
"LU1VIEA-N SINE" Sl\ U DESPHE FANTA.STICUL EMINESCIAN 
DE 

CHEII! 

Proza lui Eminescu * rămîne in epocă, şi În întreaga noastră 
literatură fantastică de piuă la Mircea Eliade, pentru că ea este emanaţia 
unei minţi eu adev ărat deschise spre rnisteru l n a turii (u niversului) şi al OITlU-- 
lui, a unui spirit capabil să viseze pe dimensiunea fabuloasă a gîndului. Adu- 
nînd în sinteza ei atîtea elemente printr-o motivaţie determinată, 
adinc personala, ori dintr-un temei poetic, din aria filosofiei-.sau din gîndi- 
rea populară arhaică, proza erninesciană are personalitatea ei de netăgă- 
duit, mai ales o dinamică a energiilor s,i a dorinţelor, impusă de () subiecti- 
vitate romantică, aparte, pe care o f'rămtnt.ă patosul infinitului, nostalgia to- 
talităţii unite cu jubilaţia gravă a repuse In drepturile ei ontologice. 

Proza reprezintă, in creaţia cmincsciauă, o etapă în procesul de rn o- 
delare a uuităţii ei interioare, de esen ea a insemnat intuirea şi acceptarea 
fantasticului legat intim cîteva dimensiuni fundamentale ale intregii opere: 
propensiunea spre cosmic şi spre durata mctaindividuală, mister alv,ţeţ.ii 
interioare, "magie" il îmaginaridui.A transcende efemerul, a vedea Hiniurii 
ceea ee e etern, a întregi lumea printr-un suprareal ce-i dă sens este mfrşccll'ea 
adîncă a spiritului eminescian. De aceea şi principalele scrieri fantastice ale 
poetului, Sărmanul Dioni.s, Aoutar ii ţaroonului Tl ă, Ioan Vestitl/ue au în 
miezul' lor () aventură iniţ.iatid" revelatoare. 

Există şi pHg'ini in care ţinuta e oarecum abstractă, mai aproape de 
dezbaterea' filosofică, ca În crochiurile Archaeus şi Umbra mea, dar in nuve- 
lele sale Eminescu agă8it în o cale spre literaturitate, spre () anume 
luare în posesie a unor forţe latente in textul ca text. Că el a văzut în Ia ntas- 
tic o retorică a misterului, formă care inchid e cu necesitate dimensiunea 
de mister, o dovedesc traducerile, exercitiile din vremea studiilor vien eze 
(dud romantismul În floare cultiva o atmosferă apăsat fantastică) şi ecourile 
Jar În nuvelele propriu-zise. Iată () mărturie într-un manuscript eminescian: 
"Cînd eram Încă la Universitate aveam o ciudată petrecere. 1mblam adesea 
ziua pe uliţi, stind numai pe ici, pe colo la cîte-un anticvar şi răscoliudu-i 
vechiturile ; luam din cărţile lui tot ce-mi părea mai bizar şi mai fantastic 
şi, venind apoi acasă, citeam şi transcriam într-un caiet numit fragmentariurn 

" 

.. Prezentul studiu esL" UI1- r rugmcut dintr o cercetare mai Intinsă asupra rantasticului 
eminescian. 
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Lonl e.p aaajcle c1te-mipIăeeau. Locuiam intr-un sat aproape de orasul uni- 
versitar, împrejurul locuintei mele foarte liniştite, căci printr-un hazard 
locuiau in acea casă numai Iuoşnegi bilt:rÎni. Acolo, noaptea, după ce ast.n pam 
soba, citeam şi traduceam spre propria mea plăcere ceea ce am spus mai sus. 
Apoi, deodată, parecă mi se ... Intram În Iahiririte!e acelor curioase p o veşt i 
ce le eitisem, un tablou 1l1'l11a pe altul, () întîmplare pe alta. Atuncca stingeam 
lurnînarea, ea să IIU mă supere în sum hrele mele viziuni, şi scriam iute prin 
întuneric În Iragment.arlum tablourile sau viziunile ce-mi treceau prin 
minte"l. 

Dintr-un anumit punct de vedere, fantasticul este asimilat tra diţ.iei, 
Iiind tehnică, formă şi, fără manierism totuşi, convenţie. Această retorică 
pe care Eminescu şi-a însuşit-o, va fi tnsă topită de energia sa subiectivă eă- 
reia i se va supune, iar fantasticul, completat de in tuirea dimensiunii mitice 
a lumii, va deveni -- în cuprinrierea intregii opere, cind subiectivitatea pune 
stăpînire pe organizare -- amplă şi Fluidă extensie melodică. Fautast.icul 
eminescian, funoţ.ionîn el totuşi pin5 la nivelu 1 toposului, ll1 otiv elor, .'1':: ridică 
deasupra retoricii, ţintincl mai departe, mai sus sau mai in adînc, devine 
conţinut. El nu mai întovărăşeşte doar trecerea dincolo, În inăltimi de taină, 
ame!itoare şi abstracte, este chiar locul lor geometrie, acel putidum saliens 
al întîlnirii eu Absolutu 1, cu UJ ist.erul totalităţii. 

Gindirea creatoare erninesciană întîlneşte, ehiar reitereaz[l gindirea 
mitieă, în miezul ei fantastică. Stratul ei cel mai profund şi mai original ira 
diază seducţia misterului adînc al lumii şi al omului. Fantasticul arc aici, ea 
şi în mit, un statut ontologic, fiind consuhstanţial, UIl mod de a fi al realului. 
Fantasticul e Jocul unde, In spatele efemerului, se Iasă rntrevăzut ot ernul. 

Despărţind lumea esenţelor, a lucrului în sine, de lumea aparenţelor 
şi l'a ţiunea de înţelegere, Kant a da t o tundumen tarc teoretică misterului 
şi a deschis, totodată, porţ.ile unei mitologii acului, idealiqnul magic, m o- 
delîncl astfel in treaga gîndire artistică a romantismu lui european. Îl cităm 
pe Kant pentru că, mai mult decît alţi filozofi idealişti, Ficht.e sau Boehm e 
sau chiar Schopenhauer, el a ocupat un prim loc în preferinţele lui Eminescu 
şi reflexe ale ideilor sale, unite cu ecouri din Platon şi reminiscenţe din gîn- 
direa populară asupra misterului, au devenit Iortele motrtce ale fantasti- 
cul ni eminescian in proză, 

.Lumea-n sine rămîne un problem, Înlăuntrul căruia se rătăceşte cîte-o 
rază slabă, cîte-o fulgerătură, pe care cugetătoruI adinc o-ncremeneşte pe 
hîrtie, pe care citind-o, se naşte în păreţ.ii capului tău acea rezonanţ,ă lungă 
care te face să vezi într-adevăr că lumea şi viaţă sint un ViS"2, 

Acestei lumi ÎII sine, mister impenetrabil, doar arta ("eugetătorul adine") 
îi poate capta reflexul ("fulgerătura"). Imaginarul are pentru scriitorul nostru 
o funcţie fantastică, aceea de a recrea lumea divină a cbenţeIor. O .spune clar 
defini pa fanteziei aflată într-unul din manuscrisele eminesciene, comentat 
de G, Călinescu in Opera lui Eminesw3, "Şi astfel fantesia nu mai este reflee- 
ţia lumii astfel cum ea se arată ochilor Într-o reală trezire, ci ea În fantesia 

t M. Ji::rnillcseu, Opere, VII, Bucurcşti, EdilUl'u Aeudemiei n.s. Homânia. 1(177, p, 320. 
n 2wl. Eminescu, Sârmanlll Dionis. T'roză[a/'l/aslică, edijie ingrijitil de A. Mar/in .. Bucureşti, 
Millllrva", 1\')7:3, p. 102. 

<> G. Călinescu, Opl!l'a lui klihai EmilU;scu, 1, Bucureşti, "Cultura llH!ÎOIlI1Jă", 1934, p. 13. 
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poetului şi a artistului se ridică în jur în pctrificaţ.iunea ideilor eterne ee re- 
prezintă. Ceea ce numesc capete ordinare fantesie nu este Iaritesie ci slă- 
hiciune a creierului, Iantasteris, Pe dud celor chemaţi li vorbeşte în limba ei 
şi limba ei e armonia lui Plate". 

Calea artei către esen1,.e însearnnă, pentru Eminescu, coborirea crea- 
torului în sine, cu cuvintele sărmanuhu DiolJis "pierdere" ,,Î/1 inftnit.atea" su- 
fletului. Cucetirea "cerului interior" înseamnă şi posesia lumii adevărate. 
Eminescu era foarte aproape de Novalix, îu cugetarile sale asupra artei, căci 
şi pentru rornanticul german" ideile lui Platon sînt locllitorii forţei gînditoare 
ai ccrului Tnterior, Toată elevaţ.ia spre interior, j'nLreaga privire aruncată 
Înăuntru e, în acelaşi timp, o ascensiune, un zbor spre cer, o privire aruncată 
spre adevărata lume exterioară".'. Ordinea divină Ci cosmosului este captată 
În conşt.iiuţa (J,g-lindă a artistului-demiurg şi Eminescu construieşte, in proza 
şi in poezia s.a, cu o consecvenţă pliuă de sens, imagini ale rcflcctării. 

De aceea eul devine focarul fantasticului, centrul misterului cosmic. 
Acolo, deopotrivă în învătâtura cărţilor sfinte ale Indiei, la Novalis (răspun- 
sul-revelaţie la patetica lui intrebare: "încotro ne îndreptăm '?'" "Căt.re 
casă, mereu" desemnează spaţiul interiorităţii ea loc al Lraussubstan tierii, 
prin regăsireîn principiul etern) şi la Eminescu, identificarea ClI divinul su- 
prirnă "mărginirea", pune capăt alterităţii, deşteaptă meplOrin identităţii: 
lai lwam asi >: tu eşti acela (cum şi sună titlul unor strof'e eminesciene) . 
. .Persoana" suferă un proces de cosmicizare, devine Archaeus, materializa re 
a sinelui profund, atman. 

Sentimentul prin care omul participă la spirit e trăit de Eminescu 
eu o fervoare particulară care il duce cătresimbolic. Temă majoră în creaţia 
romanticilor, revelaţia identi tăţti, nostalgia reintoarcerii la unitate, misterul 
totalităţii este şi tema cheie a prozei emiuescienc. Sărmanul Dion is e un 
asalt spre ceruri, recucerirea patriei pierdute, regăsirea paradisului şi,] după 
cădere, refacerea fantasticului în mit şi În artă. Faraonul Tlă urmăreste, în 
muarte, aceeaşi revelatie a destinului fiintei, iar Ioan Vestimie, "j:nimă de 
rind", o pierde Într-m{ vis confuz.' . 

Drumul către divin al omului trece, la Eminescu, printr-un "concept 
cosmic?s numit Archaeus, Autorul reifică 1n Archaeus realit.atea eternă a 
fiinţei, principiul ei, "firea cea veşnică". Mitul lui Eminescu, CUln l-a numit 
C. Noica?, Archaeus se cOIlstituie şi ca UIl centru al prozei sale fanLastiee. 
Tipar etern al umanului, idee existind in imperiul sacru al ideilor lui Platon 
a căror reuniune e dumnezeu Însuşi, Archaeul eminescian exprimă comuniu- 
nea eu divinul şi indestruetihilitatea cxistenţei, un răspuns calIn da t spa imei 
de trecător. "Fiinţa în om e nemuritoare, prin urmare ai fost, eşti, vei fi 
totdcauna"8, afirmă l<:rninescu. "La nemărginire răspund eu altii nemărginire", 
cum va spune Ivun, eroul nuvelci cu acelaşi nume a lui M. l:<:Jiade. Poetul 

4 Novalis, Fragmente, după E. Simion, Proza lui Eminescu, Bucureşti,EI'L, 1964, p. 
lon-107, 

5 Novalis, Heinricl1 van Ofterd/ngen, în Novalis .. Discipolii la Sais, Hcinricll von Of/uri in 
ilen, traducere, prefaţă, note dp- Vioric.a Nişeo\', Bucureşti, "Univers'\ 1980, p. 20;). 

o G. Călinescu, Opera l!li 1vlihai Eminescu, r, eil. cit., j). 22. 
7 C. Noica .• Eminescu sau gînduri despre omul deplin a/culturii române, Bucureşti, 

.Eminescu", lH75, Jl, 158. 
8 j.llrc!liWl1s}. Variantâ partialli, In M. Eminescu, Opere, VD, erl. cit .• p. 286. 
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transpune metafizica în enigmă, e()neentrinduse asupra fantasticului con- 
diţiei umane :"CilH' ;,ii ce este acel el sau eu care-n toate schimbările din lume 
ar dori să rămînă LaI: El ? Acesta este poate tot misterul, toată enigma vieţii"· 
Trăirea Iant.astică în raporturile cxist.cnţă-inexistenţă şi individualitate uma- 
nă10 îşi expresie în motivele duhlului, automatului sau în metaforele 
oglindiri. 

Eminescu a mers în proza sa, ca şi M. Eliade, dire secretul conditiei 
omu lu i. D:1 r a ales pentru aceasta ea lea car« a f'os t şi este cea a creat.oru lui 
anonim: intrarea în poveste. Acesta este domeniul care concentrează ade- 
vărui: " In ele [în povesti 1 trăieşte A reha eus"ll. "Priveş te viaţa ca o comedie 
cine-o aranj eaz ă ? Priveşte om u 1 ea o maşină - cine-o tine '? Priveşte na- 
tura ea un decor cine-o zllgrăveşte? Şi-apoi nu uita că hirtia chiar era 
de nevoie ea să-I fixeze pe Archaeus'">, Prin Archaeus,Eminescll a ajuns 
în inima unuia din marile mituri ale u rnanităţii. O dovadă sînt cuvintele unui 
creator modern, ale lui Dostoievski care, în Jurriolul său. nota: .. Il n') ,1 
qu'une idee supreme. 1 'immortn lite de l 'âme". 

r n viziune eminescian ă, eul ea parte el formei pu re a oricărei exi- 
stenţ.e, participă prin sinele său adinc de esenţă divină, la absolut şi la 
mister. Dar deopotrivă devine Iantasl.ic eul ea centru al reprezentări i, 
"căci lumea nu-i cu mu-i ci cum o vedem". 

Instahilitatea reprezentării, într-o gîndire ee, pe urmele idealismului 
filosofic germa n, nega activităţ.ii l'a ţionale şi senzrtive valoarea de adev ăr, 
include în schimb proximitatea miracolului şi a strauiului, "Ce este irnp o- 
sibilul? Condiţiile a orice posihilitai.e sînt In capul nostru. Aicea sînt legile 
dudate cărora natura trebuie să Ii se supuie. Aicea-i timpul eu reguJek lui 
matematice, aleea spaţiul eu legile geomelrice aicea cauzalitatea cu nece- 
sitatea ei absolută şi dacii le ştergi acestea"> ... Spaţiul şi timpul kantian -- 
forme apriorice ale spiritului v-- Iuudarnentează, şi la Eminescu, mitul li- 
hertăţ.ii romantice, fără limite, a eului. Cum scriitorul dovedeşte, încă dln 
anii tinereţii cărora proza sa le aparţine, înclinaţia de a transforma me- 
tafizica în mister, ceea ce îl va interesa este falia ee se naşte intre adevăr: 
("criteriul realităţii") şi reprezentare ("închipuire") ea izvor al unei simţ.iri 
particulare ÎllcIinate spre fantastic. "şi-i vede departe, departe, i'n fundul 
cugelârii unul om ceva .straniu, ee pari a nu pricepe, bine, pînă bagi de seamă 
că sunt fllcltipuil'ile unui surd despre vocea omeneaseă"H. Concluzia lipsei 
unui criteriu sigur al realităţii, asupra căruia glosează Eminescu în A.rchaeus, 
are ca urmare în stăpînirea absolută a suhiectivităţii, fanteziei şi a visului, 
intru zia imposihilului, bizarului, paradoxului: ,,0 lume ea l1elumea este po- 
sibilă neîntreruptă fiind de-o altă ordine de lucruri"15. 

9 ArchacHs, in M. Eminescu, Sărmaiiul Dionis. Prozii fallfaslir:â,.ed. eil., p. 1L\: 
10 Două dintre meditnţ.iile fi losofiee mauuscrise ale poetului sînt centrate pc această 

problemă: Încercari de llwta{izicâ idealistii $i Despre nemurirea sufletu.lui Ş i (/ formei indioiduale. 
J t Archacils, ÎT\ :rIt Eminescu, Sârmanul Dionis. l'rozel rrllliaslicâ, ee!. cil., p. 11 :l. 
12 [.Archaeus]. Variantă partială, în M. Eminescu, Opere, VII, ed. <.:it., p. 28(). 
H M. r.Îmineseu, Sârmamz/ Dionis. Prozâ fantastică, ed. Git., p. 107. 
li Idem. 
1& Ibidem, p. 109. 
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Adevărul acestei lumi interioare "ea n olumea" este măsurat eu crite- 
riul visului: "poate că noi nu facem alta decît să visărnîntr-nn Iel sau altul"> 
A se intcrioriza devine sinonim eu a transforma lumea. "Die Welt wird Traum, 
der Traum wird Weld" sună cunoscutul vers novalisia n din Heinrirli uoti 
Oflerdinqen. Pentru Dionis, al lui Eminescu, visul, alchimie subti lă impusă 
universului, "era o viaţă şi viaţa un ViS"17. 

Ajungem astfel la UIl alt nivel al int.ruziei fantasticului; primele fiind 
lumea şi eul, cele dou ă mari ,.ordini" ale realului, al treilea îşi face loc la in- 
terferenţa lor tulburătoare şi este visul. Visul, moartea, arta, În viziunea lui 
Eminescu, conturează spaţii initiatice ale trecerii în ireal şi arii ale fantasticului 

Analogiei vis-viaţă, atît de veche ca motiv literar, romantismul i-a 
dat o amplitudine cosmică, implicind-o în structura însăşi a universuln i, 
Pe urmele Vedelor, Eminescu a Închipuit în , .. vis al nefiinţei universul cel 
himeric". Dar deja in nuvela sa de tinereţe, Sărmanul Dionis, realitatea 
sensibilă se constituia ca una de "un soi vizionar", foarte aproape de imaginea 
schopeuhaueriană a lumii.,despre a cărei existcnţă sau uonexistenţ.ă nu se 
poate afirma nimic deoarece e asemeni visu lui sau razelor soarelui cum le re- 
fleelă nisipul'v- sau de conceptul indian de Maya, în care ernp iricu l e "simhol" 
al realităţii absolute, relevate şi oculare a acesteiatv : "Fusese vis visului 
lui cel atît de aievea sau fusese realitate ele soiul vizionar a toată realitatea 
omenească '1"20. La nivelul pcrccpţ.iei şi viziunii omului, viaţa e un "vis con- 
fUZ"21 dar şi moartea intră în jocul visului si iluziei universale: "Moartea 
este numai un vis al imaginaţiunii noastre">. 

Intre planul aparenţelor şi esenţe, visul eminescian llU este reflex haotic 
al inconştientului, ci drum de inijiere şi de contact eu structurile sacrului: 
po perspectivă nemărginită se deschide Înaintea ochilor Inei"2' în oglinda 
visului se percepe straniul raport al antinomiei simbolice esenţă-existenţă 
se realizează transcenderea contrariilor şi se cuprinde cunoasterca vtot.alului, 
aici omul scapă de încercuirea timpului ,şi a spaţiului in plenitudfjiea liber- 
tăţii absolute. Visul este, pentru Eminescu, adîncire În tainele lunri] şi omu- 
lui dar Ş.Î accedere la sens. "A fi în vis înseamnă a fi cu adevăraU//24• De aceea 
reI mai des. o anumită seninătate hieratică sau chiar strălucire Ieerică scaldă 
visul eminescian şi-l alătură hasmului, Ieeria onirică cuprinzind uneori şi 
spa iile morţii, 

.Magia visului desemnează însă spa ţiu! poetic: pur, ilnaginarul. "A visa 
un lucru, ca şi a-l gîndi, e un mod tipic emin('seian de a-l crea"25 

1fi ,V!. Eminescu. Sarmanul Dionis .. i'rozd fantasticcl, cd. ;:il" p, 110, 
17 Idem. p. 2!L 
IŞ După Perpe"sicius. Proza literati! (/ lui Eminescu (Proiect de prct'o/ri). î.ll Bmirwsciana, 

Bucm€şli. "Minerva", JU71. p. 195. 
19 S. Al.·George, Arhaic şi rmiu/'f'.sril. India fn conşllin!1l n:lluraW rOilH1Jlc(fscâ, Ilucureşii, 

nEminc.ocu", 1\l81, p, 244. 
o ]\1. Eminescu, Sârnwnlll D{onis. Prozrl (olltaslică. ed. cit.. p, 77, 
21 Jdem, p. 72. 
2,2 :VI. Eminescu. "k 2 256, dup{r G, Cttlinescll. Opera lui Aiihai Emimsci1, I. ed. cit" 

p, 50, 

2:< lr1CIll .• p. )O, 
x, ':VI. Coman, Semuntica visului, "Ljlce:di\r'll 

25 ŞL Cazimi r, Slelele cardinale, 
. XXIII, 1980, nr. 2), 

Etnintsca) BnCllr{şli, nJ:j:lninescu"J oi 97b, 
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Prin Eminescu, oniricul devine calitate intrinsecă operei. Existenţa, la el, a 
unui stufos grup de imagini de provenienţă onirică, amănunţit analizate ele G. 
Călinescu, nu este totuşi factorul decisiv. Ambiguitatea, rătăcirea eroului, 
cît şi a citit.orului, Între a Ji sau a nu fi în vis, nivelul simbolic al imaginii şi 
teatralitatea ei de origine onirică ("Le reve organise ses images en scen es ... 
il drarn atise une idee" 26) au poate o greutate mai mare .. .Scmn" al unei ordini 
ascunse a universului, element structurant al imaginarului şi al operei, visul 
este gîndit de M. Eminescu ca unul din efectele cele mai tulburătoare pe care 
arta le experimentează. în consens cu idealismul magic, iuteriorizarea eului 
este sinonimă cu refacerea lumii după criterii de vis. Urmarea desemnată 
de Eminescu fiind cuprinderea cititorului in efectul oniric: "pe care citind-o 
se naş te în p ăreţ.ii capului tău acea rezonanţă lungă care te face să vezi Într- 
adevăr că lumea şi viaţa sînt un ViS"27. 

Perceperea irealului, transpusă nu atît În imagini ale visului, cît într-o 
organizare onirică, totalizatoare, este însemnul de modernitate pe care îl 
transmite proza lui M. Eminescu, incepind cu el, dar mai ales la urmaşul 
său direct,M.Eliade, fantastic şi ambiguitate nu mai pot fi despărţite de o 
structură onirică. 

Încercarea dată fiecăruia din personajele prozei eminesciene este una 
de natură sau cel puţin de atmosferă onirică : Ioan Vestirnie se rătăceşte 
într-o moarte-vis. Tlă "coboară" în ea, Dionis se pierde în adîncul infinit al 
sufletului său, asemenea, ea într-un vis. Mai mult, autorulînsuşi trăieşte aven- 
tura artei sale ea pc o experienţă de acelaşi ordin, onirică sau cvasi-onirică. 
Refuzul său ironie de a tranşa asupra ,,întîmpIărllor" din Sărmanul Dionis 
poate fi privit ca o afirmare, o asumare a perspectivei fantastice a visului 
care arrnonizează şi pune în comunicare real şi ireal. Arta vrea să fie, 
pare a spune Eminescu, atrage re in vis,instăplnire a magiei onirice. Înce- 
putul nuvelei Sărmanul Dionis instaurează omnipotcnţa visului ("in [aptă 
lumea-i visul sufletului nostru"), sfîrşitul ei o menţine. 

Dimensiunea onirică şi fantastică se constituie ca măsură Iundam ent.ală 
a prozei eminesciene. Filosofia însăşi (G. Călinescu incadra proza fantastică 
In genul nuvelei metafiziee) are aici un statut poetic, premisă a instalării 
'in fantastic şi vis a trecerii "elin minune în minune", cum spune eroul lui 
Erninesou, Este, desigu r, in această conl ucrare a filosofiei cu imagina ţia 
un demer= specific în genere marii Jiteraturi romantice, care se vrea o 
literatură-revelaţie, dar ea capătă la autorul român accente distiuctive, 
unice. 

Particu lari Latea f antasticulni eminescian este de a se realiza conco- 
m it.ent pe mai multe nivele şi de a m euţ.ine o ambiguă coincider«, de pildă 
Între interioritate, pe de () parte, dominată de categoriile imaginarului, ale 
oniricului, şi pe de alta, categoriile sacrului. Căci pătrunzînd în adîncurile 
eului. numite ele sunet, vis sau gîndire, eroul eminescian nu parcurge o ex- 
perienţă a relevării inconşt.lerrtului, ci experienţa simbolică a ajungerii la 

2" S. Freud, La Sriencc des reoes. Paris, 192fj, p. 4ti; "Punerea ln scenă" fI eonţ.inuLullli 
visului. de eate \'oy]lcşle l'reud, esle evident irnplicută structurii Iluvelei "votarii faraonulili 
Tia, 

27 .\LEminescu, .Sărmaruzl Dionis, Ptoză Fantastică, ce!. cit,. p, 102. 



esenţe şi a percep erii totalului. Corelaţia dintre fantastic şi simbolic este, 
după Sergiu AL George,2S trăsăt.qra care duce, peste ani, de la proza lui Emi- 
nescu spre nuvolist.ica lui M. Eliade. Dintr-un alL unghi, Mircea Braga29 vede 
în fantasticul eminescian o experienţă a materializării imaginarului. Pentru 
noi, centrul prozei eminesciene şi centru al Iantasticnlui ei rămîne cuI romantie 
eu aspiraţiile şi nostalgiile lui cosmice, eu legile ciudate pe care subiectivitatea 
le impune lumii, eu primatul fanteziei pe care îl instaurează. Fantasticul 
interior sau eul fantastic este, credem, pentru Eminescu, o Iorrnulă atotcu- 
p rinzătoare, 

Ne interesează totodată, dar poate mai puţin faţă d.e prezenţa în sine 
a motivelor fantastice tradiţionale, felul în care se construieşte o atmosferă, 
elementele filosofice şi simbolice ee duc către fantastic, ouirismul şi mitul, 
toate traducînd o ordine a irealului, () viziune Iundamenta l fantastid!.I11 
acest sens Sărmanul Dionis, rămîne o capodoperă a unităţii dintre artă şi mesaj 

Dar pînii a ajunge la aventura propriu-zisă în esenţă una a trans- 
cenderii polarităţilor ce intră în natura umană şi a accederii la absolut, prin 
i nsta la re in arhaeu] primordial şi prin visul divinităţii principalele mo- 
menLe ale nuvelei Sărmanul Dionis pot fi privite ea trepte ale trecerii în fan- 
tastic prin cele două mari ordini ale realităţii, deja amintite: lumea şi omul. 

Dcconcertantul monolog filozofic cu care dchu tează nu vela, mai arid, 
parc a nu se integra strălucitei turnuri fantastice a nuvelei şi primii lectori 
ai Siirmatiului Dionis au fost chiar dezamăgiţi de această "disonan!ă". El 
nu contravine Însă. Ia un examen mai atent, atmosferei generale de instalare 
în fantastic şi oniric. Din contră, monologul lui Dionis poate fi privit ea un 
adevărat moment al alu neeării spre irealitate; nu numai în formula sa de 
idealism magie, ea pregfrtire, premisă a visului poetic pur, dar chiar ritmul 
obsesiv, accentul vizionar şi de reverie a ideilor răspund unui climat al adin- 
oirii în sine, esen[.ialin Sărmanul Dionis. De fapt monologul este proclamarea 
Iurrtast.icu lui interior, de dimensiune novalisiană, şi mai ales cl1prilld(rifa lumii 
înconjru-ăt.oare dar şi a universului operei in spaţiul onirieului. Cu t)ală id ea- 
Lia sa, în linia apriorismului kantian, lllOIlOlogul lui Dionis "în' faptă lu- 
mea-i visul sufletului nostru. Nu există nici spaţiu, nici timp, elcslnt numai 
in sufletul nostru, Trecut şi viitor ein sufletul meu ea pădurea ihtr-un sîm- 
bure de ghindă şi infinitul de asemenea ca reflectarea cerului înstelat intr-un 
strop de rouă" se alătura viziunii din Bliitensioub, ,1 lui Novalis: "Calea 
ceCi tainică duce spre interior. E in noi, sau nicăieri, vesnicia eu lumile sale, 
trecutul i v iit.orul"!", 

Lihertatea spiritului faţă de eOlllingen(ele eOllstringătoare ,de (,olldiţ.iei 
umane, spaJiul şi tinlpul. în. procesul adîncirii I'n sine, nu iJloeamnă numai 
demi urgie romall Lieă n conştiinţei (ea e to tuşi p rezen tă în eu prinderea su- 
biectiVE! a lumii ca vis, imaginujj(', ironie), ei ş.i trăire a misterului, pătrun- 
dere în tărîmul tainei. Pentru eăin aeest vis al lihertăţii absolute. eare oh- 
sedează cugetarea i sufletul lui Diollis se hănuieşte atracţia nostalgie-ă a 
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;, S.A!. Geurge" Emin1'8CU' - A rhtlipul, 0J). tii ... p. :270. 
2"I. Bfagn., Proza lui Eminescu sau IwÎI?I'I'S1li "concret" al imaginarului. "TrilllSih'8.llj'I", 

X. 1981. 1. 
JO După A. Bi'guin, Sufletul romantic si uisul, tmducel'c si pl'efaţr! deD. Tepeneag 

UUcul'e5ti, .,Univers", 1\170., p. 272. 



sinelui profund către izvoarele vieţii şi plenitudinea divină: "Dacă am afla 
misterul prill care ne punem În leglitură cu aceste două ordini de lucruri, 
care sunt ascunse În noi, mister pe care (au posedat poate magii egipteni 
şi asirieni, atunr.ea, in adincurile sufletului cohorîndu-ne, am trăi aievea 
în trecut şi am pute locui lurn ea stelelor şi a soarelui'" J 

Intreaga secvenţă a monologului lui Dionis poate fi. considerată ca un 
preludiu al farrtastîcu lui prin instituirea ambiguităţii onirice la nivelul 
eroului şi a lumii şi prin experimentarea trăirii fantastice care ţine de pre- 
sentimentul spatiului magic, al intrării intr-o taină. In mod obişnuit, se con- 
sideră, in consens unanim, după definiţia dată de Todorov, că fixarea punc- 
tului de plecare al fantasticului într-un real de o solidă consistenţă creează 
şocul rupturii fantastice, dar am putea lua în consideraţie şi o altă situaţie, 
desintîlnită în fantasticul românesc : autorul însuşi, vrăjit de fantastic, ac- 
ceptă şi creează semnele lui în real, le caută, le preferă, le provoacă. 

Si in Sărman III Dionis se fixează un cadru real aventurii fantastice. 
Dar e' un real de o esenţă particulară în care, difuz, germenii fantasticului 
există deja, UIl real "informat' de atmosfera fantastică. Experienţa emines, 
ciauă ar putea fi. privită chiar ca o anticipare Iaţă de realismul magic din 
proza secolului nostru şi nu este de mirare că prin atmosferă secvenţele- 
cadru din Sărmanul Dionis se apropie de cadrul introductiv al romanuluî 
lui Mateiu Caragiale, Craii de Curtea Veche, acesta din urmă fiind totuşi 
de un simbolism mai apăsat. aproape "expresionist". Şi aici, ca şi în proza 
mateină, un fel de "disoluţie" pregăteşte, in realitate, germenii trecerii din- 
colo de limite imediate, Noaptea, ploaia, lumina murdară sau somuolentă 
a lămpi lor apartin contingentului dar, împreună, creează "spaţ.iul neguros" 
favorabil transpoziţiei şi sirribo licului. Căci, prin e011 vergenţa stilistică, această 
"ordine a realităţii" participă la simbolica platoniciană a prof'anului, ("im- 
periul umbrelor confuze"), care o ircalizează. "Umbra eroului nostru dispă- 
rea In şirnaîele-ploaiei", "eîte-o femeie cu faţa înfu ndată În eapşon îşi desf ă- 
şura trecătoareie umbre prin spaţiul neguros, asemenea zeilor lntunecaţ.i 
din epopcele nordice", "el În.Quşj nu-şi părea a fi decît o urnbrăuepricepu t ă" 
etc, O astfel de perindare de umbre într-un cerc al obscurului se încarcă de 
o wgestic de straniu, cum o notă de mister este implicată imaginilor părăsirii, 
decrepltudinii, somnului care învăluie casa lui Dionis. Năruite, vechi, putrede, 
hăţişul, toate aceste atribute ale Iucrurilor se Iac Însă simboluri ale înscrierti 
într-un t.imp al curgerii şi m ăcinării inexorabile şi trădează deja o con- 
ştiintă marcată de amhivalenţa fantastică a tirnpului.w. (Să mai observăm 
că orologiul măsură timpului uman --- nu apare decît în două scene şi 
anurn s atunci cînd Dionis-Dan se află În real, acasă), 

Prezenţă specific eminescia nă În descriere, adevărat topos al rniraj nlni 
şi al st.rii de farmec, luna este tratată În Sărmanul Dionis ca fantastică 

:1I Novalis: "In raport cu noi fantezia aşează lumea viitoare fie in înălţimi, fie în adîncuri, 
fie lI! rne(cfllpsillOzi\. Visăm la Gllă(:orii prin univers. Oa"," llU este universul în noi'? Adl!Jeurile 
spiritului nostru noi nIl le eUl103) km. J.năulllru duce drumul cel tainic. în noi sannicăieri este 
veşnicia clllurnik ei, trecutul şi viitorul. Lumen dinafară este lumea umbrelor" ... , dup:1 ViorÎCa 
Nişeov, Caielele /d iimi Eminescu, IV, Bucureşti, "Eminescu"', J 9,/'7, p. 1:30, 
. :l2 Observaliaasupra Hml)jvalenţei timpului la Eminescu este aprof'lmdal.{tln M Eliade, 
[/080 del Conle., Ni'llwil .Eminescu () dell' Assolnlo" .Belfagor", XIX, 1901, L p. 367- 371.. 



putere magică, precum în arhaicele mituri, unde ea prezideaz ă o întreagă 
simbolică a trecerii. 

Trebuie să observăm aici că apropierea sensibilului de ireal poate fi 
creaţie conştientă a naratomluÎ- "regizor" (cum se întîmplă În minuirea 
epif:oadelor de magie lunară şi în toată această fumigaţie de real cuprins de 
umbră, somn şi timp), însă ea intră În mod necesar În viziunea eroului asu- 
pra lumii. Person aj ul este astfel al doilea nioel de difuziune a fantasticului. 
"Sărmanul Dionis este un tipic erou romantic nu numai sub raportul ina- 
daptahilităţii sociale şi morale .. ci şi pentru că existenţa sa adevărată înseamnă 
trăire, acceptarea fantasticului. Predispoziţiile sufleteşti ale firii sale îan- 
taste, vlsătoria incorigibilă, ruptura eu mediul Iilistin îl înstrăinează pe Diollis 
de lume, dar şi de cuminţenia gîndirii comune, In preferinţa pentru fantezii 
metafizice, superstiţie, ştiinţe oculte, recunoaştem o minte în care gîndul, 
cunoaşterea se lasă sedusă de contemplarea misterului şi îl integrează lumii 
într-un act de cuprindere a totalităţii. Pentru că eroul este din numărul celor 
care ştiu, care aspiră a trece dincolo de hotarul Înşelător al aparenţelor spre 
lumea inalterabilă a permanenţelor. Nu întîmplător el poartă numele zeului 
de care este legat mitul exilului sufletului şi al salvării prin cunoaştere. 

Ruptura unltăţii divine este o veche şi obsedantă romantică temă. 
.Iacques Roos îi analizează, de pildă, implicaţiile in opera lui W. Blake, 
Novalis, Ballanche.v. 

Eroul lui Eminescu trăieşte această despărţire ea mister, enigmă a 
spiritului şi sufletului. Taina ce pătrunde fiinţa lui Dionis, venea din intuirea 
situării omului în faţa totalului : "Asta-i întrebarea ... , enigma ce pătrundea 
fiinţa mea ... Oare nu cîntă ei [îngerii J ceea te gîndesc eu ... Oare nu se mişcă 
lumea cum voi eu ?"34. Dionis este locuit de () secretă nostalgie" rnelan- 
colia sa inepuizahilă e această presimţire a absolutului impregnată .de tris- 
teţea despărţirii de el. Intr-un plan simbolic, Dionis este şi va rămie orfan 
vizitat de secreta sa "nostalgie inversă" chiar după dobîndirea Iericît'ii ome- 
neşti". El este, ncîntîmplător şi fiul văduvei. "Creaţiunea e alteritate, şi 
alteritatea e văduvie", "Moise e fiul văduvei, Isus la fe1"35. Poate din basm 
pentru a marca astfel extraordinarul eroului (dar basmul e un adevărat re- 
cipientde reminiscenţe mitice !), poate din alte surse, şi deci cu. o intenţie 
motivată adînc de mesaj, Eminescu a recurs la caracterizarea eroului său 
prin aceste simboluri ale alterităţii, Încărcate de mister. 

Căci taina cea mai adîncă in care este antrenat destinul lui Dionis , 
ca şi În cel a lui Tlâ, este taina identităţii, răspunsul refuzat tulburător 
şi ambiguu, la întrebarea "Ciuceşti tu T", Scriitorul întreţine confuzia Dan- 
Dionis pentru a o include in jocul etern al măştilor, în iluzivitatea fol'lnelor 
multiplului rnesigur tşi trecător fată de prototipul neschimbător, eternul 
Archaeus. 

Aceasta indeterrninare fantastică, menţinută pînă la sfîrşitul nuvelei. 
unde sîntem confruntaţi vcu întrebarea "Cine este omul adevărat al acestor 
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:13 .lacques Hoos, Aspccts /itt(;raires du uujstictsme plliloSOTJhiqllc el l'Lnţluence du Bocluue 
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:1<]1;1. Eminescu, Sărmanu! Irionis, ·Pro"â Fantastică. eri. cit., p. 76. 
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lntlrnp lări T, esl.e precedată de exploatarea motivelor stricte ale g'enullli, 
portretul şi umbra, şi ele cerute de ideea de deduhlare de "ruptura în ordinea 
unicului şi irepetahilului":". Pe aceste coordonate duhlul se va impune ca 
figur[1 fundamentală în poetica fantasticului interior em inesnian. 

Prez enţ.a dublului ea repetiţie fantastică a formelor, aparenţelor. este 
introdusă În Sărmanul Dioni« mai întîi prin "figura" portretului tatălui. 
Imaginea lui Dio nis pare rodul un ei suite de ref'lectări : ,.era el intreg el, c o- 
pilul din portret", "atiLa formă avea pustiif a, sărmana lui viaţă", Statutul 
antic al creaturii prinse in portret rămîne suspendat, indecis, prin sugestia 
de androginie, lipsa numelui şi inchiderea sa asupra unui adinc secret, Aces- 
tea sînt şi atributele esenţiale ale eroului nuvelei lui Mateiu Caragiale inti- 
tu lat.ă, semnificativ, Rememberv". Portretul participă (el este "umbra ee părea 
că-i suride" sau "umbră ingerească") la natura supraiu dividuală şi supra- 
firească H u mb rei. Căci umbra, () inexiatenţă, intră, paradoxal, în cercul Rea- 
lului, - ea o reminiscenţă .din vechile mituri În care reprezenta sufletul, sîm- 
hurclc ahsoiutului din om ea e arhaeul neschirnhăt.or, "omul cel vecinic 
{lin care răsar tot şirul de oameni trecători, "'''iu raport cu ca re Diouis-Da II 

se comportă ca ref'Iect.ări incerte sali ca schimbătoare m ăşti : "Cîţi oameni 
sun! intr-un singur om? Tot aUlia cîte stele sunt cuprinse Într-o picătură 
de rouă" ... '''' Şi lot ea, um.hra , constituie dimensiunea .J'autast.ică'I-vealifi- 
careu apartine scriitorului a fiinţei. 

Aventura propriu-zis fantastică, În care se produce "mutarea" lui 
Dionis fu trecut, în vremea lui Alexandru cel Bun, şi Dan cucereşte un spatiu 
paradisac, este precedată de actul iniţiatic al cobortri! eroului în prcpria-i 
interioritate şi de deşteptarea, magică, a II nei rezonan!e tainice, acordul dintre 
sufletul individual şi cosmos. . 

Scena, dezvoltată toată din metafora oglindirii, sinteză de poezie şi 
de revelaţie are un autentic. ritm eminescian căci, nu fără de o egală putere 
cu vraja propriu-zisă provocată de lună sau de instrumentul magie al cărţii, 
puterile conjugate ale elementelor con-lucrează asupra sufletului, des- 
chizîndu-l minunii. 

Cartea există in nuvela lui Eminescu ca topos al fantasticului şi ca pro- 
vocare a lui, pentru că ea este simbolul misterios al unei revelaţii primor- 
diale, întrupare a Logosului şi a modelului divin Incifrat În scriitura cosmo- 
sului. "Arhiteeturae cnsrnicae sive astre noma geometl'ieae corn pen diu m 
Învăţătură despre a lumii orînduială dumnezeiască" ... astro logia de origină 
bizantină a lui Dionis, ca simbol al universului, conţine cheia pierdută a ar- 
moniei cosmice: "Scrise ciudat, cu o cerneală roşie ea sîngele, caractere slave 
de o evlavioasă fantastică arătare", literele ei sînt hieroglHe, figuri ee inchid 
esenta tainică [l lucrurilor . 

. De aceea drumul iniţiatic e de la cartea eare se Înfăţişează ea semn al 
unei nelămurite chemări şi emhlemă a unei eunoaşteri aseunse (nu eonţ.inea 
ea icoana Sfîntului Gheorghe ea simbol al "adevărului nimicind neştiinţa" ?) 

80 Mircea Popa, Identitate şi olllbi/JalenJâ. "TribllllH", XIX., ln7b, ,l 
"7 RemembleI' e l'cnmintirea. eu aluzie In !lvatar, a forrr:elor lrecrt10nre fală de prototip. 
"" 1\1. Eminescu, (IV cit., p. 51. 
3!;1 lde.nl) p. 55, 



la cel' imperiul sirnho lic al eternităţii, sacrului şi apoi, În adlncimile 
sufletului, oglinda "poemei universale şi a dlvinului.w. 

"El îsi apropie scaunul de fereastră. pe care o deschise, şi la 
lumina cea palidă a lunei, el Întorcea foaie cu [oaie uitîn du-se Ia 
constelaţ.iunile ciudate, Pe o pagină găsi o mulţime de cercuri ee se 
tăiau, atît de multe, lncît parea un ghem de fire roş sau un 
paia njiniş zugTăvit eu sînge. Apoi Îşi ridică ochii şi privi visînd în faţa cea 
blîndă a lunei ea trecea frumoasă, clară, pe un cer limpede, adinc trans- 
parent, prin nouri de un fluid de argint, prin stelele rnari de aur topit. Părea 
că deasupra mai sunt o mie de cercuri, părea că presupusa lor fiinţă trans- 
pare prin albastra-i adîncime ... Cine ştie, gindi Dinnis, dacă în cartea aceasta 
nu e semnul ce-i în stare de a te transpune tn aditicimile sufleteşti, în spaţii 
care să Iorrnează aievea aşa cum le doreşti în spaţii iluminare de un albas- 
tru splendid, umed şi curgător ?"40. Pasajul "oglindirii" din Sărmanu] Dionis 
trăieşte, dincolo de frumuseţea lui atît de particulară printr-o concentrată 
putere simbolică. Natura e, aici, ea în versul lui V. Hugo, ,,0 aparenţă co- 
rectată de o transparenţă" şi epitetul transgresează limite. Claritatea, trans- 
parenţa, fluiditatea, adincimea sînt atribute prin care lumea participă la 
esenţ.e. Sufletul care reflectă visul cosmic se transformă astfel într-un spaţiu 
al ilummăril. "Albastru! splendid, umed şuoi curgător'va] adîncurilor din 
suflet, nu este el atît de aproape de albastru! prin care Novalis d esemna 
irealul '? 
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"LE MONDE EN SOI" OU LE FAl\TASTIQUE [)'EIVIINESCU 

RESllivJ:E 

l.e f'antastique chez Eminescu est le lieu rl'une ambigue coînctdence el e l'intcriol'iţe, do- 
miuec par les ca tegories de l'unaginairc el ele I'onirique, avec les catcgories du sacre. l. t.cx te- 
elef rcste Le Puunre Dionis. Entre le rnonde el le moi romautique avec ses aspi ra tio nsje l. 1I0stal-. 
gies cosmiques se situcnt les "pl'ojections" du reve. La Ionct inn du double, f i gure dominante 
dans les proscs Ia ntust iques de I'nuteur etudie .. est de provuquer UlIC derealisation du reel, ele 
met tre eu quostion Ies ecrLillldes ele l'idenlite el ele elol1ner au Ira vaiI eles sens el de la pensee 
line I'clativil(; hallllcillatoil'e, Pas du tont psyehologiqlle au 1'ond, le fantaslique' el'Eminescu 
est essentielemeul symbolique et mCLaphysiqlle, "sp6culatif" dans la lignee de Kant el ele Platon, 
maia ,\ l'abri de tont exces allegoriqllc grâce il la p\li;sanee visionnaire des "reves" inconlr!)Ja- 
bles - Jangage cOlllplexe d'Ull moi prof'oml. proprc aux proses fantastiql1cs elu graflel romanlique 
romnaill. 

4.0 "Chiar şi cOllşliin(a scria Novalis în Fldntich von Oflerdingen, cel. cit, p, 212 - 
accasl6 putere z:'imislitoare de inţelesuri şi ele lumi. acesl simbure al odei'lrei personalităţi, imi 
apare ea duh al poemei universale, ca hazard al veşnicei reintilniri romantice, al vieţii totale, 
veşnic neschimbiHoare", 


