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1. Suverani
tatea cuget!\rii
şi avatnruruereululut: "LuUleucanelume'
Dincolo de punerea în scenă a doi interloeutori,dintrecare unul este
povestitorul, personajul naiv, pasiv, pe care celălalt îl iniţiază, 'Arehaeuseste
un .eseu filosofic.Problema centrală este aici cugetarea şi adevărul ilustrate
preponderent de ideea subiectivităţii obiectiv condiţionată a imaginii noastre
despre Iumec "lumea cumo vedem nu existădecît, În crierul nostru", "lumea
nu-i cumu-l, ci cum o vcdem.;' (p. 205). Aceste afirmaţii elin Areluieussînt
din .cele eare.iau alimentat imaginea HJ1lIiEminescu sceptic, profund.nnancat
de filosofiagermană: i"nuputem pricepe lumea în sine, Id'; h)ată explicarea
ei este-explicarea unor reactiuni.a crierilor noştri şi nimic mai departe" (p.
200). Ceeace ni.se pare însă cu adevărat demn de reţinuteste.Jî\lafară de relativitatea cunoaşterii, opţiunea.pentru .adevărulpro blematio:şi refuzul Ialsei
c.ertituctini::."Carei adevărul ?Cel văzut clar de.lUIgînsasaueelîntrevăzut
ca printro negură de Kant ?".(p. 206). Apreciemmaihine atitudinea lui Emirrescu.idacăţinem seama tocmai de,cee,a ce am putea nami problematizarea
hunii :. "IHmean ..sine-rărrrinesunproblem" (p. 206), cu atît mai frapantă cu
c,1tpovestireacomportă un caracter provocator, de.pamflet. Eminescu opune
cu sarcasm . lumea-problemă eonvingerilor simpliste şi nestrămutate sale
unor categorii.de indivizi definitesocial ».repnezentanţii.oficialităţii, ai aparatuluide ordine (slujbaşul de la. primărie, subco.misanulde poliţie), cu care se
identificăfînprivinţa moduluide gîndire, "învăţaţii cuvîntului". Faţă de aceştia
care nu cunosc indoiala, Eminescuse situează .pe o poziţJe net carteziană,
Adevărul este functie agîndirH.,spune autorul, 01'adevărul . gîndire, proces
intim şi "îl1telepciunea"- cuvinte, lnmagazinare grijulie a "cojilor"gîndirii
altora.rae exelud.; "Ei citesc mult şi au încapul lor o mulţime deelefi.niţii.
formule şi cuvinte despre,« căror .adevărinu se îndoiese ulclodată, căci.n-au
vreme de,a !'W.îndoi.
îi numesc..'.
ai uvîntului,pentru că..lnţelepciuncalor constă
în cuyintc, in (',0jile uIlorgîndiri, pe earcIlleIlloria lor le păstrează (p. 2Qfi).
1 Citf1tde
din.Al'chaClls
şi Apatatiifara(iIllZlui
1'Idtrimitla l\Iillai.Emilleseu,
Ptoză{[lcrem!'Bucureşti,
EditurapentruLiteratură,1964.

Oriainalitntea este deci permisă gîndirii adevărate ; ai.eastu este gindire
il adcl'l1n7111Î,
adeuăr gÎndi! şi deci adeoăr În sine (s. 11.): ,,Iar eu
din parte-mi
aşu. Orice-»gînd.itun om singur, Hlrlls-o fi citit sau ,'Hl
Ii auzit de la altii, cuprinde o slmînţl de adevăr (p. 207).
Prin autenticitatea gîndirii se defineşte adevărul, garanţia lui fiind prGcosul, producerea sa, sămînţa, nu reproducerea, coaja vorbelor, Eminescu reIuziud "Lrimbi1;amarilor adevăruri, care se prezintă el] atîta couştiint.ă de
sine: "Vorbe:1 vorbe 1 vorbe I" (p. 2lii).
Neîncredereacarteziană, punctul de plecare al c.ugeLăl:orulni "Careeste
criteriul realităţii?", "Nu avem criteriu...", "Nu ştim daca ştim ceva" (p. 211)
pregăteşte în fond () acredit.arenelimitată a posibilului.Arcliaeusse defineşte
astfel ea.y sJHnn; aduspr(:teJlţi('i de a ,enun<l .un lucru irP?sjhilşi o idee
imposibilă; ,,'._eSpnrlc
..'rni,nepoalc ---daci'i pori . un Iucr-u imposÎlJi1şi ()
idee imposihilă" (p. 208). Arcliaeusprocedează la o punere la indoială sistematică a evidenţei, a normalităţii, fundamt;ntîlldastfel adevărul pe particular.
Consensulbazat pe normalitate apare mai degrabă ca o iluzie, iar cazul particular o regulă. Forma extremă şi ironică a cinditionării adevărului de realul
particular, fizic::de iustr Ui11(IJtU
t de ()bseÎ'vaţ.ie peroeptse'ee .devine aici
individul) se exprimă, cît seri, s, elLglumet astfel; "Cînd priveşti o fizionomie
f.iuda,t.ă,îţ.i:.yjneîn:
Intrebanea: Oare cum. dracu-o,fi gîndind acest
0111
:20S).
Cazurile parficulase wţinnte de personajul diniFrchheusse rdertl voit
la' realilatcflaIlOrmală,subicetiv1tltteÎngrc!şată,care-pentru afi fost tWs:Îeo
tită,lluestemaipHţ.in d{m.nădea fi luată îneonsideraţie: A.stfel,lipsa unuia
dih sirnţuriilustrată
de cazul lui Bectlnven,a icăruÎopcrăFidelio {ste
judoeatăiÎl1furiclied(':'aeeasWpatUculadUlte,d:ardin ambelepuneLedevcdere:
alaud.Horilllui·norl11al al lllltria Lepretie.anr'mna];:Visulîidă scriitdcuhii
posibilitatea proiedtît'H lluei înlăllţniri'dell1ctamodoze corporale speeificc,
care pretinde a In!la<jeabstrrwtie·desim(llri,înfmlc:ţie·deopnsupus{ţ. duram
disproporţionatăfaţă
veghe, Stare.Hde nehl;uie.jllstifieăşi ea legea paradoxului : 'ideile-torturăsînt de oc mnplită re alitate; În timpced urerHereale
nu auriieiunecou.Originalii,·visi.iLqrisau'n(1)lmi,aravea totatîta:ckept :să-i
acuze
cc,.i:acltză. Acest eseu cOlllporta.o:adev[tratănotă:revendieativ{t
tate pentru timplil lui Bmineseu esteimpreuiollantă,.în :favoarea
unui fel deavedeaÎnmot! ohişnnit·{?O)ldamntlt.
Îl'! lărgitea noţinnii·de real
F)1năIa.paraâoxpeeareO.preeonizeaziitextul i'n·diseu\iţ,. irealul (particular,
marginal) ea real: aLingeo formă limită rezlunată deform ula de rezonanţă
barocă ::[llI1reae(lne/ume, Ipoteza
stări de vis: perpetuale; adică/anuai
rogicrdevt"tiitao :adevăratăt/l()rI1lă,
11duce pe autor laeoucIuzia.:;,O lUl1leca
nt:lumeacsle:l')()sWi1ft\
neîntreruptJtfiind deo altă ordine de luernri" (p; 211).
·lHdmne">astfe]ÎntJ'ev[lzutăoste pritrnJ1t;{\
de .spiritltleo!ntestatar
pOltuhlÎ,:aeelaşieareSt?lI\uniJvst&şiprin'delmnţarea:pm'ad'h:uT!ilol'
răului
St.)cia:!.·C[lCi
o lume ea 1l.elumea'
este ,j aceea·llnde se desfăşoari'tr{lt1!
sub forma
tealulLri;ea
tllrn TI stîgrnătiz(azăpoettrl în ·Muj·e:;allu.
"',j.Ull".('aco
eealuaW Întîi ÎIl.clist:O<[lllIW.\.
DineillC)
de jtlstifiearea
'137.
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pe care ştiinţa modernă, în special, o aduce rolului subiectivităţii ... eerc,etare,
în
nrtistieă,
dinco!u.
de faptul
dt Arcbaeus
această suhiectivitate
este impusrt
aicicreaţia
de cadrul
naraţiunii
fantastice,
căreia
îi serveşte de Introducere>,
trebuie subliniat că paradoxurile lumii, altfel spus "sentiIi1entuliluziei universale, al inconsistenţeivietii"'!,pe care Eminescu îI arc În comun (;uShakespea!'e,sint la poetul noatruun mod de a sfida brutala, sumara
raison du
plus fort" a profitorik.r societăţii.
2.

forrneîviaţnca o

Cazurile. particulare menţionate anterior, din care nu lipsee halueinpgenele ("O băutură preparahi dintr-Iln burete 111
ăreşte proporţiile lucrurilor";
p. 211) supun reflecţiei cititorulul o optierl a Iucrnrilor În. SelSI\Jg,nlcralal
termenului,(luhlat în context, în multe cazuri, de ()intrebuiuţare în 8Cl1S.
propri}l
demnă de atentie. Este vorha de comparaţia cu un aparat optic de observaţie
cum ar fi luneta, binoclul,Iupa (ochiul măritor) :"el (BeethfJven)serierIlllzierl
pentru voci elim crede elc-ar trebui fie şi te trezeşti Iată ('-o Op,,dl,care ţi
separe .d rugI:dinaintea cehilor... C-ai privit-o cu binoclul întors.... ş-ai vede
departe, departe,..în fundul cugetării unui.om, ceva straniu, ee pari a nu prjcepehillC',pîn[l bagi de seamă că sunt închipuirileunui surd desprevoee.aornenească i.../ Dar închipuindu-ti.CUIllcă toti oamenii ar ave în urechea lor o
reminiscenţă de memorie, ca aceea a lui Beethoven... toată operaS-})ro})ie
vădit, ea şi cînd ai privi-o cu stccla aşezată norma! la ochi... ba s-ăpropie
aşa, Înel1.to ată sccnaţ.i se-aşează-Tlcap ş-auzi opera urltndu-ti încramtldeşcrt,
cubDselwte,ell temniţe, cu actori, eu actri'te eu tot"(p. 210). Hefleeţiileautorull!i a.supra caracterului arnbivaknL al realităţii, sînt illlstr'atefrecvent de
creaţja artistică. Găsim la Eminescuo cOTleepţie
cÎ! se poate de ael;ualădespre
timpul obicetiv al operei şic.elsubiectivaJ I'eprezenLăriiei mintale eaşi id.eea
nbllil'ii}luratci; oricît <17,nar; arIi e: pri!l etualitnh a eraţj{;i.;p eate autond o lIlLre\'cueeu vadIta placere: "ŞI Iata ca te pomeneşll deodata pescen{l
c()iccană vie avieţ.ii... publieul rîde, adoriîse stI'Îrhbăşi toatt;<'
acestea ea-nainle... de osnL[t de ani. AtuIlcea-ţi vin.ea iice ea oripublicuFşiteatl'ul sU.Îlt
depărtaţi cu două sute de ani, ori ea piesa este nouii.. Unde;este timpul 'l'
(p. 21;}).Ac:esla este j1eul hinoeluluieare, cînd apropie, ca mai sns,eînd
j'ndepărtcazil: "CîI1dÎnloreilJiuoe]ul,! lucrurile I ţi. separ Întro ah;J1(>l'm[t
dep[ulare" (ibidem).Depărtarea spa(:ialăea crect provoeator în modul<umli
expi,rimenLse exprimă CUllIlumor '\'ădîl : "Un om născut eu birioeItiipe llaS
ar alerga viaţ.a luitoalIlelnpfl nasul lui propriu, ea să-l
şi ar;fi firesc
asta: Unde este spatiul (p. 21;}).
Parr.doxuri1crealului ideterminarea phieetiv-suhifi,etivă
.•â odev{lruiui
se exprim{laiei emhlematic. Binoelul emblematic pline în lumină legttlura
dinlre filosofieşi creatia narativă fantastie{\şi prin asemănareafl'apantă Între
cnnţinutulnm'e!ei lui I<:minesen
şi ellll(lseutapoveste a lui L,ewisCaroll, Afisa
Ht·ŢutuJ1zinzmilOl\ Ae{steasînt operele'unor spirite Înrudite, dar proiectate
dinenpul loenlui diferi! eonţ.inut raţ,ioflalisl-filosoficdeelnrat·,'" formă.ima
:lcr G.Călinesell,
OpCI'(!
[tliNI,EminfsCll,
tomul1,Bucureşti,:VIinervn.
1117f),
p. 227.
4 T. Vinllu.'Studii
delitera/UTil
universali!
ŞicompctrlllCt,
Bucureşti,Edjtţl!'a
.Acndtanit;j
HOIl\tîne,
19GO,
p. }l!l.
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ginatiyă uhiaG(ntă" .ÎII.cazul.lui Eminescu, formă imaginativă declarată --'x
cqnţillut 'raţ;iOIl<llisL-filqsofic
subiacent, în cpz'qllui L.CarolI. Paradoxul p()vestiri lui Eminescu, pe care şi această paralelă sumară îl subliniază.veste:
l,l;t,limitq,uIluiida1ism aparq11'1:
<necontroversat,un raţ.ionalismfilosGficprofund în avansfaţ.ă de timputrespectiv.
Emblema descifratoare din. exemplul
mai sus din Archaeu» aminteşte foarte bine de două pasaje din povestea. Alisei: cel .în care .ernina
creşte aşa de mult încît nu-şi mai vede picioarele, pe care nu şi le mai poate
încălţa singură (de unde ideea năstruşnică de a le expedia cadouri prin poştă)
(începutul cap. II) şi cel în care gîndul îi creşte aşa de mult (o dată cu statura)
Incît lw-şimai vede umerii, rămaşi mult în.unnă,în fr unzişul copacilor de
suhea (sfîrşitul cap;V). Dar pasajul cel maiiriiportant pe care e poate fundalllcnta apropierea clor dotlă.opere este următorul: "Nu ştiu 'dacă cineva
svisatvreodată elastic... căpoate creşte, se poa1;!'îmfla,se poate ccritrage...
])ac ..pe:-unasellleneaom nu l-ar trezi ?imeni din somn, el ar trăi o via(ăîntreagă c-o lulllerelă şipipăită. cliciîn somn sepipăieaşa de.bine, ca-li trezie...
Va să zică nu lipseştepici acest control, cel mai sigur al realităţii ... Şi acest
orn s-ar contrage lltr-o cartofă, care-ar striga oamenilordepe uliţă să ia sarn.a
. nl-l calce, ori s-ar subtia Într-o prăjină cu barbă englezeascăşi cu pălărie
n(lltă, ori s-ar în?l'oşa ca unbirtaşbav arez... ar trece priltr-o .rnie de figuri
el însuşi,.şi dac-ar dormi toată viaţa lui, nici •.în ..minte nu i-ar mai veni
să se .înctoiască.
eă.aeeasta este natura lui, că altfel nu poate fi şi că toate
trebuie să Îie cum .sunt..." (p. 210-211).
OI', acel cineya Care.se visa. elastic existade.ja .iu.chiar .eroina cărţii lui
1,.;..CarrolI, apruţă în 1865. în pasajul citat m.aisus,identificăm însuşi tipul
de personaj ilustrat .dei\lişa şi anum.e.personajul telescopic. Str uctlll'al,
(artep. lui.L. Cq.rroll.pare să. se definească prin metamorfozele Alisei,Îl1tîmplătoareşi eonLrari.;mle,la început (îllcontratimp cu. nevoile pfl'sonajului),
dirija,tedupă voie Într-o a doua parte.. încapito luI I, bînd o nţinutul unei
sticle, SI" strînge .ca o lunetă (mică). în capitolul II,ll1încincl.o prăjituridt,
se..lungeşte."ca cea 111aicogean:tite
..lunetă din .l\une 1"6,pen tru ea p.poi să se
Illicşoreze.dinno.u.tiÎncauza.evaltail'lui Iepure+Ii.AIisa.ereşteapoi din I)\lU
în Casa Iepllrelui .(capitQlulIV),.totbînd dintr-o stieluţă. l!,1acelaşi eapitol
se micşoreazăip.răşiluîncînd nişteprăjiturele (.-;--pictricele). In fine, în ca pitQluIY,.Alis;:tdescoperăciuperca ce-ipermitesă-şi ajusteze.statura după yoie
(după ceodată.se făcuse brusc aşa de mieă Încît.nu mai putea mişca bă..rbia
djIl geul1nchi,.apoincmăsurat de Înaltă).:Ea scade .din nou ta sfîrşitul cqj)itotului V,Ronţ.ăinddill eiuperc.ă,seJace de vreo .două palme.la sfîrşitul capitolului VII. rămînînd aşa capitolele VIII, IX .. începe să crească în timpul
procesului (mijloc;ulcap. XI), coutinuăsă preaseă(cap. XII) pînă atinge,
apn;>apedesprşitulprqC;cSllluişi fIe. trezire,Înălţ:imea ei obişnuită,
Visul ,şi elasticitatea sînt asociate deopotriyă în Archaeus şi Afisa. Cititorul pătr.unde, o dată eu Alisaî) lumea suhterană,Îl1 lumea posibilului:
"începuseagîIldi că de fapt foarte puţine lucruri erau.cu adevărat imposibile"
(p.20) .• Posihilul.ţire aiei de logica illvers.atoarea visului, inversar.eafillld
după John Skinncr o caracteristică fundamentală a lui Charles Ludwige
p.25.

fiLewisCarrol1;
PCl'ipeţii'le
AliseiÎn Tal'alHiIluIlilor,
Bucureşti.
.• ,IonCreangă",
1976,

,D(;'dgson.şi "l'undes .thernes dominantachez
cea care regizează visul-basmşi jocul
personajului,
pn;.porţiadictează
fat;.ăde .lume
notează-şi traducătoarea de
a textului,
l: "Raporturile şi
dinea Alisei faţă.de, t;ieeare.obieet,
se sehimllă.tk la un Hh1tJ;lljl1t
la
Altfel le illdecă .0 Alba
cu bărbia
picioare altfel il Aljsa uriaşă"),
Zdruncinareaconvingeriiîntr-o,lumeimna±<5mlneSC!],
prin sentimentul relativizăî.'Îiconştiinţei
renpţ.ii·In-am·sehimbat
Stai
care eram. azi
se
medie! Să ştii
la
de răspuns" (p.27
Făeîll pe rîndpresupunerea căcAda sau Mabel şi negăsindnieiull arguHlenţ definitiv, Alisa
eoncl1ideehli:rgie:;,Şipeurmă, eu,«ca eu sînt eu,...."(p. 28),
interogaţia
privitoare,la fondul eull1i;la identitatea individului şiobservfJ.Na,asupra refljzull1Îunui alte1l1egăsimîntocmaişi
tot
jocul
sibital formelor:"J\m
oameni ee
a fi mai fnlm,O),>i
·(cîte
mei 1);maicumin(;i(cîţ:i oameni
mai gcniaE(eiţi
1), am cunoscut.uniicarc aveau dori nţi:\de Cezar,!.. .ţ;... dur ei vre iau să
şi ce este acel ci sau eu, care-n t"ateschimbiitile din lume ar dori ,să
tot el? Acesta este poate tot nnisterul, poate enigmavieţii"(p. 214).
Posrhi] ·,.,.impollibil,srlbiectiy..,.-o;biectiyse cOIlfruntădesehis in două
pasaje, dirrtreease unul.inclusde însuşi ErnineseuînGeniu Pllstiu,jar c(jlălalt
substituit celui.dintii de(autprii ediţiei. din 196;,1:
.cu justificarea.llr;mtofn.;e:
"conţ.inutul.nu corespunde.cu desfăşurarea acţiunii din. IlLlve1ă'.'7,dqi
SC'PIiecizează că nu există "nicio iudicat.ie.asupraloculuipejcare i.l-a..desiinai.scriitorul"'Tcxtul rcţinutde auterii cetj'ţiei.fqt!nuleză însMiI',eglJa eornpensăr'jj
:iIilposibilului obiectivpr.in .•.
posihihllsubiectiyşi co'()lllI'uLei,'liaţaca vi;;" :
",UitasemÎnsă eă;totce .nu c. posibiLobiectiv e cuput.inţă>în,!11inteauoastră
şi'că Înurmf'uto:utecîte vedem,
,iudecămm1sînt. (leeît (;1'eaţhmi prea arbitrarc;a proprieinoasttesllbiec4ivităţi,ia.rnu luerur.il'eale.Viaţa-i
vis:.Or, ideea:eă.kumeaeste eJ:eaţiasimţ'.urilor.
noastre duc;eJnmodqIi1rJa
aeeea că : "toLule cu putinţă pe pămînt" din pasajl,llinclus de ·Eniqf:l$cuîn
textul iniţial :."Am?pus.ClI}cgh;iobie,llcgreşih
.ăei totul eel} pnţinţăipe pămînt
şi, drept dOY4dă.,
y voi nara o is.tcriciudată, Îl."car .,nu ,jucqt.şiu unm.1,
cl,eşifOa;rte.scţtlll};lcţr."
.Aces.t4Jdoileapas4.j. ete.ee p()triyit,ocnHţipentru
că <Îl.l'ezumă,
.1ogi.cpe/celălultşi nC1J.ţralizează.untino.rp.i<l
.vbiActiv.---.o.piecti,v.
DeQflrcceIlpi cUIlpaştemJurne.aprin 'lto<>tecît,.vede.m,auziul;}cug.\tă1fhule
«ihn",
suplltiLu!te
..ale realult1i..liu.realul, totul,devine .posÎiI,ideeîn
gOlltinuargacărei.a
Seily()căcredibilitateamlirturieidire.ctea;narato.ruI.1\ia,supra
p'trtipipăr;i 10 aCţi.lgea urme.azăa fi narată.
Imposihilvl·c.absorbit depo.si1!il,
aprecia ee este obieetivşi obie.etivk,' 1.'""",,,,0'
ţiadinhe cele {lriHă
seama ,j Am spus Q
răsturnare airaţi()JH1mentll1.tli
G.t\pudI-IenriParlsot,l.tewisCaroU,Pari:-:,Seghers,
19GD>
p.
Op,cit" p, ,H)!),
nota1,
i
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zoniel'ii"ul1eihlInisubÎe<5tive
.i
ai unei lumi ohiective, plecîndde la aceleaşi
n'1iJITlerlt
ee altele nu avem? Aicttaeu«este un text vizionar.in mod
aceeaeă el se apropie de.reaiitate.şi de condiţia obiectivă
că setndepărtcaeă, întocmaica în Throuqliilie Lookill[JuaL>','H,
unde Alis«,vrînd să meargă în.dntîrnpinareaHeginciRoşii,
lnlc!c1păJl·t[lt
de ea; în timpce, urmînd sfatul Trandafir-uluide..a
·te:llşe;ş!l.e
să seaprupie într-un minut de Regină; H. Parisot
îl faut s'{doigllel'du but pour.I'atteindre"
";'71.'1'''('
prin care şi Canal! Eminescuse regăsesc
DIilallmspear,e,CUllO:1Şt:C
o altă punereIn.scenă
doi autori: în timp.>ee
visul, integrîndu-l pe acesta din urmă neal!inete·deşi,în încheiere, construieşte în-preA..tist'.Î
o·mieLlviaţă ca uuvis. Fondul formulei. care Înseamnă
încărcarea ei la maximum, este irrsăacelaşi..Citi:torulromân
îl regăseşte tlşorpcErninoseu· în afirmaţia -IulPiorence Beckei'Lcnnon,preluată de H. ·Parisot: ),Carrollac.le merite d'avoir.dnvente uaeitechnique-du
reve (lui lui est stricterneIlt pei'sot1nelle,unalliagetres.partieuHerd'oniris.me
et <de logique.n a,. dit FlorenceBeeker Leuncn, Guvertlavoie.1 ungence
liHeraÎreahsoJllmentnoHveaU,dans Iequel.Zssfails psychologiquessontlrllites
('o[l1fnedest'aitsolJjectifs--- dans lequel la' coexislencedans l' eeprii..implique
l'aptinidiae ti cnexisterobjectivemenl"s(s.n,').
gll1ihesclLl,
caşiIa Ca1'1'o11ş1
Shakespeare, viaţanaun vis este viaţa
ca op?veste, pe care T,.Via1l)1
sle analizează,În cazul marelui dramaturg englez,
prinluotivul<"lumea ea teatru" "Hătăcitoareumbră este viaţa,} Nhriicnnai
rn.tllt,un bidaetor pe scenă; / / ...11 Un basm e-iviaţa, spus de un idiot, I
Cllval umflatdeorhe
grnmoase"\.JVlacbelh,
V, 5); La Eminescu,. povestea
nu este evaziuneîu,ireal, cadl'uprin exeelenţăal anulării se:psului,cipăstrează
un înt-alesuman de priI'llordin. "S-ascultăm pqveştile, spune persOIlajul lui
Eminescu,<opunîndu-Iepeacestea «vor})c;loT»,eăd
ele eelpllţin.ne faersătrăiIl1
şi'-nviaţa altor oameni,să neamestecrunvisurHeşigîndirileTloastrecLlale lor...
in ..'... tpăeşteArdlells ... Pdatecrlp0vetea este partea lLifrmllOasăl vieţii
omeneşti.Cupoveş!i
lumea, cu }:loveştine ad(lannc. Ne trezim şi
lIlurlm0trcle ..." (p.
'Viaţ ..0 150vesteeste viaţ;fpet's(jlnXjlllnielastîe;r()totip,pl'rn virlttalităţile !tIi eamel:aneşti: "ar tre prino mie defiguri eI însuşi".lndi vidul,
·qŞf\lrnl se preziptft11Archaells,esteIUinatdeo perrnanen.tădorinţă de schimhare,exeeptînd u. sinf?:ll.lucrl:. prOpriaidentitate."Nimicn-ardorisăaibă
din.cîte..re .. Unalt. crirp, alăminte, alt.ă fizionomie,alti ochi, să fie altul...
l1ulIlais{1:fieeL'.. voisă. se yoatăpeface .în l}1iidechipui,caun canlCleolh
..
dar să tămîie tot el" (p.211!).Afirmarea permanenţei unui prineipilide viaţă,
aceIaşi în toate foI'mc1eexistenţei,atI' age atenţia aSl!pra
.ideXiInpOIitallle
la ·Emineseu,.şi·anume·'unitate;:;tlllmi.imaterialc diversitatea aspe.ctelor ei.
ATreznltadfvitţaeste o forţă careide.păşeş te formele,îşicl'ccazămereu altele.
Fiinţa' esteînfr-o veşnică rnişcare. Nu.despre un dor de;fiinţă ar fi' vorba. în
Atchaeus,deIe o (]orinţiFdeformă "apoi eindvezj că unulşi acelaşi princip
de viaţ{dncolţeşte în m.ii de mii de flori, di.ncare cele mai Illultese·seuttiră
liOp.cit., p. 4U··47.
9 Op.cii.,p. 99·--100.

ladrumuljumi'itate, putine rămin, şi aceste putine au în sfîrşit aceeaşisoarte,
atuneca vezi cum că fiinţaln
E unul şi
punctutn saIiens,care apare în mii de oameni, dezbrăcat de timp şi
întnJf!, nedespărţrt, mişcă cojile, le mînă-n
alta, le
altele
nouă; pe Cltldcarueazugrăviturilor
apare ea ()
aFformelor,
face o-călătorie,
ce parc
veşnică"
(p.2El). Lumea
apare în
"Al'chacus
ea care
o unitate
care se ignoră
ca atare,
iar diversitatea
ei conseeinţă
li unui-dor nestins de
ceea ee ne duce la o
a
formei. Aceastavcu'toate că tranzitorie, este departe de a lipsită
dimpotrivă, caIorrnă de întrebare, este în acelaşi timpproblemăa ,,,,;,,;1"1,"ln;
şi rezolvare materială diversificată la nesfîrşlt': "Oamenii sunt
le pune spirif.ulmnivet'sului,vieţile lor : încercăriide
Chinul îrjdelUllgat,vet-inrcagoan.ădupă cevanecunoscut nu samămăcu a"JiditGttea
dea
nfbli'ăspttnsuluuci
întrebări
curioase?
([ ...
] Ceimai
oameni,
Însă,
raU1În
întrebări,
uneeri comice,
alteori
neroade,
alteori
plinemulţi
de-nteles,
alteori
deşerte.
Cîndvăd nas omenescto'tdeauna-mi-vinesă-ritreb ee caută nasul iesta-nlame?"
(p. 215).
i'arl1onU]ui
'I'Ia, o

lXU'(.lcă

Aşa cum reiese.din Arcliaeiis,posibilitatea vieţii ca
include
(1contradicţie a vieţii, in.scnsul ideii de bază: dorinţa
făcută, fără însă caindividul să fie constient de+aceasta:
dorinta acesLei rearniritiri, fiecare-şi are' dorinta împlinrtă... " (p.
ddxul.Celmai ciudat'este insinuat de Errlinescuînaceastă. • a lui
căcidacă .dor-in(a de formă se.îndeplineşteCIl un fel de fatalitate trvc
..r-r-s
v-v-tel'0dinţe f031'1e·.
precise), prin chiar aceasHlfatIitate
dispare prin lipsa memorieiidentităţii : eşti altul fără să
rriăi ştii-uă eşti altul şi nici chiar 'cine eşti. ,,(Sine . . eu
getare ce-i veni în minte" (p. 223) marchizului Alvarez în ""LCiUH";;1<','""
rCIllC;U'nării: U altă scenăcu acelaşipersonajse
în termenii
"Suta după ce închise'Uşa după sine, se
dreptul O$1'11I1ZI!
la el însuşi... săvadă.de-iel ori de nil
(p. 232).
regele TM, prin destul de.sofisticatul
al pronumelor p(rSOlJlalf,l:Snijulesc
opereaza tryeereade Ia sens;l.lpr?priu cuv,întuluirege,
Prin sxtisfacereadorinţei de (J nouă
propria identitate oblie tivă
subiectului:. viaţa ca poveste este a euIlli ,=.el (celălalt)
care
ig'ucră.Alteritatea nefiind iniciodati\conştientizată, aceastalnseaml1ă Cfi te
ignQri ea.TJa-Alt,te ignoricar'egele care eşti defapt.Sensltl paralnlic al
regelui PCircs[l.vţnă··dinposibilitateale.cluriianagramatiee a 111l11lelui
nY'.·'l"Y"'"
'rId, denotatăşi de [lecenLu!pus pe a abc,tr1\gînddorinţa n",.,,'"'"
fiecare-şi arţ{orh4a lp:i-plinită...
indiferent
voieşte;IllcnVTiaidentităţii dacă-i
el rege. ElesLe
face numai această pretcnţ.iesă
eL. Iată alt corp, altă
poziţie, numai că nu eşti tu. Ei, ai priceput ce-i Archaeus ? 'l"(p. 214).Dcfiriind
ÎI(?frearcalui[mirH?scudin Arclracus,G. C[tlÎnescusurprinde ..eu exactitate
naLllratextului şi exigenţ.eleautorului: "l\:Ietempsihozasingură e o form.ulă
prea populară pentru ca Eminescu să fi fost mnIţumitcuea. RăluÎnÎndşi mal
departe la gîndul de a expIiea literar migraţiasufletului, identitatea în pluTa0
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l itate In temeiul acelui 'c"»c"',,,'" nan1\-;151:l.C caracteristic romantismului,
severă" G..Călinescu..rclevă
el umhlă
il
că în
"apriol'isrnu!lui Kant; Iorrnulat înauo dul
lui
Legătura dintre posibilitate şi
se verifică-deasemeneaîn A1J(tal'ii
personajul cunoaşte într-o star(
anticipă pe cea efectivă. Ar:trebui
t:UJClt\a
suportul teoretic almec anis!lOVi"·'1.I".
a yicţ.ilr;l'succesive,de lămurit
cOI1t:m1.rtg,nosti.enu nudist) ş.iapoi.ca dispoziţie
nu sÎTltstrăine de opera
N.
au.fcstanahizate de L E
la care a(!iiuglIl, ea pe o piGs.ădeosebit le.eoIlscrierea proză aici discutie,.ideea,nerrruririi,
!r,.v,;>rc:i\
,'il mai.11111ltor
existel1ţ.e,s.esituează la nivcl.strpetural şi comportă
.oeoloraturăgnnsticA,.întI:neîtreclllloaşţţ;midee.adamnării•.prjn renaştere:
,,--- Mamă 1 strigă ei...--O, trăieşte! trăieşte 1 auzi acum tare. - Tnăiesc,
murmură el dezolat. Va să zică Il-am murit. Nimiculcel plin de mîngîiereIl-a
cuprins fiinta mea chinuită" (p. 239). Văzută din p(rspcti-vajcleilor gnostice,
moartea efectivă este (! binefacere,promisiuneaodihnei, adevărata heatitudine,
la.<;<l.re
sea,jungerar. Alternativa reîncarnării fiind o continuare a zhuciumulni
teretruţste (le nedorit: "Puţin oraş! avea să-şirezhne capul gl;eude cug",tările
llllui im.perÎllpe.IJeriuapăcei eterne... Eterne? Ah,.rIUcutezaS-O.
spere" (s n.),
Strîns legată de aceHst.ăf()puii
lamnare se află.ideea.iaduhlipe părnjllt.
Dată fiinds nferinţa inerentă pe pămînt, catarii refuzau perspectiva.pedepsei
de.<lineolpde moarte.. OI', deea iadului pe pămînt .cispăşircîncxistenH.se
Întîlntwteîn "pov;stea" lui Eminescu, Cezara îizugrăveştc)ui Angeln.ytata
în menaj cu Elli Îne.nJori respingătoare.: "Vei ave oviaţă de.prît, v.eiÎmbla
dnpă alte femqi.... eu voi îngriji ca ca s,o.ştie aee:3\staşi atqnci4iopace. casnică,a.tulli abiaveivede ce vasăzidt iadulpepămîllt"(p,.262).Contc?Ctul
fonnll1eireflect, d aSClneneaîn spirit gnostie,<dezaprobareavietii easnicc,
"dezgnstMoareperspeetivăde urît.şimonotouie" (p. 2(1).,după Angelo..Faptul
t;[t,reproducercaf-sLerepltdiată .in aeeIaşi timp 'pfviaţa eo.njllgală un este
intîIuplătoare,nici de eltrihtlit,a.şa:cuIlls-:afăeut,exclllsiv. unei a!1ume.viziuni
fOIHsVI1tice
.. Această atitudine faţă de rnenaj)nfirmi.'i,
ToIulprecumpălitor acord?t, în .gener?!,misticeihu.diste.la Eminescu. ndstică încărcată .de respectul
familiei şi al.procreării, aspecte blamate fără nici un .echivocde .gnostic; "Nu
vezi
le,gi,:$tate,monar.hii, religii nu sInt. decît . aparatul
grcupentrua racecu putinţă acest act murdat de reproducere şia vă arunca
aperihtjbl'aţeJe monotoniei 111cschille,
aurîtlllui'" (p. 262), justificînd, asţfel
atîtdragosteademouidl, dar cu dezvoltarea care i se dă ÎI1povestire, cît şi.
demonismhl (gnostidsmnI)'·poetului {acestea eorespllIlzindperfcct, .ca. şi Ia
Bamţelaire).Un ultim aspeet refIectării."iziunii gn.osticela. Eminescu il
EdituraAcademiei
Rom(\lIe,
1976,p.149,
.t2Romanlisme
acosmilJllc
chezi\JUzai
LÎIhinpscl1,illlter.inSt.lvis,
'1101.1,
1I'fessina,
ediziotli
I)oll.Antonio
1fiS1,.p.

9
constituie scara stărilor
cu
idee
În, diversitate.. .Pe
tabla neagră se zugrăvi un cerc mare
.. de acest cere erau animate fiinţe
ca o se,ară... Jos minerale, În C.31'C
îşi duceau rădăcinile.. animaleleîşi
duceau rădăcinile în plante, ornul animalc; minerale în om, plante în mine-rale, aaimale rin plante, omul în animale şi prin to ate aceste forme tremura
cercul roşu."(p. 2Hl).Dispariţia apare în Auatarii, ca în Cezaraşi Demotiism,
ca un proceseleregresiu.nepe seara stărilor, de,(des)
în celelalte
uri.
Moartea lui Euthanasins şi .a Pămîntului este o
re în
inferioare.înAvatarii,moartea lui Baltazar implică şi oltare în ou, apoi naşterea
ea animal: "Prin albuş el vede numai de .jur-Imprejurcoaja ouluiişi se zvÎrcoleşte ca o Iurnicută în centrul lui (... )
ereşl:c(... ) Apoi se simte
elinee Înec crescînd, acu aripele-i erau-mari... era cucoş.Cucnrigu! striga el"
(p, 223). Acest pasaj ilustrează în acelaşi timpexistentacposihilnlui În mintea
individului înaiuteide a deveni real.
Evocarea acestor motive
nu este indiferentă posibilităţii noastre
(le a citi Aooiariiee o poveste barocă. "Povestea" Îşi aşază solid temelia pe
armătura gnostică a textului,
de motivul important, propriu-zis baroc
al lumii.ca teatru analizat şi de TudcTVial1ll,
lui Elninescu teatralitatca acoperă un sens tot aşa de
o şi mai mare profunzime.
Personajul eminescian.esteaici involuntar un actor el are doar sporadic intuiţia că:acţ.iunHeluisînt predebermitrate,că nişte informaţii îi vin. dintr-o
zonă .de nedefinit. Acest actor earejc
adi de-a lungul unei piese-descentrate mai, 111
uite ro luri,in. decoruri
diferite, aparţinînd unor epoci
Îlldepărtate.l:nansamblu şi elin
locului, prin natura aa.ipcvestirea ...
1vatarilor ni se paroase preta.uşor la dramatizare scenică,Cu fiecarc.nouăviaţă
afaraoDului ne aflăm in fal,:aunui rolcu totu'l ncu; cerşetorul Baltazar, bătrîniil şi hJgatul marehiz
fine tînărul şi romarrticubAngelo:.Iuxtapllnerea accstor ipc-stazechnubilcnziiidec;ade rcl, dar
însăşLaschimhă]'IOl:
fa:ar?
:df• d.t;
s:hîIă,
setea
de dllI 0.
Şlsllg;l:az.:
Of.zllUZIcl
P1t.'y(lca,a
::\(,,tdc:):)(:ţi,:u:ea,a,:erştorl!li,
lHa,C.1hz,!lul
se \,-,1' 4:Jompensate
de
iubiI'cda Angţlo.Clrfieeare rol
cititorului llIJ !1()usPfCctacol
şinoide-cnl'uri. Acestateste imcănumai cadrul unor efecte mai sp0eifice.Astfel, deClse.bit de frapantă apare
s'!,sieisau rclul dublu: adevăratul şi falsul
marchiz ;.Alvarez, dintre . ('are unul visează ceea ce înfăptuieşte celălalt. în
ilfară de roluI eluhlu, sosia aduee încălln proeedcu teatl'alspeeifie: quip-roqnoJul. Intrarea în seenă a adevăratului m.arehizprovoacă;o teatralitâ.temarcatăa textului prin joeulcouIuziei, alnedumeririi personajuluicare dezminte
fapta dnhlului său :."Sunt lunatec.
... nu mai pricep nirnic'l{p.232). Acest
joc se aeeentuH8ză se·drarnatizează hl confruntarea dinuglindăa personajului duhlu şi apeeia duelului: "Tr[\SUr8.
eu triî.sură acelaşi om se luptă cu el
însuşi" (p. 233). 'rot de tl-;atraliLareţ.inc şi schimbarea decol'urilorea prin
magie şi complezentascbiHlbarede
La cererea lui Angelo, cadrnl
întîlnirii "amicilorÎntunericului"
GiI'
: hale, salon, adunare
de hal, pînă la o formă specific teatraID: scella de teatru şi spectacol. La nn
moment dat acest deeor atinge CIfOlTnătipic harucă -- fperia, dar () feeric
răr viaţă, pe care Angc.lourespinge
baroc. Mornentulîn eHreteatralitateaseexplidtt,ază este foarte scmnifieativ.Angelose îlubraeă în costum
de scenă şi joacă împreuuă eu Cezarao piesă care face joeul realităţii. Cortina
un cade, improvizaţia prelungeşte spectacolul prin rolul real jucaLde eroi;
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teatrut.cste viaţa Însă;}i.Ideea de rolse realizează fie prin schimbareade costum,
fie
simularea
atitudini arhificiale: astfel Cesana,.demonul,vrînd să
a(j.et1m}e'ls('a
pe
EHi.
interval, Cczara se uită in .ogiindăca
compuie Iata
nu văzuse atîta bunătate. şi hHllcl.cţe
256). Aici, motivul Iumiiioa teatru
nr,·.\'llndactiv. Tot în cea mai pură traditie
Mortul-viu este cu-precăderetipul de
Anaiarci,
evident de
reinearnării.DarmortuJ-vi.1iI.
Eminescu,
de.tipul personajului analizat-de J. Roussct,•.în Literatura
btuocului.inFranţa;. Cine şipăuIlu{13şiasociat eu un spectacol unde "groaza
îmbracă
. Mortul-vin la Eminescu este demistificat.,
şi
Episodul sfatuikrr vii poate iEi
Y8lJ)Lant["
interesantă a tipului analizat, iar }xoţinlui Alvarez din
n;'uniPicomaletează mutivul eu un simebric
"Hopotul Înfricoşat al
SITi.'rJiiLr\le
IcI' sălhatece, turbarea ]orînfior.iilI:oureîl făcu
pehătrîn
mantaua lui.
nu zicea nimic... Darei nici nh··
servauprezenta.unui VInviu ... Părea că el a murit şLcă nu e defel şi numai ci
sunt" (p. 230). Acestpm3a,j să se.vadă în motivul haroc la Eminescu.oanumită .înclinaţie
clLdeplasarca accent.uluide pe
pe hur
Iesc.vHeieseperle
parte cii teatralitatca se proiectează.perfectpe motivul
lumii.pe dos. Ideea de rol jucat se clariîicăîn aspectul.Jumea=.teatru.alvirstelor
omului..Jullltimaparic:a povestirii, arc loc un jo.c,constant, amuzat între
.hărbat-fcmcie,.ccpil..hrlhat,eu sugestia sintezei către cititcr ,a sintagmei
invel'satc"copil :bătrîn". Femeia, Cezara, devine-în racelaşitim.p protectoare
şi agresivă, adică bărbat, iar Angelo"copil hi'iLrîn",c:lpilă-namorată"(p.25i3),
îafine, vergină-fluare: "Cu atîta.Irăgezimeşi slăbieiuneuneşte atîta intensivă
putere de.rezistenţă... Ilearea mea cea tînără ... (...) Îmi vine să fug, să las pe
astăvirginăcuc.hip de Arlonis să Înflorease·ăîn umbra cugetărilor lui melancDUce(...f (p, 253-254).
Avaiarii reunesc un. număr de elemente baroce suficienl de impOTLant
ia fiscmnifieaLiv.Proza este pentru ErninescuIIll cudrţl propice.desfă?m'i:'tjj
nepatetiee şi
alocuri aecenLuatparQdice. Dacă în
'-'L.'''"O''-'',:.
după constatarea lui T. Vianu,,;Emineseu euntaminează motivul tra ..
diiţiOllftl
al lumii ca teatru eU ideeawoinţei » schopenhaueriel1eşirezoJvă,într.eaga alegqrk în spiritul sarcastic, disociat de spectacol,.al iluminismului"
(p. 110), Avatarii t'araoflu[ui'rlil pot sugera o posibilftconvertire a. b.'.aLrului
lumii În farsă;..L[j.turacea Inai serÎQasăa barocului se revelează. tocmai prin
pcrc.epf::rea
lumii suhaspeetuLeicel mai captivant şi cel Inaiprohlematic :
alcătuire cOl11plexttdimnnică,
de forme pline, spol1L<lnii
punere Înscellă a misterului vieţii.
Br'.H()Ol[JE:
AVATARII
A,,:]zaeL1S
et de .Au{l[arii
faraonul1i1
TIdP01H51lit
la misceu lumierechez
k.:,tlllnesc:u
d"ele.inents
lJal'oq,ues,
intef;nsHllcontext.e
plusla.rgcdela pensecdupo(te,et.acelui
mondea l'envers".,
"lel1loncle
eOll1me
thCâtre",etc.
plus
w Dncu;:eşl:i,

1976,p. 116.

