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Cuvânt înainte

O REVOLUŢIE COPERNICIANĂ
ÎN EMINESCOLOGIE
Acad. Mihai CIMPOI
Lucrarea lui Cristian Livescu, care abordează – cu un dar al
documentării ieşit din comun şi cu o aplicare hermeneutică vecină cu
arguţia, dar mereu direcţionată spre revelarea esenţei – debutul literar
eminescian sub aspectul metodic al strategiilor textuale, produce o
adevărată revoluţie coperniciană în eminescologie.
În ce constă răsturnarea spectaculară în perspectivă exegetică?
Autorul respinge categoric punctul de vedere conform căruia
primele poezii ar fi marcate de imperfecţiuni şi neîndemânări stilistice,
care ar impune – vorba lui Ibrăileanu, referitoare la postume – imaginea
compromiţătoare a unui Eminescu care nu este încă Eminescu. (Opinie cu
care a polemizat N. Iorga, care pleda pentru publicarea oricărui rând
eminescian, iar mai recent, I. Negoiţescu, demonstrând contrariul, şi
anume că în postume este originalul, adevăratul Eminescu.)
Ilustrând mitul poetului perfecţionist, Eminescu apare cu semnele
geniului care coagulează deja pe la 14-15 ani primele experienţe de viaţă:
dispoziţia pentru aventură, ca fugă în spaţiu, spre a cuceri timpul în
integralitatea sa; precocitatea erotică; indiferenţa (boemă) la înfăţişarea
socială; aviditatea cognitivă, în special prin citit; practicarea lecturii
dificile, observată de Teodor V. Ştefanelli; putere de concentrare şi
fascinaţia virtualului.
Debutul eminescian este văzut, prin urmare, ca o primă etapă de
elucidare formală, de remodelare prozodică şi decantare a unor imagini.
Este „punctul dintâi, mult mai mic ca boaba spumei”, nuclear, al
universului eminescian, care va produce big-bang-ul. Debutul reprezintă,
astfel, prima fază a procesului de amânare a opţiunii definitive pentru
acea carte, visată şi de Mallarmé sau de Borges (ca o bibliotecă), acel
Borges care, conform mărturisirii lui M. Sorescu, recita entuziast Peste
vârfuri trece luna... Sunt distinse modalităţile de modelare prin două
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coduri: discursul poetic sociabil, deschis, menit să fie făcut public
(poeziile ocazionale şi cele de sorginte paşoptistă) şi discursul ascuns,
îndrăzneţ, vizionar, ţinut între manuscrise pentru atopon-ul, pentru starea
de enigmă la nivelul semnificării. Tot aici este semnalată ţinerea în
rezervă, în „zona conştientului ocrotit”, după expresia lui Charles du Bos,
a demonismului şi a sentimentului de irealitate a vieţii.
Este detectată apoi poeticitatea „dublului” conflictual, a
negativităţii, a alterizării, a expansiunii intimităţii şi genitrizării spaţiului
fericirii, a esenţialităţii orfice, a multiplicării textuale şi imaginarului
stabil, radical şi doctrinar. Reţinem observaţia fină că nu e vorba de o
dedublare pur şi simplu, ci de o trezire de ordin psihanalitic a supra-eului
(Über-Ich). Autorul urmăreşte în continuare, revenind la disocierile
iniţiale, dualizarea eului, despărţirea de ocazional, prin vizionarism,
angelicism, mitologia noscturnă, reveria „căderii”.
Analiza amplă, cu lux de amănunte documentare ce privesc
configurarea mitului poetului perfecţionist, anturajul, „felul în care apare
în publicitate”, analiza arhitecturală şi textuală a Caietului vienez (Marta),
în două capitole, este un nou prilej complementar – de a accentua
„configuraţia totalitară a operei” (cu termenul lui Tudor Vianu) şi
continuitatea căutării identităţii cu incidentalele crize, cu efectul de
„negare a individualităţii” şi cu aplicarea „probei profunzimilor”, care
determină eliminarea unor texte ca La Bucovina, Speranţa, Misterele
nopţii, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Amorul unei marmure, Junii
corupţi, Amicului F. I., La moartea Principelui Ştirbey – cu efortul
autodefinirii şi obsesiei identitare de tip central-european. Remarcăm şi
aici o observaţie subtilă, privind ezitarea eminesciană de a se încadra în
cele două direcţii ale sensibilităţii din secolul al XIX-lea, denumită
reacţionară şi utopistă.
Regretăm sumaritatea analizei modernismului eminescian, doar
prin raportare la Schiller şi printr-o trimitere expeditivă la Gottfried Benn
(încercarea artei de a se trăi pe sine, de destrămare generală a
conţinuturilor, de a plăsmui din această trăire un nou stil şi încercarea de a
opune nihilismului general al valorilor o nouă transcendenţă,
transcendenţa plăcerii creatoare) şi în alte capitole, tot fugitiv, la
Baudelaire.
Cu analiza poemului Ondina – amplă, complexă, arborescentă –,
urmărind persuasiv demonstraţia valorii de capodoperă, intrăm pe un
făgaş al îndoielii, al ezitării, determinate, acestea, de rezervele noastre a
priori faţă de limbajul presărat cu naftalină romantică, de aerul atât de
„germanizat”, de juvenilitate, care doar prin degajare instrumentală
prevesteşte marele poet. Până la urmă rămânem convinşi că statutul ei de
capodoperă îi dă simbioza, asemănătoare celei din Luceafărul, a marilor
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teme eminesciene. Un comentariu preliminar ne avertizează că Ondina
(Fantezie), concepută în 1866, anul debutului poetic, ocupă un loc de
seamă, fiind prima mărturie asupra marilor resurse imaginare şi de
semnificaţie metafizică ale poetului, a cărui aventură de explorare a
lăuntricităţii se află abia la începuturi: „Tema iubirii incompatibile e
întrepătrunsă de temele complementare ale gândirii în stare de visare
(întotdeauna, la Eminescu, raţiunea este înnobilată de dimensiunea
onirică), cosmogoniei (sau magiei cosmice), selenarului, temă contiguă
aici celei a zânei însingurate şi orfismului. Poetul întreţine ruptura de
registre şi îşi rarefiază explicaţiile, mizând pe puterea interioară a reveriei,
care îşi dezvoltă singură traseul în Infinitul imaginar, „câmpia speranţelor
mele”.
Cristian Livescu nu vede aici inadvertenţe, uşoare siluiri de
sintaxă şi vetusteţe a limbajului, ci o „labirintizare a expresiei”, cerută
anume de deschiderea ontologică extraordinară prin „cucerirea
profunzimilor”, fapt demonstrabil cel puţin parţial. Coborârea în
„miraculoasa plenitudine a profunzimilor” se face cu edificarea unei
mitologii imaginare, bazate pe vis, ca liant soteriologic între gând şi suflet
şi ca imitator al jocului de aparenţe al lumii. Fondul asociativ al baladei
intuieşte pitagorismul, orfismul, platonismul. Alte mari teme sunt:
„muzica sferelor”, androginia (natura divină binară a cuplului), „lira
sfărâmată”, feminitatea aproximată, himerizată, claustrarea narcisistă,
poezia ca o cântare întrupată, „a nopţii poezie”, teatralitatea,
singurătatea, impactul cu tranzitoriul, cu „lumea trecătoare” şi
abandonatul acesteia prin scufundarea în lăuntricitate.
Venere şi Madonă apare, în această perspectivă, ca fuziune a trei
niveluri de dialog: orfic, dionisiac şi bucolic, ca o consolidare a filonului
vizionar, ca o rupere de romantism. Analiza Epigonilor se rezumă la
raportul cu „poetul dinastic” Vasile Alecsandri.
Revenind la modernitatea lui Eminescu, Cristian Livescu încearcă
o detaşare de grila romantismului, aplicată tradiţional, propunându-ne o
altă perspectivă exegetică: Eminescu este un produs nu atât al
romantismului, cât al estetismului vienez!” (Se ştie că acesta se impunea
pe fondul amurgului Biedermeier-ului.) Actul modernizării eminesciene
se produce, după părerea exegetului, în temeiul contrastului, al antitezei,
care sparg convenţiile poetice vechi. Taxarea drept „romantic întârziat”
este inadecvată, autorul apelând şi la argumentul Ilinei Gregori: „Cum să
repetăm formula-standard romantic târziu – se întreba aceasta recent – şi
să-i reiterăm conotaţiile – inadaptarea la ritmul istoriei, anacronism,
decalaj în raport cu ora culturii occidentale etc. – când opţiunile
intelectuale ale lui Eminescu, în perioada decisivă a formaţiei, sale se
îndreaptă tocmai spre ceea ce oferă mai modern şi actual ştiinţa
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germană?” Evident, demersul profund ontologic al lui Eminescu face
astăzi imposibilă încadrarea sa în vreun curent sau orientare estetică
anume (se ştie că s-au făcut încercări de a-l înregimenta în rândul
simboliştilor; Mariana Neţ crede că Ondina reprezintă „epistema
simbolistă”).
Debuturile în proză, de care se preocupă Capitolul XI, sunt puse în
lumina scrisorii adresată lui Iacob Negruzzi şi datată 16/4 septembrie
1870, în care se face o adevărată filosofie a mutaţiilor, din care se poate
deduce:
– că oricând e posibilă o schimbare de atitudine în sfera lumilor
filosofic-poetice pe deplin întocmite;
– că eul are tendinţa să se duplicizeze, „negativul” alterităţii
lichidând, neantizând „ţesuturi” de gânduri şi imagini gata consolidate;
– că fiinţa se precarizează, se resemnează în suferinţă, în faţa
„întâmplărilor” oarecare venite din real;
– că două concepte domină combinatorismul idealităţii imaginare:
trezirea dintr-o lume în alta, la discreţia „pornirilor”, dar în acelaşi timp o
sporire a conştiinţei; şi nimicirea, drama suprimării adevărului-limită, a
adevărului-adevărat din spaţiul imaginar al „individualităţii”, de către
adevărul iluzoriu, al erorii, din cutele fără noimă ale istoriei;
– că individul se schimbă datorită lumilor, „ţesăturilor de painjini”
pe care le duce cu sine, lucru care se petrece, în social, şi cu popoarele.
Făt-Frumos din lacrimă concentrează materia Caietului vienez, iar
personajul dramei Mira este „cel mai vag, cel mai nelămurit, plutind
somnambulic între două lumi, între pasiuni şi nenorociri, între siluete şi
ipoteze fulgurante”. Gazetăria, după părerea lui Cristian Livescu, nu
relevă un alt Eminescu, ci e acelaşi cu poetul onirico-vizionar, pătruns de
misterul lumii şi profunzimile lăuntricităţii, marcat de o conştiinţă a
scriiturii, „dornice să evadeze din ficţiunea subiectivităţii, ca insolit
existenţial, în ficţiunea obiectivităţii, ca insolit social”.
În concluzie, menţionăm că este o lucrare solidă, bine articulată,
cu o radiografiere fenomenologică serioasă a debutului, ca nucleu al
Întregului Eminescu.

10

