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Un efort al totalităţii defineşte personalitatea lui Eminescu, începînd 
de la destin şi pînă la manifestările culturale, la rostul final al poezie sale. 
Aceeaşi concentrare a gesturilor există deopotrivă în interiorul mecanismului 
poetic eminescian, în ie!Zllrhizarea temelor şi dispunerea imaginilor, in ceea 
ce priveşte statutul eului poetic, funcţia mitopoetică a limbajului şi per- 
ceperea realului. Inainte de a urmări specificitatea fenomenului eminescian 
la fiecare din nivelurile amintite, vom încerca o situare' a conştiinţei poe- 
tului căci, dincolo de toate influentele, Ji liatii le sau co incid e n tele literare, 
toate posibile şi îucadrabile Într-o explicare a genezei exterioare a poeziei 
sale, Eminescu a trebuit să resimt.ă direct marile antinomii ale spiritului eu- 
ropean, să-i trăiască tensiunile şi distorsiu nilc. 

Def'inindu-se ea permanenţă a Iiindului (10 an), Iiinţa apărea În, zorii 
gindirii europene, fie ea o "devenire" a totalităţii (Heraclit), fie. ea)denti: 
tate eu sine a totalităţii (Eleaţi}'. Se eîştigase astfel modalitatea autentică 
de. raportare la o ordine cosmotică, dar, începînd de la Aristotel, sfo. văzut 
o .opoziţie ireconciliabilă Între cele două modele, cel heraclitean şi tiel eleat .. 
Identificind echivalenţa lor ontologică, gîndirea heideggeriauă/ a relevat. 
că aceeaşi intensitate a fiinţei auto-refleetiudu-se în actele epifanice. ale 
realului caracterizează deopotrivă cele două.unodeler, Recuperarea heideg- 
geriană fusese premearsă de romantici, ea împlinire in cazul marilor reuşite, 
ca tendinţă, în genere. Romanticii, la rindul lor, reluaseră legătura cu marele 
curent "subteran" care, prin mistere şi doctrine iniţiatice în antichitate, prae ... 
tiei magiee şi alchimice În Evul Mediu şi Henaştere păstrase unitatea spi- 
ritului european, în ciuda impunerii "oficiale" a unui model tragic, antinomic, 
a cărui problemă principală pare să fie, în marile sisteme, concilierea : noumen- 
fenomen la Kant, naiv-sentimental la Schiller, intuiţie-intelect la Bergson, 
esenţă -,. existenţă în filosofia existenţialistă contemporană. 

In personalitatea lui Eminescu, adînca ruptură a spiritului european 
s-a întîlnit eu un puteruic Cond al originarului. Conflictul între o profundă 
gîndire intuitivă şi tendinţa unei cunoaşteri inîinitezlmale, caracteristică 
secolului, defineşte la el o neintreruptă oscilaţie Între extaz.ulpoetic şi un:kep- 
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2 CI. .Iean Bcaurrct, Dluloque allee Heidegger, vul, 1,. La philosophie i/fCIJUf, Paris, 
Editions de Minuit, Hl73, p. 40·- 50. 



2 

ticism absolut. Ca toate marile cnnşt.iin t« ale secolului său, Eminescu purta 
efigia nobilă a singularizăr ii geniului, o "inimă ruptă". Sensul suferinţ.e i 
eminesciene este dat de dimensiunile istorice ale scind ării : .,La ee să mă am es- 
tee, eu inima mea ruptăj In volhura mulţimii ... " (Opere, V.' 410). Ieşirea urna- 
nităţii din virsta de aur, căderea în istorie, echivalează eu ieşirea poetului 
din "d ulcea tinereţe". Cauza acestei regresiuni este "înl.e1epciu nea", raţiunea 
agresivă care domneşte peste cifre şi forme, rupînd armonia "neeonştiută" 
a "mitelor" : "În van cat Întregimea vie(iimele!Şi armonia dulcii tinereţi: 
leu-a tale lumi, eu mii de mii de stele.j O, cer, tu astăzi cifre mă tnvcţi "(), 
-nţelcpciune ai aripi de ceară). Cealaltă Iaţă a personalităţii eminesciene este 
îndreptată spre truţiluis, spre cuvîntul total care scrie "cartea lumii", dep ă- 
şind măsura "cugetării reci". .Panorama deşertăciunilor" este un mare vis 
al poetului .. mag, () succesiune a ip ostazelor umanităţii, după o măsură su- 
biectivă a duratei. Frugmentaritatea istorică, lipsa de cornu nicare Între zorii 
umanităţii, vremea Egiptului, a Greciei şi a Daciei antice şi Între convu lsiu uile 
secolelor moderne, este traversată de firul unificator al contiguităţii mitice. 
Vizionarismul eminescian resoarbe istoria In mit: "Şi de-aceea beau păharu l 

poeziei înfocate/Nu-mi mai chinui cugetarea ell,;rtrebări nedezlegate,} Să citesc în cartea lumii semne ce noi nu le-am seris.rh nimic reduce moartea 
dira vicţiircea obscură --jIn zădar () măsurăm noi cu-a gîndirilor măsură! 
Căci gîudiriJe-s fantome, cînd viata este vis. ,,(1Hemento mori)". în felul său 
Eminescu este şi el o ,;victimă a modernităţii" ca şi Baudelaire. Pierderea 
sacrului, idee care a fost dusă pină la ultimele limite de un Nietzsche sau un 
Lautreamont, este resimţ.it.ă cu putere şi de Eminescu: "Lipsiţi sîntem de 
focul şi de razele Ideii.jAzi coboară în mormînt.u-i Domnul nostru: Umbra 
Dei" (Opere, V. 625). 

Într-o lectură actuală, privirea critică acţionează asupra textelor poe·· 
tice, privite aşa cum apar ele, fără alte deterrninări în afara acelora care (in 
de manifestările spirituale intrinseci, specifice, şi efectuează un act de selecţie 
a sernnif'icaţlilor care i se vădesc centrale, urmărindu-Ie apoi pe drumul ar- 
monizării Într-un înteles unic, .Iustiflcarea demersului hermeneutic consist.ă 
în a propune o ipotză asupra textelor, Întemeiată pe datele percepţiei su- 
biective a interpretului; criteriul de validare a judecăţii rămîne să-I ofere 
confruntarea, din diferite unghiuri de lectură, a text.ului _.- eu imaginiea 
propusă. 

Uu Eminescu scind at, cum ne propune 1. Negoi(escu, eu o faţă către 
Îndrăznelile viit.orului, şi cu alta spre limitele "gustului" . epocii, este în 
egală măsură greu de acceptat ea şi un Eminescu devenind altul cu fiecare 
act nou de lectură. Poezia sa există nUIllai întrucît îi pot fi relevate esenţele 
centrele de iradiere şi modalitatea partieulară de generare a tipologiei ima- 
ginarului. Ceea ce există În mod sin cronic şi autonom, ca univers imaginar, 
nu poate fi făeut explicit. dc factorii inhIl!ionalităţii critiee deCÎt printr-un 
demers diacronic, al suceesiunilor. Separînd constelatii tematice, anumite 
obiecte şi relaţii poetice speeificc, nu pierdem uiei un moment din vedere 
ansamblul. Evidenţa totalităţii se impune doar Într-un mod paradoxal, ca 
epifenomen al textului, care-şi continuă existenţa primară, deschisă ori- 
căror reCormulări critiee. Pentru a nu ajunge o negaţie a obiectului, inter- 
pretarea propusă nu trebuie săşi piardă nici un moment propria deschidere, 
co municarea cu text.elt', 
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2. Sesizarea unor complexe imagistice cu valoare paradigmati că face 
posibilă ordinea care există în spatele aproape inf'initei mult.ip licări a ver- 
bului şi a eului poetic eminescian. în acest scop, ne proJlunem acum să cir- 
cum scriem principalele componente ale vizionarismului eminescian (uni- 
tatea şi erosul cosmic, simbolistica oglinzii şi a vederii, visul, organizarea 
numeric muziculă a cosmosului, semnificaţiile ritualice ale mişcării în spa- 
pul imaginar, sinest.ezia, -imholistica a-polarităţii angelice) şi integrarea 
JOI' în ceea ee am numit complexu! milopoelic al "desci[dil'ii ". Eminescu 
concepea poezia ea pe un mijloc de pătrunderc fn a dîncuri!e firii, cuvîntul 
j ustif'icin du-se la el ea prezenţă Într-li n spaţiu a I salvării on ti. e, ea soluţie 
de existenţă. Depăşind ipostaza unei "reflectări" mimetice a realului, cuvin- 
tele sîn L v ii, ele ch ea mă din orizontul existentei oarbe lucru rile, rest.ituindu-le 
forma şi demnitatea Începuturilor. Poeme prea-cunoscute cum sînt O, mamă ... , 
Stelele-n cer, sau marile construcţii vizionare ea Memenio mori, Feciorul de 
tmpărnt [ără stea, Luceaţărul, lVll1reşl1nl1, ea i frirrtu ri meteorice rătăcirid 
prin noianul manuscriselor, strălucesc ea aceeaşi intensitate a întregului. 
Datorită conceperii limbajului ea factor al creatiei, poetica eminesciană per- 
mite instituirea unui nemărginit spaţiu interior, a cărui complexă simbo- 
listică urmează să fie re-construită. Ipoteza are in vedere o perfectă analo- 
gie între mylhos-ul şi poiesis-ul eminescian. Cu alte cuvinte transferul de la 
imaginea iconică la imaginea verbală se petrece aici Iără pierdere de suh- 
stauţă : ceea ce poetul a o ăzu! in lume se află transpus Intru totul in spaţiul 
verbului. Dispunind de puterea magică de a ued ea, poezia cmiuesciană adin- 
ceşte semnificaţiile lucrurilor, fără să le simplifice, ajungînd, din adinc în adîuc 
pînă la înţelesurile ultime care ţin de geneza timpului, a spaţiului şi a eului. 
Nu înseamnă aceasta că vedem in Eminescu UIl "filosof-poet". Nimic, mai 
depărtat ci e valorile filosofiei ea poezia em inesciană, Fală de dem ersul as- 
cendent al filosofiei. bazat pe elucid ări succesive, poezia, asemenea unei 
ars regia, înaintează spre cunoscut prin mai necunoscut ad ob,'I-:Ul'il pet 
obscuri ora . Cum altfel poate fi Înţeleasă fraza eminesciană .următnare, 
dintr-un manuscris căruia poetul i-a dat titlul ele Stringerea lileruîurii noastre 
populare: "Aclev[lrat cum că poezia nu are să descifreze ci din contra are 
să îneifreze (] idee poetică În simbolurile şi hieroglifele imaginilol'isensibile ... 'J·"! 

Ceea ce pune ordine în infinitatea reprezentărilor poetiee emines- 
eicne este acceptarea in cent.rul spaţ.iuJui imaginar a figurii animaLe şi re- 
flexive a unită\ii originare-to en- ale cărui ade tipice pot fi privite ca în- 
săşi desfăşurarea poiesis-uJui eminescian care ia forma descifrăriiin ceea ee 
există a uuui sens care să anuleze dramatismul scindării energiilor universale, 
conflictul eu-o lume, izvorul veşnicei suferinţe. Toate ,.măştile" şi iposta- 
zele eului poetie eminescian sînt oglindiri, IneLal1lorfoze ale acestei figuri 
centrale. Despre complementaritatea diferitelor întruchipări ale eului emi- 
neseian a vorbit şi I. Negoiţ:eseu, eare a sesizat că "trei figuri" Poetul" .. Că- 
lugărul Monahlll "alcătuiesc unul şi acelaşi suflet contemplativ, dureros, ado- 
lescent". cI. Speeifiearea a numai trei ipostaze ale aeestui ,.suflet contemplativ" 
vizeazăinsă un nivel al neîntregului, inLrueît aceleaşi atribute specifice. 

" .\lihai Eminescu, Liieratura popu/ard. celiţ.ie de D. Mur{trrlşU, Bu('.ul'l\şli, "Miuerva", 
1977. 

 PO/zia lui Elliir/lCIl, Bucureşti, E.L.C, HHi8, p. (15. 
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prezintă şi celelalte apariţii din universul eminescian, inclusiv cele feminine; 
pe de altă parte, cel puţin acelaşi grad de recurenţă a u şi alte "măşti" : Magul, 
Filosoful, Tînărul neiniţiat. Zoe Durnitrescu-Buşulenga vorbea şi de o "ipos- 
tază voievodală" la Ernincscu.! . 

Absorh Jia tuturor ipostazelor fiinţei într-ll n supra-eu este la Eminescu 
un fenomen de convergenţă. Proiectată în diversitatea demersurilor poetice 
şi noetice, aceeaşi conştiinţă a integrităţii cosmice se reflectă în animismul 
.. generalizat pînă la forma unui eros cosmic, în interferenţa umanului cu rcg- 
nurile vegetal şi mineral, ca şi în ceea ce se poate numi o materializare a 
limbajului poetic. !HaguI, ipostaza cu cea mai mare densitate simbolică a 
unităţii demiurgice, locuieşte li n spaţiu a-cronic, intr-un centru identic cu 
sine tal fiinţei, semnificat de vîrful muntelui (Feciorul de împărat fără stea)" 
Ţelulcel unic senin" al acestui mag este desciţrarea, căutarea 1111(oi soluţii 
de salvarea lumii care să fie şi propria lui salvare. Fără. să aibă vîrstă, el inl- 
ţiază în marile mistere pe cei mai buni din generaţîHe supuse trecerii; tînărul 
care vine la mag repetă gestulpe care îl făcuse şi părintele său. Privirea ma- 
gului poate "descurca" întreaga" viaţă a lumii": "EI cartea-şi deschide, Ia 
zodii priveşte! Şi zodii descurca în 111 nguJ lor rn ersjE-o carte ce nimeni în veci 
n-o Citeşte/Cu semnele strîmte înt.oarse-arăheşte : Sunt legile-n semne din 
ăst univers." Feciorul de împărat, cel ales Si1 deţină puterea în lume aparen- 
ţelor, trebuie iniţiat în marile secrete, pentru a vedea "În cartea lumii un 
înţeles deschis". Pentru aceasta, el trebuie mai întîi să-şi cunoască propriul 
sine, .steana sa". Drumul pînă la palatul "de marmură trandafirie" al ma- 
gului este urcat cu mare trudă, figurare a efortului supremei ascensiuni : 
"Ş-apoipejos de-acolo eu muntele-am să sui/Cu gîndurile mele aripc să Ie pui". 
Iniţierea În spaţiul edenic lrisearnnă regăsirea de către prinţ a dublului său, 
"al său înger palid", printre miile de spirîto care coboară dant.esc, cap ploaie 
de aur, în trupurile destinate. Salvarea prin somnul erotic îi este interzisă 
Însă tînărului deoarece ÎIl "cartea lumii" el nu are "semn". Esenţa sa se gă- 
seşte de la început în sine şi a o căuta în afară reprezintă cauza unei dureri 
nesfîrşite. Condiţia darnnărf este Însă pentru cel iniţiat o deschidere spre 
"a lumilor misteruri" Asemenea Luceafărului, tînărul este un arheu, un hyper- 
aion cuprins în eternitatea demiurgului : ,;Că-n lu1nea din-afari) tu. nu ai 
moştenire/A pus În tine domnul nsmargini de gindire." Ca unuia care poartă 
În .sinegîndirea demiurgieă, treapta inferioară a "somnÎei" nu-i este rezer- 
"rată. Veghea eter!lă este condiţia participării Ia lumină, la actul creaţiei, şi 
riu la acela secund al reflectării acestei creaţii: "Genii beau vina-uitării, clrrd 
secohor din ceruri/Deschise. ţi-s, nebîndu-I, a lumilor rnisteruri. "Totuşi," 
"paharul somniei" trebuie băut, ca stadiu, ca treaptă a iniţierii prin uitare. 
în oglinda magului, "profundă şi largă", este invocat să apară din apele 
visului "Seraful" tînărului; perechea sa arhetipală : accastătreaptă a ini- 
ţ.ierii; este o hierogamie, îngerul somnului se întrupează din adîncurile v j- 
sulUl ca o anima mundi, suflet fremătător aldcmiurgului. îmbrăţişarea ta- 
natică se petrece în interiorul edenic din centrul labirintului: "Pilaştri de 
aur pe muri se coboară/Pe j os sunt covoare ţesute-n flori vii! Şi stele în can- 
deli dulci raze presară; Şi aeru-i dulce ca .. n noaptea de vară. Şi razele-s calde 

6 Eminescu -- cultură ş i cratie, Blltureşti, 1976; passim. 
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şi trandafirii." Fiind accesibilă doar celor icurc tind la realitatea şi heatitu- 
dinea Începuturilor, insula, centrul în genere, vîrful muntelui, au un înţeles 
arnbivalent, ·fiind ţinuturi paradisiace şi ţinu turi ale morţii, în acelaşi timp". 
Situat dincolo de ,.rîul care-şi mină trccutu-n viilor" (splendidă imagine 
a Lragismului exist.enţ.ial prin imaginea apei anihilatoare), castelul magului 
eu arhitcctura sa in acelaşi timp rustuică şi rafinată. simbolizează, în mij- 
locul eurg'erii umilitoare Ci aparenţelor, creaţia, faptul manifest. Este un spa- 
ţiu matrice, asemănător insulei lui Eut.hanasius din nuvela Cezara sau ţării 
zîneiMiradoniz. Am.hianţ.a familiară a magului, eu stîncile asemenea unor 
eolonade scăldindu-se intr-un fluid imaterial, sugerează o "imagine a lumii 

eikon costnon locuinţa ascunsă a demiurguluii, care nu poate fi ou- 
nascut decît prin revclare, comunicare şi "cufundare". Magul. in a cărui fi- 
gnrăarhetipalil.se pot recunoaşte trăsături a lehierofan tului antic, ale Sy hilel 
lui Vergiluh; sau ale unui Hermes Trismegistesal alchirniş tiior, uneşte obiectul 
cu imaginea sa în oglinda din alte cărei "negre" lumini porneşte axa lumii, 
marele drum ascensional pccare initiatu! îl urmează in căutarea identităţii. 
Dincolo de pilpîirtle înşelătoare ale lumii, de ,.visările amare", lmbrăţişatea 
serafică săvîrşeşte tripla autentificare a fiinţei, aboli ud timpul, spaţiul şi 
limitele eului: "PEimzl1tul departe-ntr-un punct s-a contrage./Căei lumi de 
departe în puncte se schirnh.j Dispar a părnîntulu i vizillne,vage./ A stelelor 
ţară curată se trage/Aleargă, trăieşte, a aştrilor timp.". 

ln elanul său, magul transcede durata devorantă şi nemărginirea 
spaţiului p r int.r-o largă mişcare de interiorizaro a lumii exterioare, 
trehuind să descifreze unitatea în rnultiplicitatc, In feciorul de împărat "um- 
bra" lui, să determine prin magie Iuztuuea timpului real eu cel imaginar, 
să domine un spaţiu multi-dimensionalîll plină expansiune. Sim.ţurile sale 
sînt organe cosmice, mişeind aştrii, principiile şi sferele. în, centrul unei 'nein- 
trerupte alternări între negarea creaţiei şi înfăptuirea ei, magul confruntă 
tenebrele eu principiile, separînd elementele şi oferindu-Ie soluţia reintegI'ării, 
armonia. Ca ipostază demiurgică, magulare atributele mitice alcanroginu- 
lui cosmic-s Authro pos capacitateaacestuia de a lua toate formele 'posibile. 
După marele zhor prin aştri, magul vine, asemcnealegenc!arului 11ohengrin, 
plutind lrasde lebecle, În Întîmpinarea {eeiarului de împărat devenit, pe ln- 
depărtata stea" "un hiet, călugăr", retras în asceza şi durerea cunoaşterii, 
in spapul damnat al "cugetării" : ... " şi prinpărţijNeeunoseute-a lumii gîn- 
direa lui pribeagă/Străbate cu-aripi mîndre nemărginirea-ntreagă". Această 
ultimă ipostazft a eului în poemul Fcciorulde impărat f'ări1 stea elarifică sen 
surile tragismuJui orfie eminescian. Tînărul doreşte liniştea morţii definitive, 
a ahisului care este singura salvare pentm destinul luiluciferic; nemărgi 
nirea gîndului eu care poetul a fost investit este o adincire a rupturii de anima 
mllndi. Poetul r[unÎne "feciorul de Împărat fără tea", sortit să poarte "plînsul" 
întregii 1 umi. înţelesul pe ea re poezia emineseiană ne obligă să-I vedem. aici 
este că, pentru ca lumea să se poată salva, poetul trehuie să adune la sine 
toate durerile. De aceea durerea, plînsul sînt la Eminescu principii poetice, 
Creaţia este un aufo--saerificiu în so1itudine absolută: "De plînge Demiurgos 
doar el aude. pI1nsu-şi", 
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Prezenţ.ă atcmporală, poetul, apare in poemul de tinerete La moartea 
lui Eliade, cauu restaurator muruli a cărui putere de a pătrunde în adincurile 
h!lbris-ului istoric conferă tărie magică glasului S[IU : ,,0, limba lui! '[mi pare 
cii-aud cum ea răsunăj În aspra ei minie, zidiud nor peste nor,iDin stearsa, 
neinl:eleasa a istoriei rună! A descifra t al gi nţ.ii puternic viitor. jE 1 trece p es Le 
timpuri, pe valuri cum Iurtu na.rv aluri care în ceartă se scutură !;Ii mor, Os 
maqtia sOllafurlllJl! Idei c-ale lui CrisL!In limba inspirată-a unui evanghelist." 

Unind spaţiile, poetul "trece" prin timp ca să"deseifreze" sensurile 
,.neinţeleRe.i rune" în care stă scrisă istoria neamului său. Mesianismul, ex- 
pa nsivitatca amphionică, nu l-a părăsit niciodată pe Eminescu, dar a fost 
însoţit în permanenţă de puternicul sentiment al zădărniciei cosmice, Ten- 
siunea Între aceste două direcţii de conştiinţă a definit poezia eminesciauă 
de la primele începuturi În faţ.a unui univers "iIl cădere", prin "apele de plumb" 
ale ulluitimp devorator, saturnian, poetul (Eliade, Mureşan, Orfcu) deţ.ine 
puterea 1n multiplele ei dimensiuni: vederea, auzul, mişcarea, şi o exercit.ă 
eu îndreptăţire derniurgică, Obsesia aceleiaşi întregiri cosmice este indicată 
şi de frecvenţa motivului serafic, a cuplului erienic, explicită În poeme din 
tinereţe, în majoritate rămase în manuscris, i convergentă cu diversitatea 
formelor de "erotism cosmic" din poezia anturnă, Haîinata gestualitate a 
erotieii eminesciene se petrece i11 peisajul edcnicvunde Îngeri cîntînd "dulee şi 
curat" din "lire sunătoare" parficipă la perrn a nerrţa creatie]. Mariierismu l re.- 
prezentărilor nu trebuie să ne înşele Însă asupra sern nif ir.aţii io r de adîncime: 
identificarea iubitei cu unul dintre acei ingeri este cuprinsă În simbolistica 
gravă a integrării în marele Lot: "A.cel înger/Fa la pală) Ochiul negru păr 
bălai,jL-am văzut. o stea regall,!O lumină triunuală jŞi de-atunci îl iubesc, 
vai [IL-am cătat în astă Iume/Pln'ce viaţa-mi se pierelu,/Sufletu-mi se abătu ... ! 
Şi-atunci te-am văzuL: minune/Acel Înger ai fost tu. " (Basmul ce i l-as spune 
ei). Străhătînd gi'rldirea şi imagistica europeană de la Plotin Ia Baudelaire şi 
Gottfried Benn, nostalgia unităţii angelice ocupă un Ioc central şi în "filosofia" 
erninescian ă virtuală. Din imensul material al manuscriselor, ediţia de Opere 
îngrijită de Perpessicius a selectat numeroase "exerci(.ii" care trimit eu cla- 
ritate la sensul esenţial anto logical implicaţiilor acestui motiv. In manuscrise 
datate 18fî6---18b7 se găsesc următoarele "exerciţii" : "Eu şi eu tine, un singur' 
eu. Natura, acest complex de euri", Acelaşi manuscris (2262) cuprinde 
următorul fragment, eloevent In ceea ee priveşte tendinţa eului eminescian 
de a-şi mări dimensiunile pînă la a se suprapune peste un cu cosmic: "Tre- 
cutul cînd nu am fost, viitorul cînd Il-oi fi ; <,sistă ele ? nil ; fiindcă eLi nu (sunt) 
esist, sufletul lumei este ell. Fără eu nu esistă timp, nu esistă spa(,iu, nu 
esistă Dumnezeu, făr{, ochi nu e lumină, fără auz nu e cîntec; ochiul lu- 
mina, auzul e cîntecul, eu e Dumnezeu." (Opel'e, V, 6:38). 

Mo.tiv solar, serafisIllul este un reflex În planul imaginarului al impul., 
sului de eludare a duratei şi a limitelor spaţiale. Identificîndu-şi sinele eu 
"sufletul lumej", poetul.-mag deschide orizont analogiilor fără număr intre 
interior şi exterior, între Înalt şi adinc. Simţ:urile poetului, devenit fiinJă cos- 
mică sînt cauze --- ol'illincs ale lucrurilor: "ochiul e lumina, auzul e cîn- 
tecul". Cintecul conduee, prin elan extatie, la ieşirea din lfţbirintul timpului. 
Forţ.ele contradictorii ale fiinţei Îşi găsesc în aeest fel, un punct de întîlnire 
în sinele eosmie al Demiurgului, din care izvorrlsc lumina şi cîntecul: "etl 
e Dumnezeu". Marile taine cosmice, ascunse în spatele aparenţelor, îşi au 
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un corespondent in interioritatea eului. într-un important studiu, Pomp iliu 
Constantinescu a sesizat implicarea eului cosmic eminescian intr-o figurare 
a unităţii care absoarbe în acelaşi timp si impulsurile dcm onice şi pe cele 
erotice: "Drarna lui Dumnezeu, simbol al Demiurgului, care este Lotuşi ascuns 
ca un mister suprem, într-o figu ra ţie de arhitectură sacră, nu C nicidecum, 
cum sugerează d. Călinescu, un simbol al {{('xtillCţiei » ci însuşi marele mist.eri- 
forţ.a supremă, Demiurgul."7. 

Erosul este Încă unIII din principiile poeziei erninescieuevînt.reaga pei- 
sagistică fiind ('.onfigurală la el conform unui amor uriiner salis. Dorinţa ex- 
tatică a uniunii erotice îşi are corespondentul imagistie în ahsorb ţia luminii 
de către adîneimile ueptunice : "Cînd soarele arde şi ceru-i văpaie;Pe-a la- 
eului valuri profunde bălaie./Pe-o barcă Împinsă ele valuri ee merg.jLa Line. 
alerg" (CÎTld ... ). Erniuenţa erosului ea factor conf'igurator al imaginarului ex- 
plică la Eminescu şi senlimentul eternităţii ; imp ăcarea erotică il naturii est.c 
o stare de graţ.ie, o ieşire din timp: " Inger venit din ceruri, oi plînge al tău 
nume,jL-oi săm ăna-u flori palizi Şi-Il stelele de foc,;Cinta·te-aş ca şi riul cel 
scuturat de spurne/ În nopţi ce stau pe Joc. "(,,De-aş muri oride-ai muri}, Ace- 
luiaşi impuls dc transgresiune a limitelor individuale trebuie atrfhuită şi 
a teuuareaatr.îhutelor sexuale, alunecarea spre genul 0PllS a "figurilor" emi- 
nesciene. Călinescu vorbea despre o .Veneră scraf'ică" şi despre un "se- 
rafisrn anirnai'? remarcind şi "a'!,rresivitatea" femeii în erotica eminesciană. 
Cuplul se realizează în poezia lui Eminescu după legi cosmice necesare. Eul 
se regăseşte în "eeH!lalt" prin anamneză, prin amintirea stării cdenice pierdute 
odată eu intrarea în "vremuire". Cînd o vede pentru prima oară pe Poesis, 
lui Toma Noul' i se părea că o cunoaste de foarte multă vreme. La fel faraonul 
TUt invocind din adîncimea vremii chipul iubitei. Prin regăsire, (;upului 
devine armonioasa unitate din începuturi, ieşind din timp înt.r-un, spaţiu 
al visului, În "gheţurile" siberiene", pe lună, În braţele "somniei" sau P\1 insula 
lui Euthanasius. Prezenţa figurii apelare a androginului nu ia în pc&zia lui- 
Eminescu, formele degrada te, morbide, care obsedati imaginaţia un or Swin- 
borne, Sar Pela dan, Huysmans, O. Wilde .. Mitul are la poetul român vir- 
tuţile sale genuine, avind locul său necesar in marele sistem al i analogiilor 
poetice, în acest sens Eminescu îrrtîlnin du-se eu marele Homantism (FI'. Sehle- 
gel vorbea În O bel' die Diolima despre dollîlldirea unui nou tîp de umanitate 
prin orientarea edu(:aţiei spre realizarea idealului androginieH• 

Suceesivele iniţierii ati pentru er6ii prozei emineseiene valoarea unor 
identificări eu Demiurgul, prin atingerea polarităţii originare a fiinţei. Deşi 
întregul simholism iniţiatic are, în liniile sale generale, ,'eUlnifieajia unei 
ocultă!'i, a unei retrageri din timp, poezia lui Eminesell concepe eliberarea 
eului ca pe o ,,înseninare" : ,,0. te-nsenină, întunerie rece/AI vremei, ln[lo·· 
reşte-n neagra-ţijSpeluncă umedă ca şi ebenul cel topit.jFă c:a să sf:răJuceaseă 
pc-aeea cale/Ce duce-ll vecinieie toate-acelei Fiinl;e nevăzute, cari sunt/Deşi 
trec nesimţite, ca şi vremea/Ce vremuieşte-adîllc .În tot ee e" (O, te-nsenină, 
intuneric rece). Neputinţa ieşirii de sub "vrernuire" e o Iaţ.ă a pierderii entu- 
ziasmului, aelanului care permite aeeesui la lumina adÎneă a lumii, la "semnul" 
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7 Eros şi Daimonion, în "Hevish, Fl1lldaţiilol' Hegale", VI. 1\):i9, nr. 7, p. \l1, 
B Opera lui Mihai Emimscll, Bucureşti, ,,1\lincrva". 1970, vol. l!, p. 226. 
9 eL J\lircea Eliade, Milal RânlcYrCiriL Bucureşti, "Vremea", 193H, Jl. 76···· 77. 
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ult i m din lucruri: "In zadar ne batem capul, triste firi vizionarc.jSă citim 
în cadea lumii semne ep noi J1U le-am scris ,,(La moartea lui Neamiuş. Con- 
ceperea timpului sub semnul nocturnului este un principiu orfic. Curgerea 
vremii este o succesiune a umbrelor printre care "dulepCl umbră" a Euri- 
dikei se pierde pentru totdeauna. Orf'eu rămîne fără "stea", rătăcind prin 
natura pe care nu () mai poate Întelege. Durerea orfică, sfîşi(!,toarea imagine 
a poetului cu hraţele întinse, a re o sp lcudidă întrupare în poemul Din ualurile 
vremii. Mitul poetului zdrobit de timp, neputinţa tragică de a eluda durata 
îmbracă haina gpnuină a lirismului eminescian : "De mă glsesc iar singur 
eu bratele în jos!Tn trista amintire a visului Irumos ... iZadarni(' după umbra 
ta dulce le Întind: jDin valurile vremii nu pot să te cuprind." Dacă moartea 
cste pentru Eminescu experienţa limită, sursă a nesfirşitei dureri, ea este, 
în acelaşi timp, şi "haos de luminii", principiu existenţial, deschidere către 
autentic prin ilimitatul fiinţei: "Te. văd ca o umbră ele-argint strălucită,/ 
Cu aripi ridicate la cerur'i po rnit.ă.j Suiud palid suflet a norilor sehelc,jPrin 
ploaia de raze, ninsoarea de stele" (Mor/uo est). Moartea transeende trecerea, 
lucirile palide şi înşelătoare ale .Jurnii acestei", unde "toate-s nirnică" dar, 
obligînd eul la cunoaşterea durerii universale este totodată şi Iactor al hybris- 
ului, Iigu rînd căd erea, drama creaţiei dem onice. Cu noaşt.erea nean tu lui, a 
morţii, e cauza pentru care puetu l-Orfeu încetează cîntarea: "De racla ta 
razim eu harfa mea spartă." Antinomia dintre cele două înţelesuri opuse ale 
principiului thanatic defineşte tragismul eminescian care izvorăşte din ne- 
putinţa Întelegerii, a "deseifrării": De e sens într-asta, e-rrtors şi ateu/Pe palida- 
P frunte nu-i Dumnezeu" Prin moartea Euri dikei. Orf'eu pierde armonia 
naturii-c- philia a pontoti şi rupe coardele lirei : "Ea a murit -- am îngro- 
pat-o 11 z are.y Sufletul ei de lume este pl1ns.!Am sf'ărmat arfa şi-a mea cintare 
S-a lnăspr it, s-a adîncit, s-a stins" (Il Ufam o muzli). Gestu I semnifieă în alt 
plan, participarea în tensiunea ultimă a poeziei moderne care, prin maxima 
îndepărtare de origine, se închide - în tăcere. După nek qui, deseelldere<'l, 
în întuneric, Orfeu nu mai poate reveni la sine. Prin moarte a fost iniţiat în 
neant; dar mai mare gravitate o [jre faptul efI logosul Îşi pierde sacralitatea 
("Pierdută-i a naturii sfintă limbă") instituind ea limită ireconciliabilitatea 
dintre trecutul expansiv şi prezentul descensionaL Intre fiinţă şi nefîinţ.ă 
poetul nu poate opta, de unde tragicul. durprea eosmieă pietrifieată în do·· 
rinţ.a cheie Ci regăsirii 1n eul eosmie : " ... pe mine/Mie redă-mă". Intre trecutul 
întotdeauna solar şi prezentul "ele plumb", donr nostalgia mai poate susţine 
epifaniile Jogosului, einteeul, ehiar daeă dorinj:a de neant rămîne iremedia- 
bilă şi definitivă: "Eu nu văd munţii îneea!i în J1oUl'i/Deeare gîndu-mi vultur 
s-agălă ;jN-aud a mării-înmiite-eeouri.jCe-n glasul meu .măreţ sp-a11lesteea ;/ 
In codrii-a ntiei n-aud muget de bOllri,/'I'rezind zile le veehi în mintea 
111 ea ... " (() ,--n(elepci lin e ai aripi de cearâ). 

Dominanta thanatică a imaginarului emineseian a apărut eu daritate 
exegezei: "Somnolenţa esle starea cea mai stăruitoare a spiritului ÎIl lirica 
lui EmilHs(;u "1. Toate sensurile adinei ale acestui m yllws sint înSrl departe el e 
a fi relevate În intregime. Somnul este armonia primă a naturii şi a istoriei. "Şi 
popoarele dorm" nota poetul pe un manuseris. în acest somn al POpotîl'P]or 

10 G. Călinescu, op. cii., p. Ula. 
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poetul dorea să descifreze ,,imbolelein care s-a aşezat inîailihilul spirit al 
materiei"l1, Ieşirea din somnul unităţii şi trecerea în zona raţionatitătii apă- 
reau ca o mure primejdie ',- primejdia "conşLiinlei": Natura ese din somnul 
umanităţii instinctiv neconsciu însă sigur şi infailibil in pasurile, în- 
tr"o stare consecutiv mai cnnscie. mai raţioriaiă, îusâ mai nesigură; o stare 
a cărei cele mai multe pasuri sunt greşeli."12, Între starea de veche şi cea de 
somn, graniţele sînt foarte nesigure şi, mai ales, necunoscute. Visul poate 
avea la Eminescu o raţiune mai adîncă decît veghea, dar, pe de altă parte, 
lumea "eea aievea" poate fj un vis, rezultatul "gindirii" cosmice a Demiur; 
gului : "Astfel, într-a veciniciei noapte pururea adincă.j Avem clipa, avem 
raza, care tot mai line încă, ".! Cînd 8-0 stinge, totul piere, ea o umbră-n 
lnt.uneric.j Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric" (Scrisoarea J). 
Eternitatea nu este decît un somn fără sfîrşit. Intrînd în SOIllIl, .maturile tă- 
cute" devin asemenea Demiurgului, care "singur' au de plinsu-si" (Scrisoarea Il) 
fiindcă somnul este starea genezelor, H înt.insur ilor tăcute de dinainte de apa- 
riţia lum ilo!' şi a luminii: "Ei dorm cum doarme-un haos pătruns de sine în- 
suşi,/Ca eel ce-n visu-i plînge şi nu aude plinsu-şi (Ca o f'âclie) "Somnolarea" 
este şi starea firească a erosului eminescian, reprczen tlud descătuşare, deschidere 
spre freamătul cosmic, comuniune cu murmurul exterior. Somnul şi visarea 
Încadrează un spaţiu sacru În care se petrece () atenuare il conştiiuţei şi o intrare 
sin estezică În muzica totală şi "tlnguitoare" care învăluie cadrul r'Ladormi- 
vom, troieni-va! Teiul Iloarea-i peste noi! Şi prin somn auzi-vom bucium! 
De la stînele de oi" t Ponestea codrului'ş. Timpul încetează, În somn, să mai 
fie tragica şi um ilitna rea succesiu ne de ch ipuri înşelă toare, Fenomenalitatea 
lumii se dizolvă în apele adinci ale visului, iar eul îşi regăseşte liniştea primară, 
Somnul este o "cumpănă" între două lumi, un "vameş" la poarta vieţii. Refu- 
zul vieţii echivalează cu supremul blestem, eu rătăcirea perpetu ă, intrarea În 
"j al nicu 1" lanţ al metamorfozelor : "S'aj ungi pe tine Însuţi a nu te; mai eu- 
noaşte,; De propria ta Iaţ.ă, Hehel să-ti fie teamă! Şi somnul - vam es vieţii 
să nu-ţi mai ieie vamă" (Strigaii), A nu putea trece prin "vărilile veciei" 
este caracteristica ipostazei demoniee a eului eminescian. "NemarginiJe 
de gindire" ,ingularizează pc poetul -,,- Lucifer. "Veghea" înseamnă o du- 
reroasă pierdere a capacitătii de consonanţă cu natura: "Ce o'ehi veghează 
umed? Ce suflel se frămîntă.; Ce suf/et ţipă-·n doliu ,ee liră jalnic cîntrl '1"./ 
Sîn! eu !"," (Andrei Mureşanu, 1871), Şi somnul, ca şi celdalte simholuri emi- 
neseiene, are o semnificaţ.ie ambivalenUî, Interzis ipostazei demonie-Iuei- 
ferice, somnul esLI' marele veşmînt al ipostazei orfiee, cu [astuoa'e desfăşurări 
oniriee:"Tul'ma visurilor mele eule pase ca oi de aul'..,. (iHemenlo mori), Dar, 
pentru poetul atins de aripa neagră a "cugetării", cu suflctuJ "de groază sfîşiet", 
visul intră, Îm preună eu "toL ce codru! a gîndit cu jale", în adîncimea uitării: 
"De-aceea mă înfăşurîn mantie şi tac/Şi Înc'odată-n şiruri viaţ.a mi-o disfac! 
Şi visurile mele le las Încet să treacă,. " (O, slingr1-se-a lIieţii), Asociată secre- 
telof puteri iniţiatice ale visului guvernat de astrul selenar, poarta este locul 
de 1mbrătisare eosmieă a luminii eu întunerieul, a veeiei eu trecerea: .,Căei 
în PI'OJ)t'il-'ne lume ea deschide poarta-llLrării; Şi ridică mii de umbre după 

11 FL\,[{., 'VIs, 2257. L 2[(\, In Caielele Erninrsw, voI. IV, Hueur'€şti, .Ernineseli", 
1 977, p, 21. 

H ibidem, 
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stinsul III mînării.. "(Scrisoarea 1). Poa rt.a este un ohiect sacru, semnifieînd 
intrarea în veciei" . . că printre nouri s-a fost deschis o poartă/ 
Prin care/rece albă, regina noptii moartă" (lllJelancolie). 

Functia (hei\' a cuplului fu realizarea unităţii ne-ar putea lngitdlli ca, 
prin unele specula!ii etimologice, să. idcrrtif'icăm reprezentări ale deschiderii 
chiar în nu mele eroilor nuvelei Cezara. Cezara (lat coedc=ere ,» tăia, a Iacc 
() spărt.u trimite la imagini ale deschiderii, desţ'acerii, proprii elementului 
acvatic, feminin. Iernnim (gr hieros "sfînt", tujmos "nume") este un cuvînt 
cu incărcătură simbolică ascensională, sugerînd trăsăturile manifeste ale 
focului. Petrecîndu-se în .l;eritol'iul mirific al morţil v-- insula bătrtnului Eu- 
t.hanasius -", iubirea celor doi are caracterul sacru al naturalităţii, Nuditatea 
eroilor este un atribut al ingelluităţii, al "sfinţeniei", transferată de natură. 
asupra omului. Iubirea omeuească intră în freamătul erotic al stihiilor. Ori- 
unde Ia Eminescu, apele slnt pătrunse de lumină, de foc şi îmblinziLe în marea 
îmhră!işare cnsm ică : ,,Iată lacul, Luna plină/Poleindu-l îl străbate ; iEI, aprins 
de-a ei lumină, Simte-a lui singurătate ... " (LastL-!i lumea). Lumina; elemen- 
tul pă tru nzător, este simbolizată de subst.antivu I feminin lun ă iar apa pri- 
mitoare este figurată de lac, substantiv masculin în forma sa de singular. 
Limba română facilitează întrepătrunderea imaginară a genurilor, ohnu- 
hilarea atrihu telor "pure". Erotismul eminescian, în transpunerea sa stihială, 
este mult mai complex decit relaţia schematică negativ .- pozitiv, masculin -- 
feminin. Mitul devine eminescian prin sugera rea difuză. a unei îmbrăţişări 
cosmiee(lulla-Iacul), dar, mai CLI seamă, prin sugestia unor analogii În spa- 
pul eului. "Visarea" lacului "poleit" de lumina agresivă a lunii este o meta- 
foră tipică a eului eminescian care nu este caracterizat de expansiune ci este 
dominat de eros. ,,Tahloul de natură" ascunde, în formă primară, m ytJlOS-UJ 
eminescian al eului cosmic. Aceste reprezenLări cosmice ale erosului l-au În- 
dreptăţit pe Edgar Papu să vorbească de un eroiomorţism al universului em:- 
nescian, care modelează imaginile eu forţa unui principiu. Însăşi relaţia poet -- 
lume este una erotică: poetul, element mas eul in, reprezentînd "forma", iar 
natura, elementul feminin "substanţa" aristotelică ; unirea lor sacră prefi- 
gurează creatia. Fiindcă, serie criticul, "natura ( ... ) nu este mamă, ei iubită."> 
Lumina nu îmbrăţişează, nu cuprinde protector apele, ei cade, "uitînd de sine" 
în valurile primitoare: ,,0, mare, mare Îngheţată.. cum nu sunt/De tine-aproape 
să mă-nec în tine!" (Odln şi poetul). întinsurile mării semnifică pacea ani hilatoare 
a oricăror impulsuri demoniee.Foarte adesea, femeia apare asoeiată apelor 
murmurîncl sub lumina Junii: "De murmur duios de ape/Ea trezită-atunei 
tresa re" (Fi'if-j'nllJlOS din lei). Dinîmhrăţ.işarea uminii eu 11 mbra adîncurilor 
Se Înalţ.ă CÎntecul originilor, "murmurul" purtat de ape: ... "a izvoarelor 
murmuri/Umbra l1meclă de eoc!ru, stelele ee ard de-a pururi" (Scrisoarea 1). 
Fenomenalitatea versului se propune adesea ea Însăşi ea întrupare a stratulu i- 
arhetipal. Naşterea luceafărului din ape este sugeratăîJl momentul ei ori- 
ginar, in ac/u :.,V(·nea plutind În adevăr/Seăldat În foc de soare" (IAlceal'fmzl). 
Participiu al unui verh al eurgerii, sugerînd prin fouetica sa fluenţa şi ista- 
bilitatea gencrieă a apei, euvîntul sci'ildal se găseşte aşezat. Într-o sintagmă 
illseparabilă, alături de loc, în materialitatea subtiI5 a substanţ.ei vizionare. 

l Edgar I'npu, Poezia lui Eminescu, Bucureşti, ,,1\1inel'vn", 1971, p, 10. 



Intr-o altă variantă (var, II, Opere, TI, 402), distihul sună astfel: "Şi se a rată-n 
adevăr; Scăldat in foc de soare." Semantica plutirii (; venea plutind") cu eono- 
tatiile ei thanatice, a fost preferată unei expresii mai directe il epiIaniei 
(,. se ara fă") Aceeaşi sleră semantică susţine şi sugestia ma terialităţii timp ului: 
,.Şi t.rec tO!I secnlii-rnprej urEu rnii de lumi de-a notul." 

. În imagistica eminesciană, uocturnu l interferează cu regimul diurn 
pentru a sugera perrnanenţa fiinţei, Ambiguitatea lumină -.- întuneric co- 
respunde unei spaime de a sfîşia natura, de a aneantiza armonia prin cuuoaş- 
l.ere d emonică, Lumina nu pătrunde la Eminescu din afară ei Învăluie din 
interior, fără a epuiza plenitudinea lucrurilor. Lumina solară, agresivă, lip- 
seste în poezia erninesciană, înlocuită de un fluid imaterial care scaldă lu- 
crurile, Jăcindu-Ie să comunice unele ClI altele ; "Şi-n pietre scumpe Ilorile-s 
topit.e/De raza caldă li lurninei moale" (Opac, V, G4!J). Apele, În ipostaze care 
se multiplică la nesfîrşit, anim ă profunzimile întunecoase ale cedrului sau 
adîncesc strălucirile boltii cereşti. Nu strălucirea amiezii defineşte ziua emi- 
nesciană, ci mai degrabă zorii şi arnurgurile. Noaptea, la rindul ei, nu este 
un Intuneric deplin, ci e pătrunsă de lumina selenară, mată şi învăluit.oare : 
"Lueia marmura neagră .in noaptea voluptoasă" (Opere, V, (l4S). Lumina rece 
a lunii este o prezenţă extatică, ahso rhind in spaţiile tăcerii "somnolente" 
metamorfozele naturii .. cufundln du-le" În atmosfera muzicală a ,.murmurlui de 
:1 pe". Lu na, mişca rea trern urătoa re a apei, lum ina difuză şi' "eînUu'e(l se Întîlnesc 
într-un text de mare densitate şi concreteţe imagistică: .,Lunca doarme-adînc 
sub lună! De Iumina-i îm hrumatăj Sună-a apelor mişcarej Fulgerln d cîntare 
mată" (Opere, V. 4(9). > 

[n fluxul reveriei cm-nesciene, obiectele nu au o prezentă obsesivă, 
directă ei sin! împinse în afara timpului, apar ea umbre, ea .Jcoane" sau ecouri 
JH' care privirea le absoarbe, nu le pătrunde: "Argint e în sală şi de ]'aze nins! 
E aerul pătruns de mari oglinzi" (Pustnieul). Cînd lumina izvorăştedln adin- 
curile eului, strălucind .Jn afară", se petrece o adincire, Erosul/ia forma 

at.racţ.iei pure, extatice, care aneantiz eaz ă limitele, o huubtlin d t conştiinţa: 
"Ci cind răsai nainte-mi ca marmura de clară/Cînd ochiul tău cel, mindru 

străluce in afară.j Iutunecrnd privirea-mi, de nu poL să văd jlneă/Ce-adinc 
trecut de gînduri e-Il noaptea Illi adÎneă" (Nu mă inţelerJi). ,,'Gindurile" nu 
Înseamnă .,idei'· c.i ;,lamllra" vieţii, imagini Însuflelite şi nepieritoare ale 
iucrurilor, pe care numai "dreapta oglindire" le poate suprapune peste "ln- 
chipiurile ., vane, schimbate de vreme Ulla eu alta. Dincolo, in apele adinci 
ale oglinzii, cui se regăsete el însuşi ca "parte-adevărată":" În dreapata- 
vă oglilldă orieind se regăseşte/Căei partea-adevi'lraU\ şi cea nepieritoare! 
E ol"i şi eind aievea şi nici in scrieri moare" (Opere, II, 200). 

Oglinda, cu puterea ei mag-ierI de a erea , .. in oglindire, labirintul cel rriai 
Jl('rl'eeL posihil"IJ, este la Emin eseu [[ n mediu al ocu ltării, a 1 ,,întoarcerii" 
"sensurilor" către ("senţa lucrurilor. Firul de luillină, ahsorhil şi transmis 
111 adîncuri de oglindă, oriellLeazil eul spre "llue1ellI" fiinţ.ei, acolo 
unde se poat regăsi ea arhetip. QgIinda "cerne", lumina, revăl'sÎncl asupra 
spaţiului paeea liniştitoare, aeJÎncind "enigmeJe", elal' apropriindu-Ie de uu 
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sens al perceperii totale, sinestezice. ASemenea hotţii cereşti din Demonism 
oglinda este un spaţiu-deschidere între aparenţă şi esenţă: o poartă, co nfi- 
gurînd impactul şi, În acelaşi timp. unirea Între micro şi macrocosmos. Po- 
sedarea oglinzi.i est.e unul din atributele esenţiale ale tuturor figurilor mitice 
din imagistica emiuesciană. Magul din Feciorul de im părai [ără stea. lVfemenfo 
mori sau Sărmanul Diotiis inceareă să unifice, prin magia oglinzii, obiectul 
cu imaginea sa, "i(:oana" sacră, uesupusă trecerii. Reflectînd analogiile eu- 
cosmos, oglinda este obiectul sacru al iniţierii în macro-cosmos. Diferitele 
etape ale iniţierii sînt stadii ale uuci "învăţături a secret elnr" (disciplina 
arcaniş, al cărei ţel suprem este găsirea a "tot ee-i drept, frumos şi bun" : .,in 
zidirea cea antică sus În Irunt.e-i turnul maur,jlVIagul priivea pe ginduri în 
oglinda lui de aur, iUnde-a cerului mii stele ca-ntr-u n centru se adun. j 
.EI în mie priveşte-acolo căile lor tăinuibej Şi cu varga zugrăveşte drumurile 
lor găsite---jAu aflat sîmhurul lumii, tot ce-i drept, frumos şi bun" (Memenlo 
moiriş. Suprema realizare a iubirii, liniştirea durerii, este o cuprindere în 
interior a tuturor "stelelor" care traversează spaţiul, trecînd prin "vămile 
veciei", din eon in eon. Durerea "neîntregimii" este anulată prin identificarea 
eului cu lin supra-eu cosmic, În aeeastăidentificare. oglindindu-se marele 
Tot: "fnsă ea dacă pe sînu-i s-ar lăsa odinioară! Ar simţi că înăiuntru-i 
t.oate stelele coboară/Linişt.ind a lui durere, oglindind eternul mersi 
Universul cel din ceruri ar vedea alt univers" (Opere, II, 303). ŞI.. Cazimir 
observă cu justcţe că "În opoziţie cu Platon, atributele esenţei sînt puse 
la Eminescu în seama imaginii reflectate">. 

Adevărul se găseşte, pentru eroul poetic eminescian, ascuns în 
"enigma" şi În ,.hieroglifele" fiecărui lucru şi poate fi atins numai 
prin eTOS, care este o cale oferită eului pen tru a-şi regăsi esenţa 
În chipul "tăinuit" al lumii. Oglinda înlesneşte intrarea În vis 
unde subiectul îşi depăşeşte limitele individuale. într-o altă variantă Ia 
versurile el c mai sus, din constelaţia Scrisorilor, universu I "oglindit" este mai 
realdeeît ."eel din ceruri", supus curgerii "veacurilor" : "Ar simţi cum că în 
luntru-i veacurile se cohoară/Linlştind a lui durere, oglindind al lumii mers! 
Universul cel din ceruri nu l-ar Crede univers." 

Funcţia eu demonică a oglinzii trebuie extinsă şi asupra apelor în ge- 
nere şi a irrtinsului de apă .(laeul, marea), În special. Fundul adînc 'al apelor, 
opac şi transparent totodată, apare ca o imensă oglindă între lumea "cea 
aievea şi "visele-întrupate". Trecerea .spre orizontul visului înseamnă o re- 
găsire El în tregului. în spiritul teogoniilor mitologice. 

In spaţiul oniric al Lllceaj'âl'ului, oglinda este un mijloc de invocare magică 
a celuilalt. Fata de împărat "prinde" în oglindă fiinţa noumenală a hyper-aiol1" 
ului, aducînd-o in lumina accesibilă a visului său şi dîndu-i un "chip". Cei doi "in- 
tră" În apele oglinzii şi se regăsesc in adîncul fiinţei lor un1ee : "Şi din oglindă 
luminiş! Pe trupu-ise revarsă/Pe oehii mari băt.înd inehişi,jPe fala ei ÎnLoarsă." 
Ca "ohiect" central al mitului narcisic, oglinda simholizează locul unde adîncul 
eroului se confundă cu imaginea sa exterioară, în tremul'area apei. In visul 
paradisiac al lui Dionis,,,eeruri. elt: oglinzi" filtrează lumina "stelelor alhastre" 
iar în mijloe se află un "ochi de foe", eare veghează asupra tuturor "enigmelor" 

15 Slelele cardinale, eseu despre EminescLl, Bucureşti. »Eminescu", 1975, p. 62. 
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(Opere, VII, 107). OehinlInsuşi este oglinda cea mai perfectă, este sfera par- 
menideană, nCJ;nişcată,fără naştere ş.i fără sfîrşit, egală cu sine în învelişurile sale, 
de unde izvorăşte lumina. I-lecurcnţa mitului lui Narcis indică tendinţa spre 
interiorizare a eului poetic eminescian. Prin faţa ochiului "se petrec" apa- 
renţele, murm urul lumii care, prin oglindire, devine epif'anie, absorbţie a 
.limitatu lui în sferă, în Ilimitatul pur şi închis, "Tînărul Endimion" este in- 
vocat în acest context ea simbol al castităţii androginice, al perfecţiunii în 
stare să nadă Cf se află dincolo de "straniul joc" al curgerii : "In cea oglindă 
mişcătoarej Vrei să priveşti un straniu joc,jO a pă vecinic călătoare/Sub 
ochiul tău rămas pe loc '1" (Diana). Nivelul mitic îşi aTC corespondentul în 
arta poetică eminesciană, A uedea înseamnă, pentru poetul vizionar, a saloa, li 
ridica esenţa lumii din eferneritate şi a o îngloba în Cuvint. Cea mai mare parte 
a substanţei vizionare a Luceafărului se manifestă În spaţiul vederii, al vi- 
sului echivalent eu fiinţa autentică. Odată cu trezirea din vis, "fata de Îm- 
părat" îşi pierde sacralitatea, devenind o simplă Cătălină. Numai În vis se 
succed toate ipostazele lui Hyperion, care şi ele sînt Întruchipări ale perfec- 
!lunii narcisice: "Iar umhra feţei străvezii/E albă ca de cearărUn mort frumos 
cu ochii vii/Ce scînteio-n afară." Aceş ti "ochi vii" aparţin sinelui cosmic - 
axis mutidi conştient de propria auto-geneză. Acesta este cel care "vede" 
înfăptuind creaţia prin actul esenţial al plăsmuirii de "iCoane". Nefiinta 
(haosul) trece În fiinţă (lumina) ; "Şi din a haosului văij JurImprejur de sin1 
Vedea ca-n ziua cea dintăi/Cum izvorau Iurnine-. Se găsesc figurate aici cele 
două tipuri de mişcare simbolică prin care se organizează cosmosul emines- 
cian : mişcarea ascendentă ("izvorau lumine") şi cea descendentă (jur Îm- 
prejur de sine"). Ca şi la Dante, mişcarea hao tică şi întîmplătoare este 
străină edenului imaginar eminescian. Centrul lumii '- steaua magului, 10- 
cuinţa ascunsă a Deminrgului sau insula lui Euthanasius sint axe .ale unei 
spirale a mişcării universale, pe care sufletele "alunecă", impJjnin. reaţia 
şi universalitatea zborului. Traiectoriile slînt stricte, conform uIlor;secreLe 
"cifre" şi"semne" ale armoniei cosmice. Dionis se miră de această ,<irmonie 
prestabilită între gîndirea lui proprie şi viaţa cetelor cereşti" (O pere, V II, 107). 

Datorită paralelismului Între m qthos şi expresie, muzicalui .acţionează 
în poezia lui Eminescu eu forţa unui adevărat principiu. Armonia! exterioară 

a versului văzută ca o consecinţă, în planul formei, a acordului intre imaginea 
statică şi cea dinamică a cosmosului, acord care determină un Ilux neîntrenipt 
al perceperii realului. Curgerea ionică corespunde Iluidităţii semantice a ima- 
ginilor, iar cauza interioară a acestui fenomen eminescian este un mylJlOs al ar 
moniei, al substanţei prime şi nesfîrşite aereaţiei. (,:întecul este pentru Emi- 
neseu un ansamhlu al tuturor posibilităţilor, unificÎnd din inLerjor lucrurile 
fragmenta te, reinstaurînd starea eosmotieă iniţială: "j}farea aerului caldă, 
stelele ee-ntirzii line/Limba rîurilor blonde, ale eodrilor sllspine,iGlasld lumie. 
glasulmărei sc-mpreună-n infinit (AI emenlo mori). Dacă pentru Nietzsche mu- 
zica era un principiu vital al dczlănţuirii şi dez-obieetivării eului, la Emi- 
nescu muzica este un loc al întîlnirii fericite a tutmor simţurilor; ea şi si- 
llestezia, muziealitatea emineseiallă este o categorie thanatieă. j}l itllOs-ul 
muzicii, văzută ea deplinătate a fiinţei, defineşte orfisIllul poeziei emines- 
ciene. Prezenţa lui Orfeu -- simbol al puterilor expansive ale mllzieii in- 
dică, între altele, conştiinţa calităţii de esenţe a valorilor muzieale ale poeziei. 

il -- Literatură 205 



Funcţia imaginativă a conştiinţei poetice eminesciene percepea realitatea 
ea pe un continuum fluid; lucrurile se ami in relaţi! de strînsă contiguitate, 
"vi'tfsÎndu-se" unele în altele, şi eliherînd o energie il cărei organizare are ca 
rezultat categoriile armoniei: " ... armonia cmines-ia nă nu este decit ex- 
presia muzicală a unei astfel de desf'aceri din rigorile civilizaţiei şi 
raţiunii, lIU fel de reîntoarcere În fluxul lucrurilor, Înainte de diferenţierea 
şi închegarea 101'''16. Fluxul muzical al poeziei eminesciene este, prin urmare, 
un fenomen mai adînc deeît simpla sonoritate melodică. Unei melodicit.ăţi 
fonetice ii corespunde un coniinuum semantic În planul imaginilor. Izomorfis- 
mul perfect al acestor două nivele impune armonia ea pe cea mai relevantă 
trăsătură a expresivităţii eminesciene. Avem aici poate principala cauză 
care explică greutatea cu care poetu I se hotăra să-şi Iacă poemele cu noscu te : 
.. antum ele" Sint poemele cu cea mai perfectă armonie formală, în schimb ma- 
rile mituri ernÎne!'ciene nu-şi relevă in întregime valoarea decît în marile po- 
eme, rămase, în parte, nocunoscute jn timpu I vieţii poetului. Ca şi lumina, 
muzica eminesciană nu invadcază din afară, ci rezultă din eliberarea magică 
a eului, ca una din căile principale ale auto-cunoaşterii. Hegăirea sinelui 
În vis echivalează pentru Dionis eu o participare la corul extatic al îngerilor. 
Muzica vint' din interiorul eului, unde a existat dintotdeauna; "Odată el 
îşi simţi capul prin de cîntece. Asemenea eu un stup de albine, ariile reiau 
limpezi, dulci, clare In minte lui Imhătată, stelele păreau că se mişcă după 
tactul lor; îngerii ee treceau surizind pe lîngă el Inginau cîntările ce lui ii 
trecea u prin minte. In haine de arl;l'int (cu) frunţi ca ninsoarea, cu ochi albaş- 
tri care luceau Întunecat în lumea cea solară, eu sînnri dulci, netezi ea mar- 
mura, treceau îngerii cei frumoşi eu capete şi umere inundate de plete; iar 
un înger, cel mai frumos ee l-a văzut în solarul lui vis, cinta din arfă un cînt.ee 
aUI, de cunoscut ... notă eu not.ă ve! îi prezicea ... Aerul cel alh rumenea de 
voluptarea cîntecului, numai sernnu 1 arah lucea roş, ca jăratecul noaptea" 
(Opere, V 11, 107). Fragmentul citat este relevant pentru eu prinderea celor 
mai importante categorii ale poet.icii eminesciene, într-un tot discursiv: ange- 
Iitatca, muzicalul, snmnu l.sinest.ez iri, valorile lor magice, de identificare a eului 
Într-un spaţiu absolut, În spaţiul "semnului" în care se află cifrat cosrnosu 1. 

3. Aparţinînd prin tematică şi ideologie unni romantism În permanentă 
restructurare, Eminescu se raportează, în ceea ee priveşte experienţa limba- 
jului, ca şi generaţiile post-baudelaireiene, la eţeciele primelor poet.ici romantice, 
aspirind, ca poet modern, la o ţormulă a realului, pregna nt ă şi def'in i torie eu 
exclusivitate. Tonul poetic eminescian, realitate const.ituit.ă dincolo de ierarhia 
imaginilor şi a metaforelor-cheie, ca şi de fluctuaţiile ideologice ale c.ouşti inţci 
poetului" anulează op oziţ.ia Între polii personalităţii sale dilernatice, care a 
început să fie văzut ă ea iIlre incă de Maioreeu. O Însemnare din 187fî pe 
marginea unei variante il poemului MlireşaTw face explicit sentimentul nostal- 
giei dllpă o stare de gratie a spiritului poetic, netravcrsată de Îndoială; "Am 
8eris-0 Într-un timp dud wfletul meu era pătruns de curăţenia idealelor, cînd 
nu eram rănit de Îndoială. Lnmea mi se prezenta armonioasă, cum i se prezintă 
oricărui ochi vizionar, J1etrezit încă, oricărei subiectivităţi fericite în grădina 

le Tudor Vianu • .Armonia eminescian.a, In Opere, "01. 11. Bucureşti, ,,\linerva", H172 .• 
p. 44::L 
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închipuită a închipuirilor sale":", Îndoiala asupra integrităţii lumii pune eul 
poetu lui într-o rela ţie conflictuală C LI natura, relaţie transpusă obsesiv la 
nivelul tematic. Asemenea feciorului de împărat din poemul Feciorul de im- 
părut {(In! de stea, în care pulsează "nemargini de gîndire", poetul "rănit de 
Îndoială", sf'îş ie cu "razele reci" ale "cugetării" chipul "dulce" al lumii create 
de fantezie. Recuperarea milJws-'lIlui originar al poeziei li apărea poetului, în 
spiritul scepticism ului secolului său, ea fiind imposibilă; Eminescu preconiza 
o unire a "fanteziei" cu "reflecţiullca", în adîncurile personalităţii geniale 
(v. scrisoarea cunoscută către Iacob Negruzzi, din 11 februarie, 1871). 

Dacă pot fi citate, în publicistica şi in sorisorile poetului, texte intcrpre- 
tabile ca fragmente ale unei poetici raţionaliste explicite, nuanţată de aporturi 
karrtiene şi romantice, nu-i mai puţin adevărat că, atît cît lasă să se Întrevadă 
ediţia de Opere îngrijită de Perpessicius, ca şi reproducerile fragmentare in 
Caietele Eminescu şi în revista "lHanuscl'iplllln", Im ensul material al manuscri- 
selor fremăta de prezenţa unui altceoa de ale cărui dimensiuni, formă şi sensuri 
poetul nu putea avea, fără îndoială, o conştiinţă clară. Caracterul provizoriu 
şi incongruent al fragmentelor pe care le vom cita contează el însuşi ca simptom 
al unui efort spre eliberare al Iogosului eminescian de categoriile "obiecti- 
vismului "poetic despre care vorbea Goethe. O concepţie a limbajului ca flux 
continuu şi total, care să absoarbă realitatea fragmentată de "cugetare" şi 
să o restituie unui timp mitic, integral, îngăduie personalităţii eminesciene 
să se îndepărteze, În această privinţă, de insuficienţele şi eşecurile romanticilor. 
Manuscrisul 2257, f.11, P;, cuprinde Între note de curs şi diverse conspecte o 
rezurnare pregnantă a doctrinei mimesis-ului de sorginte aristoteliciană. 
Subliniată în textul eminescian se găseşte următoarea propoziţie: "Cerinţa: 
ca artea si! se iuiii În marginile ratiunii">, Sublinierea ar putea indica fie 
"obsesia" poetului de a se refuza categoriilcr vizionarisrnului, fie nevoia de a 
constientiza "ad usurn proprium" insuficienţele "raţ,ionalităţii artistice" 
pentru a se putea îndepărta de ele. Această a doua ipoteză este confiJ.)1nată de 
frazele cu care textul continuă: "Este arta numai imitativă, sau ;t&ce peste 
aceste margini şi dă ceva propriu. Arta stă asupra naturei Însă să nu se înţeleagă 
rău. Trebuie să caracterisăm momentul unde se ating amîndouă, Antitesa 
"Între om şi natură a decis. Şi noi suntem natură. Să destahilim iimitaţia. în 
sim ţire nemijlocită zace deja imitaţia". in ramifica!:iile sale, textul poate fi 
Înţeles În modalităţi diferite. Oricum, În ciuda adăugirii concesive, este destul 
de evidentă insinuarea unei concepţii de autonomizare a poeziei ea anti-natura 
dar şi soluţionarea noii antinornii prin .identincarea Între natura reflectată 
şi conşti inţa refiectantă: "Şi noi suntem natură". Conştiinţa fiind ea Însăşi 
natură, id cntică cu conşt.iinţa de 'Sine a naturii, poemul devine 11 n spaţiu de 
auto-reflectare a naturii în sine Însăşi. Subiectivitatea poetică şi obiectivitatea 
neutră se confundă Într-un sens integral al fiinţei. Poetica eminesciană reeîştigă 
în acest mod natura epifanică a poiein-ului grecese, opus miljesis-uJui aristo- 
tclician. Heidegger D dovedit că prin potein grcci i înţelegeau "a lăsa să apară" 
A traduce prin "a face" acest cuvînLI;,hcie Înseamn[t a gindi latineşte (poiein 
f'acere). Autentica gîndire greeeacă lega natura (plzysis) de pocsis prin inteL 

17 1\1. Eminescu. Opere a/coc, voI. II, ediţ.ie critică îngrijită şi prcfaţH1ă de Perpessicius. 
BI.lCllreşti, E,P.L., 196'1, p. 641. 

1" 111 Caietele Eminescu, voI. IV. p. 16. 



mr-d iu l lu rn iuii (plws )"'. Grecii spuneau phaniosia Ion aslrtm .. strălucirea stele- 
lor", iarpentru Sapph o, luna arec.chip strălucit" (phaenol1 eulbs ), La Eminescu, 
dif'uziunea luminii în spaţ.iu l logosnlui creeaZ[l un COSIllOS autonom, prin În- 
tîluirea tuturor simţurilor, l.osmos aistlieios. Necesitatea lipsei de adecvare 
a realului poetic la realitatea cout.ingeut.ă, SUPUS[t curgerii, apare în continuarea 
IiJanus(risuluicitat ." ... !co<luaexLerioar[, nu va fi pe dep.lin corigruentă 
cu icoana reprodusă din ea.". Străhăl.înd in-interiorul cuvintul ui, Lumina re- 
aşeaz[l lumea in unitatea ei, scindată de Int.ruziunea eului ruţiocinant, a 
"cugeUirii reci", De aici implicaţiile penLru poetica cmincscian ă, anLi-mimesis-ul 
ei,manifestal în egală măsură, clar În modalităţi deosebite ea nuanţă, atît În 
şpaţiul purificat al "anturnelor" Cit şi in cel aluvionar al "postumelor". De 
aceea, putem afirma că gindirea eminesciană admitea posibilitatea unai escnţ e 
trans--coneeptuale a poeziei, datorită căreia absorb ţia originarului nu putea 
trece prin idee ." ... llLl ideea este primiti oul ei altceva Ulai adinc" (ms. .cit.) . 
. ;PrimitiV(1[" reprezintă orizontul originar vizat de po et ; atingerea acestui 
«rixon t implica reunif'ica rea apa renţelor cu esen ţele In in teriorul II nei percepţ.ii 
Jlefragrnen tare şi anti-mimet.ice a realulu i. Hl,aliLa Lea obiectelor, o "coa j ă" 
apir.'ntă. pentru gindirea emiuescia n ă, trece pe un plan secund, fluxul poetic 
dezvăluind esenţele În stare genuină. Înşiruirea În avalanşă a unor nume proprii 
cu exotisrnul lor, mai mult decît un surnplu exerciţiu de virtuozitate, este o 
expresie a indignării pure care-şi uită, de la un punct, obiectul. Cit.ăm.urrn ă- 
torul fragllH'IlL din varianta a III-a la Scrisoarea III pentru a se vedea cum 
autonomizarea limbajului poetic: se poate petrece la Eminescu şi În limitele 
celui mai cliseu rsiv gen, eel satiric; ,) lavailîul, DUTakovski, Avedik, AnLoniade, 
Zevzcoopol, Stavros, Mavros, Sueios, Polichroniadc.jMihaloviei, Krupus- 
l1oi'ikoi, lhrailoff şi Pherekides,;Pericli şi Bostanoglu, Ulaieie, Staicic, Baicie 
Made,jIIaimel, ErcLcl, Klupka, H1I8Ch(', FIllncker, Schude, Sehmeisig, Schlllem 
Hifke, Moses, Itzig, Zulig, Avercum, Naftali, Schmade!Eşti în ţara berei 
rnJudreşi-a eîrnaţilor eu pielejEşt.iln sinul rnăslil10asei şi l)regalldei de-·azi 
Elade,jLa MuscaI vei fi, le Tureul ee domneşte multe lleamuri,jEşti în patria 
musteţ,ei iubitoare de poInade ?,..". 

Animale de forţ,a viziunii, cuvintele capătă, "i'n voealele şi diftongii lor, 
un fel de carne"20, încît putem formula ideea unei malerializiiri a limbajului 
pDetic eminescian, devenit el însuşi, din formă de distanţare faţă de real, mod 
de existenţă. Cuvintele intră În spatiul emines(ian cu toate aluviullile lor 
miLico-imagistice care sînt actualizate în l1uan!,e Illultiple. Tendinta de dihe- 
rare a limbajului poetic de reminiseenţele referenţiale direete, spre ceeace 
poetul numea "llaturalitate poten!.ată şi veridieă21, esle la Eminescu o COIlse- 
cinţă a eonJigurării universului imaginar, un univers al interioriEl!.ii mit.iee 
depline, eare include limbajul însuşi ea faetormiLie, ca Logos. 

Ca realizare allsolută a limbajului, poemul eminescian apare ca o pură 
entitate, eomLlldndu-şi sensurile dinspre interioritaten imaginară SPI'(, spaţiu 1 
exterior alreceptării. Modalitatea relaţiei pod-natură nu este o si nLplft eOllLem- 
plan;, eeea ce ar presupune distanţare aspinlţie, ci eomunicarea extati(ă, 

10 eL .leau Beaufret, Of!. eli., voI, II. PhiloSJ/,hi moderne, P,lris, 1973, p, 12). 
20 Marcel Heyrnond, De {a Bamlelaire la sllpnrea!iwl, în l'oin,\neşle de Jj,oni'l Di \lI\', 

prefat{t de N. Balotă, Bucureşti, .Univers", 1970, p, l.l, 
21 ]'.:1s. cii" ibidem, p. 18. 
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prezen la armonică a spiritului în materie, spre punctul de echilibru al unei 
"lilliLile ÎnLocmcle" :'. " ... Spre-echilibrul linişt.il.ei întocme!ejHenleargfl Lot 
ee este, CI! dor Jung, 'nestins, inso mn" (Opere, II, H10). 

Asemenea mag-ului, figură mitică cerrtrală, poetul u nifică în cuvint 
obiectul cu irnaginea sa; viziunea se obiec tualizeaz.ă .. devenind propria ei 
ref'ertn tă. In această privinţă, resimte necesitatea, impusă de c,l!.egoriile viz io- 
narismulu i, de a scutura Iimhajul de "impurită/ile" depuse de "eultură". Opus 
un«i ri rnba ldiene "dcregHu'j a In turul' si In ţurilor", \ izionarismu 1 ern iuescia Il 
îşi organizează eaf:egoriihîl1 jurul unei poe/iei mai stricte, a cărei esenlă, dcparl.e 
şi ca de d emersu l eluc.id ant al ra i.ÎOlHilită ţi i, ţine de "Întoarcerea" serrsurilor, 
de răstălm ăcirea ea in oglindil a realililJ.ii, sub inr:idenp unei lumini interioare •. 
Discursul poetic apare la Eminescu ea () metodă .de depăşire a limitelor umanu- 
lui: in spatiul poetic simtu rile şi gindirea se în tllnesc Într-un orizont al re\'(,rieî 
şi al nlell1orieiinterioare ." ... Şi cugetul lui zboară în lumi fără hotar;Şi gîn51 
cu gind se-rnbină În lungă reverie ", (Fceiofu1 de im.p ăr at [ără de stea). Vorhind 
de "ennetismul propoziţ.iilor lirice fundamentale" eminesciene, VI. St.reinu 
punea in evidenţă cu fineţe incapacitatea Iacultăţ.ii logice de il pcrcepe.p ro- 
l'unz.irn ile hipnotice ale lirismului său=. D1I(:il ,.dcIlrul" rimbaldiun era () Iorrnă de 
negare totală a cosmrcitătn noetice a lumii ("Palida noastră ru ţiu ne neaseund 
infinitul "credea autorul Ilumin ărilor], siuestezia ernin csdia nă include d imcn- 
sin nile "gîndului" caca rezultat al "gîndirii" neîntrerupte de către natură. a 
propriei esenţ.e: ,,1\ l)[!S În tine Domnul nemargini de gÎlldire". Prin filier:;!. 
pereepţiei sinesteziee, timpul şi spaţ.iul capătă, În fluxul imagil1\rllllli emine 
eian, consistenţă cvasi-materialil ; naşterea focului din ape, suh holta cerească 
are profuIlzimea şi prospeJimea marilor ilnagini cosmogonice: "Stelele nasc, 
umezi pe holla senină ... " (Sara pe deal). 

Expre;:,ie a absorbirii întregii naturi de către LI n eu nelimitat, sincstezia se propune la Erninescu ea soluie de existenţ.ă, dlH'înd nu dinr:o[o<!e lumea 
oferită "gîndului'; ei dincoace de ea, În interioritate. Himbaud V"clrda labi- 
!ilatţ infinită verbulni, putînd vedea in locul ulwi catedrale () n'losehee, un 
salon În fundul unui lac. La Emiueseu, tensiunea "gîndului" impupe organizare 
realului. A fi prezent In euvint a fost obsesia eului poetie eminescian, mai 
vizihiliî În marile proiecte din tinereţe, li li de ochiul II nil i Sll pra-eu vegh ea 
asupru istoriei şi naturii, instituind o ordine permanent negată de necesitatea 
auto-cunoaşterii. 1n poetica emineseiană, sinestezia are funcţia de a Înlătura 
('.oni:llrllrile lucrurilor, Îllvăluind cadrul Într-o "pinzăraie" de culori, sunete, 
gesturi, armonizate în interiorul unei puteri unice, lfIanifestaLe prin limbaj. 
Intuiţia salvării prin limbaj este transpusil în c()mpl(xele iniliatiee din marile 
poeme. Momentul ele iniţ.ic]'e prin cuvÎntul magllllli îi este necesar feciorului 
de împărat care reprezintil puterea oarbă, nc-Înstare să se indrepte spre ceva· 
Acest moment se1l1Ilifidi atingerea punetuJuiin spaţiu şi a momentului în timp 
În care Loale eOllverg şi oferă o elipă de percepere simultalliî a multiplelor 
dimensiuni ale fiinţ.ei. i\eLul valoarea unei întregiri, prin Îlnhr[\!işarea 
thanatici"[: "Nu noi ;"Întern stăpînii limhii, ci limba esLe s[JlŢ.JÎnul nostru", 
nota poetul eu mni!in\a gelliului (ms. 2275). Cuvîntul, în profnnzimea sa, 

22 rlllilll'CU, pod dificil, 111 "Hcvistu Fuudaţ.iilor Hegak", V!, 19,19, llT. 7, p. ,!lI 121. 
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invocă O permanenţă a sensului În spaţiul epiîanic al eului, identic cu sine 
în îaţa curgerii, astfel încît modelele antinomice ale Iijn ţei europene, despre 
care vorbeam la inceput, sînt la Eminescu conciliabile.i 

EMINESCU ET "LA HUPTURE" DE LA CONSCIENCE El-HOP{EN NE 

HI':SCNIE 

Se proposant d'offrir une interpretation coherente sur l'oeuvre d'Eminescu en ce qu'elle 
a de plus specifique, I'auteur de cet ossai s'est propose comme point de depart le I'ait qne le grand 
poete roumain a dfi resscntir avec acuite les effets tragiques determine, par le probleme centrale 
de l'Etre, probleme qui a ete, depuis toujours, dans la pensee curopeenne, la scission, la perma- 
nente oscilation tragique entre les poles antinomiques : ecoulement. - imrnobilite chez les 
Anciens, esprît - corps au Moyen-Ăge, noumen --- fenomen, "apollillique" "dionysiaque;;, 
esscnce - existence etc. 

N'importe quel grand poete moderne s'cst eff'orce de trouver une solution propre pOUI' 
la condition tragique de son existence poctique. Ayant COJ11mc intcntion de dcterminer les di- 
mensions et les particularites de I'attitude eminescienne envers ce concept fondamental, 011 y 
exarnine d'abord les composants principales ou visionarisme cminescien ; leros comme facteur 
de I'unite cosmiquc, I'organisation numerique-musicale du cosmos, les significations magiques 
du mouvement dans I'espace imaginaire, la synesthesic, la symboJique ele l'apolarite allgeliqlle, 
la conception du moi poeiique comme agent cosmique. Themes e.galemcnt romantiques el mo- 
dernes, ces slrllctures s()nt integrees en ee quc l'aulcur ele l'essai I10mme le c()mplexe mytlw-poeiiquc 
de "decl!i[[rcmcnl". 

Par la misc en valeur de quelques tnOnels theoriques qu'on peui trollvcl' dans ccrtains 
manuscl'its eminescicns, argurnentes par "la poetiquc implicite", ele gruno po(te. l'auteur essaie. 
dans la deuxieme partie de son ouvrage, de elecrire la modalite dc configuration de l'experi- 
enee du langage chcz Eminescu, concluant quc, pour celui-ci, le lallgage est il la foi ehlJlcllt 
mytho-poetique et facteur ele l'expresivite estMtique. D'olila solution proposce par lepoetc 
roumain: ayallt l'intuition de la possibilite du salut dans el par le langage, le moi poetiql1e 
eminescien tenel,l concevoir comme coneiliahles les l11odc]es antinomiques ele 1 '1-:: t1'C. 


