimenisuni a formării retorice, discursul oratoric capătă o schemă 

logică, în care alegerea argumentelor, coordonarea acestora şi 

sistematizarea ansamblului domină activitatea, expunerea vorbitorului. 

Fireşte că în cazul publicisticii eminesciene nu se pune problema unei 

expunerii propriu-zise, dar din cele patru etape formatoare ale discursului 

oratoric (inventio – descoperirea şi alegerea argumentelor, dispositio – 

organizarea argumentelor, elucutio – decorarea şi înfrumuseţarea 

dicursului şi actio – importanţa gesticulaţiei şi mimicii în expunearea 

discursului)  publicistica eminesciană înglobează  o serie de caracteristici 

din fiecare etapă. Cu toate acestea, studiul de faţă nu vizează substraturile 

argumentative pe deplin, ci conturarea cadrului retoric eminescian prin 

reliefarea elementelor fecvente din momentul contestării. 

Aşadar, dispositio înglobează trei criterii argumentative  („criteriul 

veridicităţii”, „criteriul suficienţei”, „criteriul acceptabilităţii”) 

                                                 
2
 Altfel spus, conservatorii denunţau progesul accelerat al liberalilor, odată cu 

proclamarea independenţei culturale a noului stat, motiv pentru care pledau pentru 

progres măsurat aflat în stansă legătură cu armonia păturilor sociale.  
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(Sălăvăstru, 2010: 110) dintre care primul criteriu este cel mai curent în 

articolele eminesciene. Acest criteriu urmăreşte manifestarea reală a 

tuturor premiselor. În momentul în care un argument deţine funcţia 

veridicităţii întreg discursul se întreaptă spre convingerea treptată  a 

publicului, persuadarea completă a audienţei sau chiar a lectorului. În 

plus, raportul cu teza finală a discursului denotă veridicitatea întregului 

context. Relevante pentru demonstrarea retorismului discursului publicitic 

eminescian sunt problemele abordate din domeniul geopolitici, şi anume 

momentul anexării Dobrogei şi modificarea articolul 2
3
 din constituţie de 

căte opoziţia „roşiilor” (Am spus-o în numărul trecut... 20 august 1878, 

„Românul” pune în revista sa... 23 august 1878, Am avut adeseori 

ocazia... 5 octombrie 1878, „Românul” combate ideile noastre... 11 

octombrie 1878). Cu siguranţă, polemica dintre cele două publicaţii 

politice nu se opreşte doar la nivelul geopoliticii, ci şi la libertatea şi 

drepturile presei (Ziarul „Românul”se ocupă 22 februarie 1880). Totuşi, 

majoritatea afirmaţiilor eminesciene au fost repudiate de liberalii lui C. A. 

Rosetti, fiecare dintre cei doi pledînd pentru propria ideologie. 

Factorul adevărului a fost identificat şi de Monica Spiridon în 

studiul Eminescu. O anatomie a elocvenţei. Din punctul de vedere al 

cercetătoarei bucureştene, principala vocabulă din paginile publicitisticii 

este cea a adevărului. Cu sensul său deplin, adevărul devine elementul 

esenţial al publicisticii eminesciene. Chiar dacă adevărul reprezintă 

motorul întregii activităţi ziaristice, Monica Spiridon a remarcat faptul că 

uneori termenul dobîndeşte un aspect „tehnic”. Astfel, Eminiescu face 

trimitere la evenimentele politice sau istorice, urmînd ca apoi să ofere 

interpretarea (Spiridon, 1994: 8). În polemica cu publicaţia Românul, 

Eminescu relevă situaţia statului român, în urma Proclamării 

Indenpendenţei României din anul 1877. Cele patru aticole cu privire la 

anexarea Dobrogei pot fi privite ca un tot unitar datorită faptului că 

urmăresc contestarea ideologiei „roşilor” liberali. 

În articolul Am spus-o în numărul trecut..., Eminescu condamnă 

anexarea Dobrogei în urma Congresului din anul 1878, congres conform 

căruia Basarabia este restituită Imperiului Ţarist, în timp ce Dobrogea „ni 

                                                 
3
 „Art. 2. Teritoriul României este nealienabil. Limitele statului nu pot fi schimbate 

sau rectificate decît în virtutea unei legi.” (Eminescu, 1989/X: 90). 
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se dă în schimb” (Eminescu, 1989/X: 99). Cu alte cuvinte, Eminescu 

contestă hotărîrile care au fost impuse de către Imperiul Ţarist, dar şi 

atitudinea statului faţă de libertatea pe care i-o oferă Rusiei în rezolvarea 

problemelor politice ale noului regat. Prin acest fapt puteam observa 

aplicabilitatea „criteriului veridicităţii”. Eminescu stabileşte cu exactitate 

contextul politic, plasînd totodată veridicitatea informaţiilor prin 

invocarea argumentelor specifice. Însă, argumentul veridic primordial 

este cel în care denunţă atitudinea celor de la Românul cu privire la 

modificarea articolului care susţinea statutul terioriului României.  

Discreditarea „roşilor” liberali îmbină cadrul ironiei şi al 

adevărului. Publicistul de la Timpul nu acceptă opţiunea ziarului 

guvernamental, susţinînd că absurditatea afirmaţiei poate fi remarcată şi 

de un copil, urmînd ca apoi să indice veridicitatea aricolului 

constituţional: „Sofisma „Românului", departe de a fi de o fineţă 

deosebită, e din contra atît de ordinară încît, stabilindu-se odată clar şi 

bine status controversiae, argumentaţiunea „Românului" devine absurdă. 

(...) Proprietatea statului asupra teritoriului său e inalienabilă, posesiunea 

de fapt poate fi uzurpată, deci schimbată şi rectificată. Schimbare şi 

rectificare presupun totdauna o uzurpaţiune” (Ibidem). 

În articolele menţionate în paginile anterioare, Eminescu aplică 

aceeaşi formulă în negarea afirmaţiilor liberale. În acest sens, articolele 

cuprind două probleme majore: situaţia legillor şi instituţiilor publice din 

ţară („Românul” pune în revista sa...) şi necesitatea unităţilor etnice de 

învăţămînt (Am avut adeseori ocazia..., „Românul” combate ideile 

noastre...). În momentul în care liberalii radicali susţin anexarea 

Dobrogei prin modificarea articolului chiar şi în urma contestaţiilor 

publice eminesciene, gazetarul condamnă în noul articol din 23 august 

1878 statutul legilor şi instituţilor române, care erau pînă la urmă, după 

afirmaţia poetului, creaţia nedreaptă şi coruptă a liberalilor: „Din contra, 

o repetăm că nimic din legile noastre nu se potriveşte cu starea actuală a 

Dobrogei, pentru că instituţiile noastre sînt în parte nedrepte, sînt 

coruptorii, sînt creaţiuni în mare parte a coteriei liberale, sînt un mijloc 

pentru esploatarea claselor de jos prin grecotei vicleni, prin advocaţi fără 

pricini, prin dascăli proşti cari fac politică, în fine, instituţiile noastre 

nepotrivindu-se cu România, sînt şi mai departe de a se potrivi cu 

Dobrogea mai primitivă” (Ibidem: 100).  
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Aceeaşi modalitate este aplicată şi în cazul instituţiilor etnice de 

învăţămînt. Gazetarul Eminescu pleda pentru tratarea Dobrogei ca 

provincie deosebită. Altfel spus, Eminescu nu dorea impunerea limbii 

române, fiindcă numai prin învăţarea în limba maternă performanţa este 

posibilă. În  acest mod, limba română devenea obiect de studiu 

obligatoriu, în timp ce expunerea  celorlalte materii se realiza în limba 

maternă a elevilor. Se observă astfel şi experienţa ca revizor şcolar. 

Totuşi, ironia pare mult mai dură în polemica cu privire la situaţia etnică. 

După ce propunerile eminesciene au fost numite erezii, gazetarul compara 

atitudinea revistei cu atitudinea maghiarilor faţă de românii din 

Transilvania (Ibidem: 138). Aşadar, modalitatea de discreditare a 

publicaţiei liberale se constituie prin întepătrunderea a două elemente: 

veridicul şi ironia. Cele două componente conlurează în întreg procesul 

polemic, abordînd acea tehnicitate ilustrată de Monica Spiridon. 

Cu toate că primul criteriu pare a fi cel mai frecvent, publicistica 

eminesciană le îmbină şi pe cele din urmă. Pe cînd „criteriul suficienţei” 

determină logica discusului (Sălăvăstru, 2010: 122), „criteriul 

acceptabilităţii” include o serie de factori (valoarea veridică a premisei, 

caracterul comun al percepţiei, credibilitatea şi autoritatea) (Sălăvăstru 

2010: 131-136) care contribuie la organizarea internă, individuală a 

oricărui discurs, fie el scris sau oral. Or, în publicistica eminesciană 

credibilitatea constituie echivalentul discursului explicativ (tehnica 

citatului – domeniul evidenţei – Monica Spiridon), iar autoritatea nu se 

conturează doar în jurul rezultatului final, ci poate fi perceput ca mijlocul 

prin intermediul cărui domeniul pitoresc este invocat (Spiridon, 1994: 

12).  

În acest fel, adevărul este invocat doar prin metoda exemplului, a 

discursului explicativ. Această „tehnică subtilă” a fost remarcată de 

Monica Spiridon, care susţinea că în întreaga sa activitate ziaristică 

Eminescu pledează pentru o polemică „în limitele raţionalului, ale 

adevărului verificabil, ale bunei-credinţe” (Ibidem: 8). Dintr-o altă 

perspectivă, pentru oratorul Eminescu cea mai scurtă modalitate de 

reliefare a adevărului rămîne exemplul, ce se îmbină cu experienţa 

directă. Din acest motiv, citatul devine singura metodă de demonstraţie 

tipic eminesciană.  

În mod deosebit este tratată şi problema autorităţii. După cum am 

afirmat, autoritatea îndeplineşte o funcţie dublă. Pe de o parte, aceasta 
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stabileşte încă de la bun început funcţia finală a articolelor, iar pe de altă 

parte ţine de domeniul pitorescului. Neutilizînd elemente emţionale 

pentru conturarea domeniului pitoresc, publicistul Eminescu apelează la 

strategia recomandată de retori, şi anume întrebuinţarea „metodei 

auctoritas” (Ibidem: 12). Aşadar, în momentul publicării noului articol, 

adversarul liberal este discreditat prin afirmaţiile eminesciene, care 

reînvie istoria prin autoritatea domnitorilor. La fel ca în planul anterior, 

Eminescu încadrează trecutul prin utilizarea frecventă a citatului (Ibidem: 

14). Însă principala funcţie a demonstraţiei pe care o oferă citatul este cea 

a „discursului autoreflexiv”, ce-i permite lectorului să pătrundă pe 

domeniul convingerii didactice depline (Ibidem: 17). 

Spre deosebire de cel de-al doilea nivel al discursului oratoric, actio 

pare a fi sesizabil în discusul publictic eminescian datorită construcţiei 

interne discursive, după cum afirmă Monica Spiridon în studiul său 

asupra elocvenţei eminesciene. Prin predilecţia sa spre domeniul literelor 

şi filosofiei, dar şi a activităţii poetice, Eminescu a reuşit să formeze la 

nivelul publicisticii un discurs ce poate fi plasat cu usurinţă şi în planul 

rostirii. Deci Eminescu se numără printre singurii jurnalişti din spaţiul 

românesc, care au îmbinat gazetăria cu retorica (Ibidem: 33). Totodată, 

articolele sale au fost împărţite de către Monica Spiridon în funcţie de 

posibilitatea expunerii publice. Prin urmare, articolele eminesciane se 

împart în articole de forum (care pot fi rostite în parlament, la tribună sau 

la catedră) şi articole de amvon (specifice predicii) (Ibidem:33-35).  

După cum am remarcat structura retorică a discursului eminescian 

se formează conform schemei oratorice a expunerilor antice, dar 

articolele sale par a respecta cele trei genuri: deliberativ, demonstrativ şi 

juridic. Preocuparea sa spre problemele statului dovedeşte faptul că 

textele sale politice se încradrează în cele trei genuri antice. Înainte de 

toate trebuie să menţionăm preocuparea categoriilor oratorice. Prin 

urmare, genul deliberativ (orientat spre viitor, punctul de vedere 

primordial este cel al publicului, argumentele precedente) vizează 

susţinerea şi combaterea antevorbitorului, în timp ce genul demonstrativ 

(orientat spre prezent, punctul de vedre al oratorului şi publicului, 

dezvoltarea argumentelor) cuprinde felicitările şi dezaprobările pe care un 

orator le adresează unui antevorbitor al pupitrului parlamentar 

(Sălăvăstru, 2010: 141). În cele din urmă, genul judiciar se caracterizează 
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prin cele trei părţi, pe care le înglobează: acuzarea, apărarea şi verdictul 

(trecut, puctul de vedere al oratorului) (Quintilian 1974/I: 240-242).  

Astfel,  problema anexării Dobrogei se încadrează atît în genul 

deliberativ, cît şi în cel demonstrativ. Dar acest articol nu este singurul 

care pendulează între cele genuri, motiv pentru care Monica Spiridon 

afirma că în cazul publicisticii eminesciene nu există un „gen retoric pur” 

(Spiridon, 1994: 59). Prin urmare, majoritatea articolelor eminesciene 

înglobează caracteristicile deliberativului şi demonstrativului, fiindcă 

evenimentele invocate sunt mereu raportate la prezent şi viitor. În ceea ce 

priveşte specificul genului juridic, în discursul eminescian, putem afirma 

faptul că gazetarul îl introduce alături de cele două în demonstarţiele sale. 

Pentru Eminescu nu există o contestare în funcţie de timp, ci o repudiere 

a noilor forme în vederea conservării trecutului. Aşadar, între cele trei 

genuri există o întrepătrundere completă în planul publicistic eminescian, 

consolidare ce duce spre susţinerea redutabilă a ideologiei consevatoare. 

Spre deosebire de discursul liderului cultural Titu Maiorescu, care a 

creat prin intermediul articolelor sale literar-istorice un gen oratoric 

propriu spaţiului românesc, discursul eminescian pare a fi marcat de o 

sensibitate aparte (Constantinescu, 1967: 542). Această ideologie marcată 

de epoca romantică denotă un caracter sentimental ce-i dictează 

gazetarului compasiunea faţă de trecutul triumfător al societăţii. Totodată, 

discursurile se difrenţiază şi prin modalitatea de construcţie. În timp ce 

discursul maiorescian relevă intransigenţa oratorului marcat de raţiune în 

întreg procesul de creare, discursul publicistic eminescian a fost catalogat 

de critici ca fiind unul dictat de „instinct” (Ibidem: 544). Însă această 

afrmaţie a criticului Pompiliu Constantinescu nu poate fi plasată în 

domeniul veridicităţii, fiindcă în activitatea sa la redacţia Timpul 

Eminescu lucra precum un „metod” (Spiridon, 1994: 35) , avînd la 

îndemînă toate sursele. Interesant este faptul că ambii membrii ai grupului 

conservator mizau pe tehnica supralicitării detaliului pentru a obţine o 

persuadare completă (Ibidem:22). În acest fel, discursul eminescian se 

diferenţiază de cel maiorescian prin prezenţa factorului sentimental de 

sorginte romantică, dar şi prin predilecţia către ideologia conservatoare de 

tip tradiţionalist.  

Prin urmare, retorismul discursului publicistic eminescian se 

caracterizează prin unicitatea construcţiei. De la bun început, gazetarul de 

la Timpul şi-a stabilit şi organizat  argumentele conform primelor două 
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principii oratorice (inventio şi dispositio). Prin caracterul veridic al 

argumentelor, viziunea prezentului şi a viitorului, tipicitatea autotităţii şi 

metodei exemplului citat, odată cu nivelul rostirii, publicistica 

eminesciană relevă unitatea retorică a persuasiunii, ce stă la baza oricărui 

discurs. Aşadar, caracterul discursului publictic eminescian se răsfînge 

asupra întregii sale activităţi gazetăreşti, motiv pentru care Eminescu 

poate fi integrat alături de Titu Maiorescu, Barbu Ştefănescu 

Delavrancea, ca unul dintre retorii politicii româneşti din a doua jumătate 

a secolului al – XIX – lea, chiar dacă nu a activat pe scena politică. 
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Abstractn 

The study looks into the rhetorical characteristics of Mihai 

Eminescu’s political articles. Furthermore, the case of the controversial 

discussion between the liberal journal, Românul, and the conservative 

one, Timpul, reflects the political context of the time. Therefore, the study 

observes the way in which Mihai Eminescu’s articles from the 

conservative chronicle manifested in different themes (economic, social, 

political and cultural). Moreover, Eminescu’s editorials were formed on 

the denunciation of the national and liberal party organized after 1848. 

In other words, the research combines two directions: the political 

context of the time (the right-wing party vs. the left-wing party, more 

specifically, the group reunited under C.A. Rosetti at the publication 

Românul –“ the liberal reds” – vs. the conservative paper – Timpul) and 

the construction of Mihai Eminescu’s rhetorical discourses. Thus, the 

article emphasizes a political perspective which changed the historical 

evolution of Romanian culture. 

Key-words: the liberal party, the conservative party, rhetoric, 

discourse, Invention, Dispositio. 

 

 



 

ELENA DOLINȚĂ 

Anul I, Bălţi 

Forme ale discursului amoros în corespondența M. 

Eminescu - V. Micle 

Personalitatea lui Mihai Eminescu continuă să trezească și astăzi un 

interes deosebit nu doar pentru critici, ci și pentru publicul larg. În această 

lucrare ne propunem să luăm în discuție cîteva forme relevante ale 

discursului amoros în corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica 

Micle, nu înainte însă de a face un scurt excurs în istoria și post-istoria 

acestei corespondențe celebre. 

În volumul O poetică a corespondenței intime în literatura română 

a secolului al XX-lea, Mirela Tomoiagă evidențiază dubla importanță a 

scrisorii: ,,prima ca document în sine”, iar a doua, ca ,,atelier de creație”; 

,,ca laborator al procesului creator” (Tomoiagă, 2012: 14). Într-adevăr, 

textele celor doi corespondenți reprezintă două lumi distincte. Realitatea 

se manifestă în informațiile cu caracter cotidian, general, omenesc, lumea 

visului se developează în cuvintele celor doi, în poeziile lor, în doleanțele 

acestora, în amalgamul de sentimente așternute pe hîrtie care pun 

stăpînire pe ființa lor, ghidîndu-i de la fericire la disperare, de la iubire la 

momente de furie acerbă. Toate acestea denotă caracteristicile unei iubiri 

omenești, adevărate, trăită cu maximă intensitate și sinceritate. Pasiunea 

dintre M. Eminescu și V. Micle a avut reverberații de legendă, istoricii 

literari avînd tendința mai ales să o ,,sanctifice”, uitînd că, de fapt, în 

primul rînd, Eminescu și Veronica Micle nu erau decît doi oameni care se 

iubeau pînă la disperare, care greșeau, sufereau și luptau pentru dragostea 

lor. 

O altă idee tratată și de Mirela Tomoiagă, este că scrisoarea de 

dragoste are tangențe cu jurnalul intim. Într-adevăr, precum în paginile 

unui jurnal intim sunt reliefate în mod subiectiv sentimentele, emoțiile și 

gîndurile, așa și în scrisoare ele pot fi identificate. Firește, complexitatea 

personalității lui Eminescu și, respectiv, scrisorile sale nu se rezumă la un 

simplu jurnal intim, ele conțin profunde meditații de ordin filozofic, 

abordează probleme existențial-umane care reușesc să condimenteze 

dragostea ca temă principală a acestor scrisori.  
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Este destul de complicat să trasăm o linie de demarcație între 

,,literar-ul” și ,,nonliterar-ul” din scrisoare. Nu putem afirma cu 

certitudine că toate scrisorile de dragoste poartă amprenta literaturii. De 

fapt, din punctul meu de vedere, este imposibil ca amalgamul de scrisori 

amoroase existente să fie raportate toate fie la non-literar, fie la literar. 

Totuși, în viziunea mea, este necesar să facem ordine în camera 

scrisorilor, iar unul din modurile eficiente, după mine, ar fi acela de a le 

clasifica în două categorii. Scrisorile de dragoste în care vom găsi 

semnele ,,literarității” să fie încadrate, pe bună dreptate, în spațiul 

literaturii, în timp ce celelalte scrisori amoroase care poartă în sine un 

mesaj, deși sentimental, dar care nu provoacă ,,catharsisul” și nu poartă în 

sine semnele ,,literarității” să fie incluse în categoria non-literarului. 

Privite în ansamblu, am putea spune că scrisorile de dragoste ale lui 

M. Eminescu și V. Micle trebuie să fie înțelese ca literatură. Suflul 

literaturii îl are chiar și scrisoarea care îmbrățișează informații banale din 

viața cotidiană, pămîntească, deoarece poetul Eminescu este prezent în tot 

ceea ce a scris pe parcursul vieții sale. 

Poveștile de dragoste ale oamenilor iluștri au prezentat mereu un 

interes deosebit atît pentru istoricii, criticii literari, cît și pentru oamenii 

inițiați sumar sau neinițiați în literatură. Desigur că acest interes sporit nu 

a ocolit nici personalitatea marelui Eminescu. G. Călinescu afirmă: 

,,Veronica nu exista pentru poet decît ca un mit erotic, ca o necesitate 

sufletească în clipele de inacțiune sentimentală. Veronica era o creațiune 

a idealismului său pasional, și el ar fi putut pune foarte bine scrisorile la 

cutie, fără adresă, cîtă vreme tumultul său afectiv era exprimat” 

(Călinescu, 1989: 256). Augustin Z. N. Pop, însă este de o altă părere: 

,,Cît timp se va vorbi românește și inimile vor vibra în stanțe și întru slava 

luminosului rapsod, numele lui Eminescu va chema în legenda veacurilor 

amintirea Veronicăi Micle” (Pop, 1989: 165). 

Corespondența M. Eminescu - V. Micle deja mai mult de un secol 

este subiectul discuțiilor contradictorii între teoreticieni. Ea a fost 

studiată, analizată, criticată, în jurul acesteia s-au făcut nenumărate 

speculații privind, în special, autenticitatea scrisorilor. 

O adevărată revelație pentru literatura română o constituie cartea 

Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit, publicarea căreia a dat peste cap 

o mare parte dintre stereotipurile care pluteau în jurul corespondenței 

dintre M. Eminescu și V. Micle. Cartea a fost capabilă să înlăture umbrele 
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care pluteau deasupra tragicei, dar senzaționalei povești de dragoste a 

celor doi poeți. 

Nicolae Manolescu, în discursul său ținut cu ocazia lansării 

volumului la 15 iunie 2000, afirma că pînă în acel moment cunoștea de 

existența a doar 18 scrisori ale lui Eminescu către Veronica și de 48 

scrisori ale Veronicăi către Eminescu, însă această carte a adăugat la 

tezaurul scrisorilor îndrăgostiților încă 93 scrise de către Eminescu și 15 

scrise de către Veronica, acest fapt aducînd cu sine o lumină nouă asupra 

eternei istorii de dragoste. Criticul literar șterge cu fermitate dubiul în 

privința apartenenței scrisorilor eminesciene la literatură: ,,Aceste scrisori 

sunt extraordinare ca document sufletesc. Cîteva dintre ele sunt 

impresionante pînă la lacrimi și sunt, în același timp, literatură. Asta 

rămîne de judecat, aici va fi gustul criticului, al istoricului literar care le 

va valorifica. Trecînd peste revelațiile de ordin personal pe care le conțin, 

sunt chiar literatură extraordinară. Unele dintre ele sunt superbe. Chiar și 

acelea mai dure, de ruptură” (Zarifopol- Ilias, 2000: 272). 

S-au făcut multe speculații în jurul infidelității lui Mihai Eminescu, 

sugerîndu-se  existența altor iubite ale acestuia cum ar fi Mite Kremnitz 

sau Cleopatra Poenaru, aruncîndu-se astfel o umbră trivială asupra 

marelui poet. Nici Veronica Micle nu a fost iertată pentru slăbiciunile ei 

feminine, iar aici mă refer la idila ei cu I. L. Caragiale. Am fost 

impresionată de replica lui Nicolae Manolescu referitor la acest subiect: 

,,Dar să ridice piatra și să o arunce femeia sau bărbatul care nu a înșelat 

niciodată pe nimeni. Dincolo de aceste infidelități mai mult sau mai puțin 

normale, a existat un roman extraordinar, pe fondul unei epoci aproape 

puritane - lucru care se uită” (Zarifopol–Ilias, 2000: 270). 

Cercetînd corespondența M. Eminescu - V.Micle, atenția mea a fost 

captată de modul cum se adresează cei doi. Cunoaștem faptul că 

scrisorile, de regulă, au o formă mai mult sau mai puțin fixă, un model 

anume în baza căruia se scrie. Cazul corespondenței Eminescu - Micle 

constituie o excepție. Începînd cu adresările și sfîrșind cu formulele de 

încheiere, am identificat un exercițiu poetic de excepție. Cei doi și-au 

construit propriul limbaj de comunicare, un limbaj al iubirii dintre doi 

poeți. 

În primul rînd, ne propunem să trecem în revistă adresările care 

conțin diminutive, și să încercăm să le decodificăm. Mai întîi, ne vom 

ocupa de adresările lui M. Eminescu față de V. Micle. 
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Cercetînd scrisorile eminesciene, am decupat următoarele adresări 

ce conțin diminutive și care, din punctul meu de vedere, sunt relevante: 

,,Dulcea mea păsărică”, ,,Puiuțul meu cel scump”, ,,Dragă și dulce 

Nicuță”, ,,Măi îngerașule”, ,,Puiuțul meu cel scump și iubit”, ,,Momoți 

dragă”, ,,Măi Momoțelule”, ,,Copilașul meu cel speriat și mic”, ,,Draga 

și mititica mea Moți”, ,,Momoțelul meu cel drag și iubit”, ,,Fetițule 

dragă”, ,,Dragul meu bobocel moțat”, ,,Ștrengărițo”, ,,Mîțișorul meu cel 

drăgălaș”, ,,Momoțel”. 

,,Dulcea mea păsărică” nu este una dintre preferatele adresări 

eminesciene. Ne referim acum, în mod special la diminutivul ,,păsărică”. 

Am descoperit această adresare în scrisoarea de la 23 octombrie 1879, 

București. Adresîndu-se iubitei cu diminutivul ,,păsărică”, poetul 

evidențiază gingășia Veronicăi, tinerețea ei, îi sugerează cu finețe artistică 

trăsăturile fizice și morale. Nu o numește pasăre, ci ,,păsărică”, nu îi oferă 

independența păsării mature, capabile să-și asigure singură existența. 

Eminescu își consideră iubita vulnerabilă, sensibilă, o femeie care 

asemeni unei păsăruici are nevoie de protecție, de protecția sa în acest 

caz. Am raportat diminutivul ,,păsărică” la situația dificilă în care se afla 

Veronica în 1879. Ștefan Micle decedase în 1879, ea rămînînd văduvă cu 

doi copii mici, fără resurse materiale, fiind nevoită să cerșească practic 

ajutorul foștilor colegi ai soțului ei pentru a i se oferi salariul soțului 

decedat. 

Multe dintre scrisorile adresate lui Eminescu conțineau rugăminți 

de a o ajuta să-și refacă situația materială. Plus la aceasta, societatea nu 

putea să accepte relația Veronicăi cu Eminescu, se arunca în ea cu noroiul 

bîrfelor și se urzeau intrigi împotriva iubirii lor. Veronica luptă cu 

disperare cu societatea, cu lumea întreagă pentru copii și pentru dragostea 

sa. 

,,Puiuțul meu cel scump” este formula de adresare pe care am 

identificat-o citind scrisoarea lui Eminescu din 15 Decemvrie 1879. 

Scrisoarea debutează cu adresarea ,,Dulcea mea Veronică” ceea ce 

trădează un ton mai reținut. Lecturînd scrisoarea, am sesizat din primul 

aliniat că Eminescu încearcă să-și dirijeze emoțiile provocate de către 

mustrările Veronicăi: ,,mustrările tale cele blajine”. Deși poetul nu 

pretinde că ar fi supărat, din însăși formula de început se simte nota de 

revoltă și nemulțumire în raport cu mustrările Veronicăi. Totuși, nu 

putem afirma că Eminescu era supărat, deoarece cu doar cîteva aliniate 
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mai jos poetul se adresează Veronicăi cu ,,puiuțul meu cel scump”. 

Oscilarea de la o stare spirituală la alta este specifică lui Eminescu, acesta 

pare a fi infernul geniului, imposibilitatea de a-și găsi vreodată liniștea și 

echilibrul spiritual. Eminescu se adresează Veronicăi prin diminutivul 

,,puiuț” în speranța de a o împăca și totodată de a se dezvinovăți pe sine 

pentru puținele lucruri pe care le scrie, dînd vina, după mine, pe bună 

dreptate, pe lipsa de timp și starea proastă de sănătate. Numind-o ,,puiuț”, 

Eminescu își înfășoară iubita în hainele tandreții. Veronica reprezenta 

pentru el întreaga lume. Așa cum copiii adoră puișorii mici, îi strîng în 

brațe cu imensă dragoste, se joacă cu ei și le admiră somnul dulce atunci 

cînd aceștia adorm în pumnișorii lor mici, așa și Eminescu își vede iubita, 

el trăiește același sentiment pueril și candid față de Veronica. Deși nu este 

des utilizată de către Eminescu, formula de adresare ,,Puiuțul meu” am 

mai descoperit-o și în scrisoarea din 14 ianuarie 1880. 

,,Dragă și dulce Nicuță” este o adresare care divulgă atitudinea 

afectuoasă a lui Eminescu față de Veronica. În scrisoare l-am descoperit 

pe Eminescu în plină suferință atît fizică, cît și spirituală. După cum 

însuși poetul afirmă: ,,Sunt atît de bolnav și mă simt atît de rău și 

moralicește și fizic…”. Diminutivul Nicuță își are originea în prenumele 

Veronica, apoi prin reducere rămîn doar ultimele patru litere Nica, iar în 

final poetul își răsfață iubita spunîndu-i Nicuța. În contextul acestei 

scrisori, diminutivul Nicuță poartă în sine un amalgam de sentimente, 

dorințe, aspirații. Poetul este demoralizat, decepționat, distrus fizic și 

spiritual. El își concentrează întreaga forță spirituală pe care o avea la 

moment asupra femeii iubite. Ea este speranța lui, centrul Universului 

său. Eminescu își deplînge soarta amară, sintetizînd aceste sentimente de 

durere, suferință și jale într-o excepțională declarație de dragoste: ,,Tu – 

care ești stăpîna mea și singura credință în lume – tu nu vrei să mă 

crezi...”. Poetul este măcinat de durere și se situează în acel moment în 

ipostaza sclavului. ,,Nicuță, sufletul și amorul meu, dacă tu ai fi puțin, 

puțin mai dreaptă te-ai îndura de mine și m-ai ierta”. Marele Eminescu 

cerșește îndurarea și încrederea iubitei, el, poetul privește de jos spre 

Eternitatea sa, spre sensul vieții sale. Din acest motiv mă îndoiesc de 

opiniile celor care consideră că Eminescu era doar un geniu egocentric. 

Această scrisoare este mai degrabă o plauzibilă dovadă a umanității și 

sensibilității spirituale eminesciene. 
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Următoarea adresare la care ne vom referi este ,,Măi îngerașule” 

care, din prima clipă, o transpune pe Veronica Micle în lumea 

divinităților, atribuindu-i rolul nu doar de înger, dar anume de îngeraș, 

ceea ce semnifică mic, drăguț, gingaș, inocent. Așa-și vede Eminescu 

iubita. Totuși, lexemul ,,Măi” îi dă acestei adresări o notă ludică. Acest 

,,Măi” m-a făcut să înțeleg atitudinea jucăușă a poetului la momentul 

respectiv. Citind scrisoarea, mi-am dat seama că poetul trăia unele dintre 

puținele momente de fericire din viața sa. Eminescu era purtat pe aripile 

dragostei, emoțiile îi acaparaseră ființa, și în acest elan romantic, i-a scris 

Veronicăi adresîndu-i-se cu ,,Măi îngerașule”. Nuanța optimistă este 

înglobată în această adresare și ea trădează multitudinea de emoții pe care 

le trăia poetul scriind cu o fericire necaracteristică lui această scrisoare. 

Deși în scrisori Eminescu nu utilizează frecvent cuvîntul ,,îngeraș”, în 

opera acestuia îngerul este invocat deseori. De exemplu, ,,Cu suflet de 

înger, cu chip de femeie”, ,,De ai ști, palide înger”, ,,Tu, înger blînd cu 

ochii plini d-eres”, ,,Ah! De-aș muri... tu, înger, fără să știi vodată”. 

Acestea sunt doar cîteva dintre versurile în care apare cuvîntul ,,înger” 

(Irimia, coord., 2006: 581). 

,,Momoți dragă”, ,,Măi Momoțelule”, ,,Draga și mititica mea 

Moți”, ,,Momoțelul meu cel drag și iubit”, ,,Momoțel” sunt adresările pe 

care ne-am propus să le decodificăm luîndu-le în ansamblu, deoarece 

diminutivul-cheie este ,,Momoți” care sub diferite forme figurează în 

toate. Din punctul meu de vedere, Eminescu și-a numit iubita prin 

,,Momoți” pentru a-i reliefa feminitatea. De fapt, consider că a format 

diminutivul de la ,,moț” ceea ce semnifică în primul rînd o șuviță de păr 

ondulată și lăsată pe frunte, în al doilea rînd, Eminescu, posibil, s-a 

inspirat din expresiile frazeologice existente cum ar fi spre exemplu: ,,a fi 

cu moț în frunte” ceea ce semnifică a fi viteaz, brav, iscusit. Consider că 

poetul, în mod conștient și-a răsfățat iubita utilizînd acest diminutiv, 

pentru a-i atribui cele mai distinse calități: frumusețea, gingășia, 

inteligența, îndulcindu-le cu diminutivele ,,Momoți”, ,,Momoțel”, ,,Moți”. 

Argumentul care mă face să cred în versiunea corespunzătoare este 

următorul diminutiv eminescian, și anume ,,Dragul meu bobocel moțat”. 

Eminescu își numește drăgăstos și gingaș iubita ,,bobocel”, pentru a-i 

demonstra afecțiunea sa profundă. Veronica era pentru Eminescu un 

plăpînd bobocel al cărui glas drăguț îi bucura auzul, iar chipul acestui 

bobocel îi aducea savoare ochilor. Dar bobocelul nu era unul simplu, ci 
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unul moțat, unul deosebit, frumos, unic. De aici rezultă că Veronica Micle 

este pentru Mihai Eminescu nu o femeie obișnuită, ci una ,,moțată”, 

unică, cu o personalitate deosebită, Anume ,,moțul” Veronicăi l-a legat 

pentru totdeauna pe Eminescu de ea. În Veronica Micle poetul găsește 

acel ceva pe care-l căuta atîta amar de vreme, ea este o sursă primară de 

inspirație. 

,,Copilașul meu cel speriat și mic” este adresarea din scrisoarea lui 

Eminescu către Veronica din martie 1882. În această scrisoare, Mihai 

Eminescu încearcă să-și calmeze iubita, explicîndu-i asemeni unui copilaș 

motivul tăcerii sale timp de 8 zile, care, de fapt, nu era altul decît că nu 

primise scrisoarea decît cu o zi înainte. Numind-o copilaș pe Veronica 

Micle, Eminescu o înzestrează cu naivitate, puritate, și copilărească 

nerăbdare. Încadrînd-o în rîndul copiilor, poetul arată că nu este în stare 

să se supere pe ea, dar încearcă să redreseze situația dînd dovadă de mult 

tact, iubire și răbdare. În acest caz, poetul se comportă asemeni unui om 

matur cînd încearcă să-și calmeze copilul capricios. 

Următoarea adresare diminutivală este ,,Ștrengărițo”. Acesta este 

un diminutiv care apare de puține ori în corespondența M. Eminescu - V. 

Micle. Poetul conturează zburdălnicia Veronicăi și permanentele sale 

mustrări, adresîndu-i-se ,,Ștrengărițo”. Acesta este cu adevărat un cuvînt 

complex, deoarece în el se conține și mustrare, și ludic, dar și sentimente 

de dragoste. Eminescu nu-și ceartă iubita într-un mod tranșant, el într-o 

formă voalată tinde să ajungă pînă la ea, acest fapt se poate datora atît 

caracterului eminescian, cît și dorinței de a nu-și supăra femeia iubită. 

,,Mîțișorul meu cel drăgălaș” este adresarea în care Eminescu își 

depozitează cele mai sincere și dulci sentimente pentru Veronica. 

Tendința de a utiliză diminutivele se datorează faptului că pentru el, 

Veronica Micle era o femeie firavă, veselă, de o sensibilitate excesivă, de 

aceea o îmblînzea cu minunate diminutive. O numește ,,mîțișor”, pentru a 

sublinia odată în plus atitudinea sa față de ea, dar și modul în care o vede 

el cu ochi de poet: gingașă, iubitoare, capabilă să-i readucă zîmbetul pe 

față chiar și în cele mai triste momente ale vieții. 

 Acestea sunt unele dintre diminutivele pe care Mihai Eminescu le-a 

utilizat în corespondența sa cu Veronica Micle. Din punctul meu de 

vedere, personalitatea lui Eminescu avea două aspecte. Fiind gazetar și 

redactor Eminescu se făcea remarcat prin modul său direct de a transmite 

o informație, prin principialitatea adusă uneori pînă la extreme, dar și prin 
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duritatea de a așterne tranșant adevărul pe hîrtie. Însuși poetul recunoaște 

în mai multe scrisori că lucrul la ,,Timpul” l-a stricat cu toată lumea. 

Cercetînd cu atenție corespondența M.Eminescu - V.Micle, am descoperit 

un Eminescu sensibil, îndrăgostit, nostalgic, un poet supus femeii iubite. 

Spre deosebire de Eminescu, Veronica Micle utilizează un arsenal 

mai restrîns de diminutive. Cele mai frecvent utilizate sunt: ,,Mițicule 

iubit”, ,,Mițicule, Mițule, Miluță”, ,,Bebe”. 

În viziunea mea, ,,Mițicule, Mițule, Miluță” sunt diminutive care-și 

au sorgintea în prenumele lui Eminescu – Mihai. Pentru a-i demonstra 

dragostea și afecțiunea sa, Veronica Micle formează din prenumele lui 

Eminescu diminutivele enumerate mai sus. Utilizarea lor elucidează 

relațiile de ,,amiciție” a celor doi poeți. 

Un alt diminutiv utilizat de către Veronica Micle este ,,bebe” care 

este un cuvînt de origine franceză și care se traduce drept copilaș, 

evidențiind nu atît trăsăturile puerile ale lui Eminescu, cît cochetînd ea 

însăși cu poetul, jucîndu-se cu aceste cuvinte dulci pentru a-și înduioșa 

iubitul. 

Comparînd diminutivele utilizate în adresări de către Eminescu și 

V. Micle, am ajuns la concluzia că, de fapt, Mihai Eminescu i-a scris 

Veronicăi răsfățînd-o cu diminutive mai mult decît a făcut-o ea. Cauza 

principală, în opinia mea, nu este altceva decît sensibilitatea poetului 

romantic. Eminescu-poetul și Eminescu-iubitul au rămas un tot întreg în 

corespondența acestuia. Din fiecare scrisoare, el a făcut literatură, el a 

creat artă și acolo unde pare să nu fi fost posibil. Personalitatea lui 

Eminescu era mult prea complexă pentru a se putea rezuma la doar niște 

scrisori care urmau modelele existente, poetul avea nevoie să rămînă unic 

chiar și în scrisorile care presupuneau respectarea formulelor-standard. 

Veronica Micle însă, deși era și ea poetă, făcea parte totuși din 

lumea terestră. Nu călătorea prin Univers și nu se chinuia zilnic în 

căutarea adevărului absolut, pe care Eminescu îl căuta cu atîta ardoare. 

Gînditorul italian Gianni Vattimo susținea următoarele: ,,A doua atitudine 

care, în cultura noastră actuală condiționează și caracterizează prezența 

mitului, dîndu-i o specifică actualitate, este relativismul cultural. Potrivit 

acestei poziții, principiile și axiomele fundamentale care definesc 

raționalitatea, criteriile de adevăr, etica, și, în genere, care fac posibilă 

experiența unei umanități istoricește determinate, unei culturi nu sunt 

obiect de cunoaștere rațională, de demonstrație, deoarece de ele depinde 
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orice posibilitate de a demonstra ceva” (Vattimo, 1995: 40). Gianni 

Vattimo contestă ideea de adevăr absolut, menționînd că totul este relativ. 

Eminescu era în căutarea adevărului absolut, și dacă acceptăm că acesta 

nu există, atunci ne dăm seama de ce Eminescu este mereu decepționat: el 

căuta și nu găsea, suferea din cauza propriilor iluzii, speranțe. Referitor la 

Veronica Micle pot să afirm că viața ei era constituită din momente 

cotidiene, banale, pe care ea încerca să le îmbrace în haina literaturii. 

Faptul că nu a utilizat diminutivul într-o asemenea măsură precum o face 

Eminescu, nu denotă faptul că l-a iubit mai puțin. 

Uneori, cei doi corespondenți discută și despre opera poetului. De 

exemplu: ,,Nu merit laudele aduse pentru poezia Epigonii. E o concepție 

pe care o făurisem încă la Viena, într-un elan de patriotism”. Din acestea 

ne dăm seama, că, de fapt, Eminescu era un perfecționist desăvîrșit. 

Poetul niciodată nu se arăta mulțumit de textele sale. 

În scrisoarea de la 8 februarie 1882 Mihai Eminescu invocă titlul a 

două poeme ale sale: Venere și Madonă și Epigonii. În prezent, aceste 

opere se predau în școli, în universități, se analizează la conferințe 

științifice avînd o valoare incontestabilă în plan național, dar și 

internațional. Însă, din această scrisoare am înțeles că poetul era de un 

pedantism tiranic. Acesta afirmă: ,,Vai Muți, ce greșeli de ritm și rimă, 

cîte nonsensuri, ce cuvinte stranii! E oare cu putință a le mai corija, a face 

ceva din ele? Mai nu cred, dar în sfîrșit să cercăm” (Zarifopol-Ilias, 2000: 

110). 

Se află aici un Eminescu măcinat de îndoieli, de incertitudini, unul 

care este permanent în căutarea idealului. Faptul că genialul poet nu se 

sinchisește să-și facă autocritica în scrisorile destinate Veronicăi te face 

să înțelegi că poezia reprezenta pentru Eminescu o necesitate vitală. 

Veronica, deci, nu e numai iubita, prietena, ci și criticul numărul unu al 

său. În fața ei apare poetul real, poetul adevărat, fără măști. Nu se temea 

să-și sublinieze imperfecțiunile poetice (din punctul său de vedere). Din 

acestea rezultă că Mihai Eminescu avea încredere totală în Veronica 

Micle, ea fiindu-i nu doar sursa nesecată de inspirație, dar și criticul 

literar cu cea mai mare influență asupra lui. 

Comparînd aceste două scrisori, putem observa tonul și atitudinea 

diferită a poetului. Explicația este simplă: prima scrisoare în care este 

invocată poezia Epigonii datează din 1874, atunci cînd încă relația celor 

doi nu devenise una amoroasă, iar a doua scrisoare, din 1882, deja este 
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scrisă cînd Veronica Micle și Mihai Eminescu își trăiau frumoasa, dar 

tragica poveste de dragoste. 

Am menționat mai sus că Eminescu era de un pedantism tiranic, 

fapt pe care-l vom demonstra făcînd referire la scrisoarea din 10 martie 

1880. În această scrisoare, Eminescu își roagă iubita să corijeze strofa 

întîi din O mamă și în loc de ,,Salcîmi-și scuture floarea de toamnă și de 

vînt” să scrie: ,,Se scutură salcîmii de toamnă și de vînt”, versiunea care a 

ajuns pînă la noi. 

Într-o scrisoare din 2 septembrie 1879. Veronica Micle se pronunță 

asupra poeziei Atît de fragedă: ,,Cît am admirat de mult poezia ta Atît de 

fragedă… Cît am admirat-o, pot oare să-ți spun? Tu singur trebuie să o 

admiri tainic în sufletul tău și să te închini la propria-ți creațiune ca la 

însăși ființa pe care o divinizezi în ea” (Nedelcea, 1992: 67). 

De aici rezultă că Veronica Micle îl idolatriza pe Eminescu - poetul, 

ea fiind conștientă de genialitatea acestuia și încerca să-l facă și pe acesta 

să se închine la propriul talent. 

În concluzie, toate diminutivele tratate de către noi fac parte din 

limbajul amoros al celor doi iubiți, și încercarea noastră de a le decodifica 

nu este decît una din versiunile posibile, de aceea ne mulțumim cu simple 

presupuneri, ipoteze și teorii bazate pe sursele pe care le-am consultat. 
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Abstract 
We should not forget that Mihai Eminescu was not just a poet, but 

he was a simple man as well. We are going  to demonstrate that when he 

was in love with Veronica Micle, the poetry was always with him. Their 

letters contained poetry and literature. We will pay attention to the 

diminutives that were used by Eminescu in his letters to Veronica Micle, 

trying to describe the most common diminutives from their 

correspondence. Mihai Eminescu used to discuss with Veronica Micle 

about his poems. Sometimes, he used poetic insertions in the letters.  He 

was waiting for Veronica Micle’s opinion, that is an argument that 

Eminescu trusted and loved her. 

 

Key-words: letters, diminutives, correspondence, poems, insertions. 

 

 

 

 



 

GIANINA-CRISTINA CIUPULIGĂ 

Anul III, Timișoara 

Educație și cultură în orizont atemporal 

„Publicistica lui Eminescu este deopotrivă operă ideologică și operă 

literară. Poetul pune în discuție probleme fundamentale și le expune cu 

mijloace specifice fiecărui domeniu pe care îl abordează. Demersul critic 

se susține, ca nicăieri în presa noastră, pe o bogată exemplificare din 

literatura română și străină, din artă și din științele aplicative” 

(Vatamaniuc în Eminescu, 1996: 243). Opinia lui Dimitrie Vatamaniuc 

nu este singulară, iar configurațiile culturale sesizate de Eminescu în 

secolul al XIX-lea pot fi considerate actuale. Lucrarea de față își propune 

să prezinte cîteva aspecte ale învățămîntului românesc din timpul lui 

Mihai Eminescu, comparîndu-le cu cele din diversele stadii ale 

învățămîntului național. Articolele Lumea aceasta ar mai trece și ea..., 

În urma încărcării programelor..., Școalele noastre sunt rele..., 

Educație și cultură evidențiază probleme fundamentale ale sistemului 

educațional românesc.  

Eminescu își îndreaptă atenția asupra acestor elemente, promovînd 

un stil de învățămînt ce ține cont de individ și de integrarea acestuia într-o 

colectivitate aflată în armonie, respectînd o serie de principii de etică: „În 

ceea ce privește problema învățămîntului Eminescu promovează educația 

morală, intuitivă, fiind împotriva educației și învățării mecanice, întrucît 

considera că fiecare trebuie să studieze în funcție de interesele și 

particularitățile psihologice, de aceea școala și problemele ei sunt 

prezentate în numeroase articole” (Moisă, 2014: 72). 

În demersul nostru analitic, vom aborda textele în funcție de gradul 

lor de generalitate, pornind de la observațiile de ansamblu și ajungînd la 

cele particulare. Astfel, articolul Lumea aceasta ar mai trece și ea... 

apărut în 1880 înfățișează una din ipotezele care a declanșat expunerea 

deficiențelor sistemului de învățămînt național: „s-a constatat de către 

chiar organele guvernului că învățămîntul merge foarte rău. Numărul 

celora care, în anul acesta, au fost în stare a depune bacalaureatul e 

minim” (Eminescu, 1985: 239). Prin urmare, se observă de către autorități 

un procentaj minim în ceea ce privește capacitatea elevilor de a susține 
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examenul de bacalaureat. Aceasta a fost imaginea învățămîntului 

românesc în anul 1880. Ne punem problema: s-a schimbat ceva în 2018? 

Există și acum o categorie considerabilă a elevilor care stau deoparte cînd 

vine vorba de această evaluare de la finalul liceului, ne confruntăm astăzi 

cu procente de promovare nu tocmai satisfăcătoare, cu abandon școlar. 

138 de ani diferență, o emancipare evidentă în acest timp: acces liber la 

cultură, informație oriunde și oricînd, tehnologie performantă pentru 

facilitarea învățării. Există progrese reale, organice? Promovarea în 

procent maxim este un ideal necesar sau examenele sunt menite, în fond, 

a face o triere a educabililor? 

Pe lîngă întrebările generale în ceea ce privește realitatea evidentă a 

sistemului de învățămînt de atunci și de acum, se pot sesiza și cîteva 

dintre efectele sociale ale învățămîntului: „Nu mai vorbim despre efectele 

sociale ale învățămîntului nostru. Ele sînt de-a dreptul dezastruoase. (...) 

activitatea intelectuală a generației actuale pare a se mistui în singura 

direcție a cîștigului fără muncă pe acele mii de cărări ale influenței 

morale pe care le deschide atotputernicia demagogică, în socoteala însă 

și cu paguba poporului. O imensă plebe de aspirații la funcții, iată ce a 

scos la lumină învățămîntul democratic” (Ibidem: 239). Eminescu face 

aluzie la dorința generală a tineretului de a obține posturi cît mai bine 

plătite, locuri de muncă în clasa superioară, funcții de lider etc., fără a 

depune un efort prea mare. Visurile tinerilor nu sunt deloc de judecat, 

scopurile mai pragmatice nu sunt întotdeauna de blamat. Însă aici 

intervine starea critică, în momentul în care există pretenția de a avea 

totul de-a gata, fără a da prea multe în schimb. Problema evidențiată este 

cauzată de discrepanța dintre pregătirea candidatului și „aspirațiile” sale. 

Ar fi necesară o selecție, un semnal de alarmă, ceva semnificativ care să 

le atragă atenția celor care tind către conducere în legătură cu adevărata 

lor valoare. Pentru că de autocunoaștere sau de autoevaluare nici nu poate 

fi vorba. Iată o moștenire genetică din timpurile vechi care iese foarte 

bine la iveală și astăzi: ascensiunea profesională nu se bazează 

întotdeauna pe competențe. 

Scriitorul caută o explicație în ceea ce privește calitatea 

învățămîntului: „Ca principiu general cată să admitem că învățămîntul, 

pre cît a cîștigat în extensie, pe atît a pierdut în intensitate” (Ibidem). 

Instituțiile de învățămînt devin din ce în ce mai numeroase, dar 

dimensiunea axiologică a învățămîntului scade. Eminescu zărește un 
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început de „democratizare” a învățămîntului în sensul răspîndirii din ce în 

ce mai mai largi a acestuia. Astfel, înființarea de noi unități de învățămînt 

poate genera o paralelă cu actualitatea. Și astăzi, ca atunci, se tot 

înființează unități de învățămînt: de la cele private pînă la cele care 

promovează metodele alternative, toate create cu scopuri diverse. Dar tot 

astăzi se comasează instituții de stat, fenomen vizibil și mai frecvent în 

mediul rural. Înființăm, desființăm, evoluăm sau involuăm? E doar un aer 

trecător sau etern? Unde e cauza acestei lipse de consistență? De unde 

pornim în stabilirea unor „măsuri de remediere”? 

Un răspuns în ceea ce privește punctul de plecare în identificarea 

factorilor declanșatori ai unui învățămînt slăbit ar putea fi dat de articolul 

În urma încărcării programelor..., apărut în „Timpul” în 1880. Mihai 

Eminescu ia spre exemplificare programele școlare. Ele ar putea 

reprezenta pilonul din cauza căruia sistemul care se clădește mai tîrziu nu 

are trăinicia dorită. Scriitorul expune două curente înființate în urma 

practicării „mersului la școală” – curentul materialist și curentul opus: 

„Curentul materialist renunță la educație; el ar vrea înlăturarea 

obiectelor care au ca scop dezvoltarea inteligenței pentru ea însăși și 

punerea aparatului intelectual într-o stare în care să se poată adapta cu 

ușurință oricărei probleme. (...) voiește a da elevilor numai cunoștințe 

de-o utilitate materială; curentul opus află, din contră, că în școala 

primară și în liceu numai obiectele acelea sînt folositoare care au o 

influență sigură asupra creșterii” (Eminescu, 1985: 307). Curentul 

materialist accentuează, prin urmare, aplicabilitatea noțiunilor, punctînd 

scopul învățării, pe cînd curentul opus vizează procesul învățării și felul 

cum aceste idei dobîndite influențează latura umană a celui care le 

întrebuințează. Din această clasificare a curentelor rezultă o subclasificare 

a informațiilor, observîndu-se o distingere între cunoștințe. Pe de o parte, 

există informații care dezvoltă individul din punct de vedere intelectual, îi 

oferă o stabilitate și o configurație mentală care se pliază pe un tipar, îl 

pregătește pentru un sistem materialist. Pe de altă parte, avem un alt tip de 

cunoștințe care țintește mai mult spre aspectul cognitiv, rațiunea activă, 

dar și spre creșterea la nivel spiritual, deci un impuls prin intermediul 

căruia individul se poate baza pe propriile puteri. 

În continuare, Eminescu încearcă să dea o definiție conceptelor de 

învățătură, cultură și educație, căutînd elementul comun: „Învățătura 

consistă în mulțimea celor știute, cultura în multilateritatea cunoștințelor, 
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creșterea nu consistă nici într-una, nici în alta. Ea consistă în influența 

continuă pe care-o au lucrurile învățate asupra caracterului și în 

disciplinarea inteligenței” (Ibidem). Astfel, acumularea de informație se 

propagă pe mai multe niveluri atingînd atît învățătura propriu-zisă, prin 

cantitatea ei, cultura, prin perspectivele pe care le deschide, dar și 

educația prin procesul neîntrerupt de asimilare pe parcursul vieții. Însă, 

întrebarea care se pune este dacă ne însușim cunoștințele dobîndite 

aspirînd la o aplicare pliată pe societatea noastră sau aspirînd la o cultură 

de tip străin? Orizonturile de practicare au o proiecție națională sau una 

occidentală? 

Pendularea între polul național și cel universal este intens dezbătută 

în contextul actual al globalizării și al revitalizării naționalismelor. Spre 

exemplu, modelul educațional finlandez este considerat a fi de mare 

succes, însă implementarea acestuia în spațiul românesc ar fi dificilă din 

cauza operării cu concepte distincte: informație în cazul autohton, 

respectiv dezvoltarea inteligenței emoționale și lipsa presiunii în cazul 

nordic. Este ceea ce Eminescu observă încă din vremea lui: „Ceea ce le 

lipsește tuturor nu ar fi pe atît știința, care se poate cîștiga oricînd prin 

muncă, ci creșterea, iubirea de a o cîștiga, iubirea de adevăr, pe care 

cineva nu le mai poate deprinde la o vîrstă mai înaintată” (Ibidem). 

Pentru exemplificarea celor afirmate, Eminescu ia cazul copacului, care, 

dacă nu are o poziția potrivită atunci cînd e mic, nu va avea nici atunci 

cînd va crește. Prin extindere, felul în care o persoană crește este 

semnificativ pentru întreaga ei viață, pentru că rădăcinile se fixează prin 

creștere, restul se dezvoltă prin educație și cultură, iar stadiul final apare 

ca rezultat al unui proces armonios între cele trei: creștere, educație și 

cultură. Dacă una dintre ele nu e receptată la nivelul ei optim, procesul nu 

se realizează la nivel desăvîrșit, deoarece integrarea părților în întreg ar 

trebui să fie perfectă, coerentă. Dacă bazele autohtone nu sunt suficient de 

puternice pentru a cultiva virtuțile esențiale, sistemul clădit nu va avea 

verticalitatea necesară unei structuri adevărate. 

Eminescu critică programele școlare, subliniind alcătuirea nu 

tocmai potrivită a acestora și exagerarea în ceea ce privește subiectele 

propuse în programe: „nu există nici educație, nici utilitarism în 

învățămînt, ci o grămădire nesistematică de tot soiul de obiecte, o 

încărcare a programelor cu tot soiul de materii, din care nici una nu se-

nvață cum se cade” (Ibidem). Spre exemplificarea celor spuse, Eminescu 
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alege dintre toate materiile predate în școală gramatica, deoarece este 

învățată încă din primele întîniri ale elevului cu școala. Însă și în cazul 

acesteia, există situații cînd elevi, studenți sau profesori nu o utilizează 

corect. Ceva nou pentru epoca în care trăim azi? „Tu să fi”, „el crează”, 

„eu vroiam” sunt doar cîteva dintre nenumăratele forme „personalizate” 

de populația contemporană. O multitudine de studii de licență au ca scop 

„vînarea” de greșeli gramaticale și o mulțime de site-uri încearcă să 

explice diferența dintre varianta greșită și cea corectă. Însă, gramatica e o 

disciplină cu formă fixă și cu reguli, dar gîndirea umană, deși se exprimă 

cu ajutorul limbii, e neîngrădită de tipare. 

Așadar, Eminescu se întreabă: „Dar oare cînd aparatul gîndirii, 

identic cu acela al limbii, e atît de neglijat, ce s-o fi alegînd din așa-

numita știință a acestor oameni, din mulțimea de coji indigeste a unor 

cunoștințe străine pe care le pretind a le avea în cap?” (Ibidem); iar 

Vatamaniuc afirmă: „Studiul clasicității în școală are menirea, după 

opinia lui Eminescu, să contribuie la formarea caracterului. Știința nu-l 

poate suplini și cunoștințele însușite pe bază de memorizare rămîn „coji 

indigeste” (Vatamaniuc în Eminescu, 1996: 216). Ar fi nevoie de materii 

care să provoace gîndirea, să încurajeze distingerea între bine și rău, 

adevăr și falsitate, dreptate și nedreptate, să determine o opinie personală, 

să anime discuții pe teme diferite și să renunțe încet, încet la memorare. 

Dacă acestea s-au constatat în timpul lui Eminescu, ce să spunem azi, 

cînd ne aflăm într-o lume guvernată de internet? Care mai e rostul 

memorării la perfecție de formule matematice, de coduri de programare, 

de definiții kilometrice, unde e scopul reproducerii mot à mot de 

informație? E necesar să cunoaștem atît științele exacte, cît și cele 

umaniste, dar nu să etalăm din memorie totul. Avem informația, este util 

să se știe unde poate fi găsită, dar accentul ar trebui să cadă pe aplicarea a 

ceea ce știm. Există o conștientizare a beneficiilor de a fi practic? Avem 

oare de-a face, astăzi, cu o „involuție a evoluției”? Curricula educațională 

reprezintă „o constantă general valabilă a învățămîntului românesc”? 

(Moisă, 2014: 80). Trebuie ea să rămînă constantă, ori să se adapteze 

vremurilor? Mircea Vasilescu subliniază, într-un articol, incapacitatea 

sistemului educațional românesc de a ieși din modelele vetuste, aducînd 

ca exemplu „lista de lecturi suplimentare”: „Autor cu autor și titlu cu titlu, 

am recunoscut lista de lecturi suplimentare pe care am avut-o și eu cînd 
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eram prin clasa a șaptea (adică în anii ’70 ai secolului trecut” (Vasilescu, 

2017). 

În plus, individualitatea fiecărei persoane se face remarcată în 

moduri diferite: „ceea ce face un om de bună voie, sub impulsul naturii 

sale morale, nu seamănă nicicînd cu ceea ce face silit, numai pentru 

plată sau numai pentru cîștig. Se vede dar cîtă importanță are educația 

care tocmai îl deprinde a face de bunăvoie, fără speranță de plată sau 

teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept, adevărat.” (Eminescu, 1985: 

307). Se poate sesiza că forma de exteriorizare a oamenilor variază pe 

parcursul vieții, dar ceea ce e impermeabil în interstițiile ființei se 

păstrează pentru totdeauna, chiar dacă influența curentelor străine 

încearcă să dea un alt aspect atmosferei naționale. 

Răsfrîngerea fenomenului educațional are efecte naționale. Astfel, 

în articolul Școalele noastre sunt rele..., Eminescu își expune viziunea cu 

privire la sistemul de învățămînt, acesta putînd fi caracterizat ca o parte a 

societății care influențează de fapt întreaga națiune: „Cauza decadenței 

școlilor e dar declasarea generală care se răsfrînge asupra corpului 

profesoral ca asupra țării întregi” (Eminescu, 1985: 147). Prisma 

educațională nu refractă la intensitatea ei optimă lumina care ar trebui 

zărită în context național. 

Eminescu mai remarcă faptul că profesorilor li se pretindea un 

studiu îndelungat, li se cereau mulți ani petrecuți în cercetare în 

comparație cu alte categorii sociale, în special cu cele ce se ocupau cu 

„industria de vorbe” (Vatamaniuc în Eminescu, 1985: 469). Din nou 

apare aspectul discriminatoriu care accentuează diferența dintre 

intelectualii adevărați și cei de fațadă: „E cîte unul care a prins dragoste 

de știința lui, care în sfera ei senină, găsește un adevărat liman de 

scăpare din putrezirea și mizeria ce-l înconjoară; pentru care iubirea 

adevărului pentru el însuși e un echivalent moral suficient al muncii lui” 

(Eminescu, 1985: 147).  

În manuscrisul Educație și cultură, Eminescu evidențiază o 

diferență clară între educație și cultură: „Educația e cultura caracterului, 

cultura e educația minții. Educația are a cultiva inima și moravurile, 

cultura are a educa mintea. În fine un om bine educat, cu inimă, caracter 

și moravuri bune, poate să fie c-un cerc restrîns de cunoștințe, pe cînd, 

din contra, cultura, cunoștințele cele mai vaste pot să vă fie cuprinse de 

un om fără caracter, imoral, fără inimă” (Eminescu, 1980: 446). Așadar, 
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esențialul sau indispensabilul din aria informațională se poate rezuma la 

termenul de educație, iar ceea ce ține de cultură se poate adăuga 

educației, sau poate sta independent, însă mereu educația va fi punctul de 

reper pentru cultură. 

Ce se-ntîmplă însă cu fenomenul migratoriu specific perioadei în 

care a scris Eminescu? Avem de-a face cu exodul tinerilor care pleacă în 

Franța pentru a studia, adoptă ca model societatea franceză, dorind să 

implementeze ulterior în spațiul românesc tiparul preluat, neținînd cont de 

faptul că există un „anacronism” față de această lume occidentală: 

„Trăsătura civilizației românești a epocii lui Eminescu ar fi preluarea 

formelor exterioare ale culturii apusene, căreia i-ar lipsi orice conținut 

adevărat. Carențele educative și culturale, instabilitatea dezvoltării, 

golurile din administrația publică s-ar reduce la necugetata introducere a 

tuturor formelor posibile de civilizație străină” (Storfa, 2003: 142). 

Dezvoltarea organică a societății noastre nu este în concordanță cu 

dezvoltarea altor țări, o suprastructură preluată ar putea dezintegra propria 

configurație. Însă ar putea desprinde din rădăcinile naționale și partea 

spirituală a umanității? Eminescu consideră că existența unui substrat 

bine conturat încă de la începuturile vieții ar împiedica orientarea 

categorică spre o cultură străină, schimbarea radicală a frecvențelor inimii 

și a trăsăturilor de caracter: „Cultura străină ca atare nu poate strica pe 

om pentru că trece prin prisma unui caracter, a unei inimi deja formate; 

educația, creșterea cade însă în perioada aceea a vieții cînd inima 

neformată încă a omului seamănă unei bucăți de ceară în care poți 

imprima ce vrei. Cînd inima cu vîrsta se-mpietrește, atunci n-o mai poți 

îndrepta, o poți numai rupe” (Eminescu, 1980: 447).  

Concluzionînd, sistemul de învățămînt național e sursa unei 

societăți vii, indiferent de epocă. Fiecare element component al acestui 

sistem este vital, deoarece învățămîntul e o parte indispensabilă a unei 

societăți eficace. Dacă lipsesc eficiența, capacitatea de discernere, 

ancorarea în propriul suport național, totul se poate fisura. „Toată istoria 

unui popor – în orice privire – scrie Eminescu în 6 mai 1880 – e 

înmagazinată în prezentul lui și toate calitățile și defectele lui sunt 

dezvoltări ale unui și aceluiași germene fundamental, ale unui și 

aceluiași sîmbure” (Vatamaniuc în Eminescu, 1996: 231), iar 

„adevărurile ilustrate de Mihai Eminescu sunt mult mai actuale decît ne 

putem imagina” (Moisă, 2014: 80). Astfel, insuficiențele sistemului 
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nostru de învățămînt nu s-au limitat la timpurile eminesciene, ci au tins 

spre o proiecție cu grafic de viitor, ajungînd pînă în perioada 

contemporană, creîndu-și propriul orizont atemporal de dezbatere: 

„Eminescu nu a construit un sistem estetic și nici unul lingvistic. Ne-a 

lăsat, însă, axele centrale ale acestora, la fel de valoroase. Ele conturează 

imaginea unui gînditor obsedat de problemele vremii sale, pe care le-a 

abordat, le-a dezvoltat uneori cu o forță intelectuală cu totul deosebită, pe 

planuri largi, în profunzime, cu forța convingerii, cu claritatea înțelegerii” 

(Irimia, 1970: 308). 
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Education and culture in atemporal horizon  
 

Abstract  
The aim of this paper is to compare and contrast the paradigm of 

the teaching system, as it is presented in Eminescu’s times (around the 

19th century) and in the present through an analysis of the main factors 

that determined the shape of the teaching techniques and methods from 

those times and from the contemporary age. Eminescu discusses both the 

lacks of the teaching system back in his times and also the main 

characteristics that include the formation of a student, from education to 

culture and values, focusing on the ways in which they could be 

improved, but one of the main goals of the paper is to show that, despite 

more than 150 years have passed since that time, the main lacks and 

flaws of the current Romanian educational system are, more or less, the 

same.  
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