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în manuscrisul eminescian 22'78 se allă o pagină destinată de poet a 
servi ca introducere pentru "o istorie Iru moasă, deşi cam ciudată"; dar 
interesul deosebit al acesteia se trage dela mărturisirea autobtograf'ică.Tntoar- 
să spre trecu t, ee luminează li na din modalităţile par'ticulare de constituire a 
prozei sale: "Cînd eram încă la Universitate aveam o ciudată petrecere. Iruhlam 
adesea ziua pe uliţ.i, stînd numai pe iei pe colo la eite-u n anticvar şi răscolin du-i 
veehiturile : luam din cărţile lui tot ee-mi părea mai hizar şi mai fantastic şi, 
venind apoi «casă citeam şitranscriam într-un caiet numit l'ragrnenlariUHl 
toate pasajele cite-mi plăceau. Locuiam intr-un sat aproape de oraşul univer- 
sitar, împrejurul locuinţei mele foarte liniştite, căci prin tr-u n hazard locuiau 
în acea casă numai moşnegi bătrîni. Acolo. noaptea, du pă ee astupam soba, 
citeam şi traduceam spre propria mea plăcere cele ee am spus rrţai sus. Apoi, 
deodată, parcă mi se Inmina visele. Intram În lahirin tul acelor fu/rioase poveşt.i 
ce le citisem, un tablou urma pe altul, o întîmplare pe alta. Atuncea stingeam 
luminarea, ea să [nu} mă supere în sumbrele mele viziuni, şi scriam iute prin 
intuneric În fragmentarium tahlourile sau viziunile ce-mijireceau prin min- 
te.A.stăzi, răscolind prin hîrtii, găsese acel tragrnentarium. Citesc, citesc şi ciu- 
dat ... mă trezeam parcă-n aceeaşi casă în care lncuisem , era noapte .. afară vîjîia 
vîntul prin copacii seeulari ai parcului, gîndire cu gîndire se-nşiră şi văd că 
aceste fragmente eludate şi rupte din toale hirtiile slut o istorie frumoasă, 
deşi cam ciudată. Iată ('-o scriu." J 

DupăPerpessieius, textul citat- urma să prcf'aţeze suita celor trei frag- 
mente păstrate în manuscrisul 22r);), filele lrv 51', cu LIn titlu dat de Emi- 
nescu , Tconosias si Fragment (Iri urti. In vo lurnu l VI1. Proza lilaarâ, al Operelor 
[u i Eminescu, se alătură acestora un al patrulea fragment, aflat]le filele 
1l37rv--1681'v ale aceluiaşi manuscris 225!), pe baza atmosferei comune, 
-afinltăţtlor de conceptie şi manieră." 2 Legătura dintre această notă şi tablou- 
"ile din l ronosias şi Frnqmentnri iim nu poate fi, aşa eu m arată şi D. Vatama-o 

1 M. Eminescu. Opere, V II, Editura Acad ernlei It.S. România, 1\177_, p. :120. 
2 P. Cl'eţ.ia,M. Eminescu, Ali.e pagini In proză. "Manuscriptllm", VIII, 1977, nr. 3. 
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niuc, În notele la proza emin esciană din volumu l citat, dată ea sigură, 
totuşi ea se înfăţişează drept foarte probabilă." 

Importantă ni se pare mărturisirea că unele din acele vise şi VIZIUni 
porneau de la nişte traduceri, efl ele se trăgeau din cărţi vechi şi bizare, pline 
de rodul unei Iantezi i ee ţinteşte supranaturalul, Pentru că, de fapt, tocmai 
căutarea Iantasticu lui e ceea ee leagă traducerile eminesciene de proză, Începînd 
eu Lantul de aur, nuvela spit-it.istă a lui Oukel, tălmăcită la vîrsta de numai 
şaisprezece ani, trecînd prin Fraqmentarium şi sîîrşind eu 1\:1 orella lui Poe, 
de propriile nuvele romantice, Sărmanul Diotiis, r A uatari: [oraonului Tlâ], 
[2Hoartea lui Ioan Vesti mie 1 : această orientare este o trăsătură marcantă a 
preoeu părilor din proza anilor el e stu denţie ai poetulu i. Din anii Vienei şi 
Berlinului au rămas şi prozele din. Icotiosias şi fraqmenlarillm, care prin senza- 
jonal, prin nota particu.Iară de teroare a fantasticului lor îndreptăţcau 
gindul, fie sugerat numai, fie explicit (G. Călinescu, Eugen Simion, Mihai 
Zarnfi r), că ne aflăm în faţa unor prelu crări. 

Credem că putem dovedi, în cele ce urrneaz.ă , că ["Dupâ această intimplare 
mitiun aiă ... "], aşadar cel de-al doilea fragment din Iconosias, este () traducere 
din Anna Laet.itia Barbauld, scriitoare engleză care, prin Sir Bertrarul. A 
fragment, cît şi prin eseul On the Pleasure âeri oed [rom Objecis of' Terror, se 
încadrează literaturii numite gotice, gen de largă răspîndire la sfîrşitul seco- 
lului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, cu puternice ecouri şi 
prelungiri În poetica romantică 

Astăzi, Ann a Laetit.ia Barbauld este, fără îndoială, o autoare uitată, 
dar cîteva din scrierile sale au înregistrat cu fidelitate spiritul epocii. Născută 
în satul Kibworth din Leicestershire, la 20 iunie 1743, fiica lui Jchn şi Jane 
Aikin a fost educată În familie, vădind timpurii înclinaţi! literare. In 1773 a 
pu blicat primul ei volu m, Poetns, şi, împreună eu fratele său, J ohn, în acelaşi 
an, Miscellancous. Pieces in Prese, culegere în care se află inclus eseul On 
ihe Pleasure deri ued [rom Objecls o] Terror, urmat de fragmentul Sir Berlrand, 
După căsătoria cu reverendul H. Barbauld, a condus un pension În Suffolk. 
Volumul lIymns in Prose (OI' Clzildrcn (1791) s-a bucurat de o anumită popu·· 
laritate. La începutul secolului al X IX-lea, scriitoarea este o eunoscută mem- 
brii 1 mai multor eereuri literare loncloneze; incepînd din 1810, ea editeaza 
o serie, în cincizeci de volume, din Brilish Novelists, Îllgrijindu-se de aparatul 
critic. Du pă moartea ei (1825), scrierile i-au fost publicate, în două. tomuri, de 
o nepoată, Lucy Aikin, snb titlul The Works of Anna Laetitia Barbauld, 
IAmdon, Longman, 1825. 

Fără să fie originală, Anna Laetitia Barbauld t;ste reprezentativă, 
Eseurile ei, On lhe P[easllre derlved rrom Objects of' TelTor şi Enquiry into tlwse 
kinds of' DisiTess wIzich excile a!lrellble scnsatioJlS, dezvoltă definiţia dată de 
Edmolld Burke, în Philosophical l\'nquiry (1757), sllhlimului, definiţie pe oare 
s-a întemeiat estetica romanului golie, dar şi cea romantică: "Whatever is 
fitted in any sort to exeiLe the idels of paln, that is to say, wbatever is in any 
sort Lerrihle ... is a source of the suhlime " 4 O nou{l sensibilitate se afirmă şi 
nu numai cultul emoţiei şi sentimentelor extreme şi paradoxale, ca groaza 

:l M. Eminescu, Opere, VII, ed. eit., p. 398, 
4 .,Tol ce este apt într-un fel sau altul să suscite ideea de suferin ţii, altfel Spl.S, lot ce 

este, în vreLIl fel, înspăimîntător .... este o sursă a sublimuIui." 
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şi p lăcerea, obscurul straniu şi încărcat de [eroare şi avîntul spre nemărginit 
şi spre suprarcal au caracterizat-o, cît, mai ales, cultul imaginaţiei; şi acesta 
este şi crezul ali to arei cind pledează pentru apropierea dintre goticill întu- 
necat şi spaţiul minu n.ii şi al fanteziei din poveştile orientale: "Passioll and 
Iancy eooperating elevate the sou l to iLs highesl pitch ; an d the pain of terror 
is lost in amazcmcnt," (, 

Sir Betlratui, fragmentul în. proză tradus de Eminescu, a fost compus 
tocmai pentru a ilustra ideea unui astfel de fantastic mixt. Deşi reminiscen- 
tele din The Casîle of' Oiranio al lui Horace Walpolc, primul roman gotic 
important, ori din Ferdinon.d, count-Fathnm, de T G. Srnollett., 'sînt evidente, 
mic-a povestire, al cărei fundal e unul de scen.erie gotic;l, reuşeşte să ncliniş- 
tească mai adinc tocmai pentru că autoarea a inrnănuncheat cu dibăcie motive 
eu rezonanţe arhetipale (ţinînd de imaginarul morţ.i i) pe tiparul de basm ini- 
ţiat.ic ţ.intind o suprafircască "quesL". În cartea sa, Supernatural borrot in 
liieroiure, H. P. Lovccraît remarcă Sir Beriratul pentru "ahila montare" a 
"resorturilo!" unei autentice terori" şi cit.ează în intregime textul, împrejurare 
care ne-a făcut, de altfel, să remarcăm apropierea dintre cele două fragmente. 
fntrucît ef'ectu l urmărit de autoarea englez[[ era cuf.remurarea în faţa supra-· 
uat.ura lu lui. fragmentarismul program atic sporeşte emoţ.ia şi accentuează. o 
impresie de viz iu ne enigmatică, LuLbu re, desl.ăeu t[l, de orice legături logice 
care s-o situeze şi s-o explice şi povestirea a dobindit popu laritate, fiind repro 
dusă, în 1807, în "TheMoulhly Literary Recreations". Este foarte probabil 
ea tot dintr-o puhlicaţ.ie, şi Într-o traducere, în epocajstudiilor în Germania, 
să () fi citit Eminescu. Nu eunoaştem intermediaru 1 du pă care s-a făeut tradu- 
cerea. Siguranţa şi fluiditatea textului erninesciall se datorează, fiiră îndoială 
meşteşugului, lllăiestriei poetului, dar aceste caliUrţi ne apar şi ca rezultat al 
tălmăeirii dintr-o limbă străiniI perfeel stăpîniUt. Presupunem pă aeeasta a 
fost germana, pentru eă în ţara marilor romantici romanul gotic: a cunoscut 
o largă răspîndire şi apreciere, dar şi pe haza unor detalii dinj(;ţtul lui Emi- 
neseu. Nnrnai e[l acestea sînt pupne şi niei nu oferă oprea m:;tre siguranlă, 
deoarece fac posihilă şi ipoteza unei traduceri din francc7;ti. Cînd poetu 1, 
pentru varietate lexicală, fo loseşLe euvÎntul "Ilam{l" pentru "flaeărll", daeă 
varianta nu (> chiar o tradueere din englezi, "the flame", îndul duce către 
echivalentul german sau franeez: "elie Flamme", "la flamme". $i dnd ei 
Htlmiieeşte "a figure ... completely a !'InecI " prin "un om îmbrăcat; In fier şi 
armat deplin", iar în fraza imed iat. următoare el ă feuiininu l ("eavalerul sări 
eu curagiu la ea, dar ea dispăTu"), deşi textul său conţ.ine numai maseulinul 
"om", presupunerea existenţei unui feminin elar, poate ehiar "die Figure", 
"la figure", în textul după care tradueea Emineseu ni se pare mai mult decît 
indreptăliHL 

Punînd în paralel originalul englez Sir Bertrand. A fragment il cu a doua 
proză., ["După această Întimplare mirwnatrl ... " J, din lcof!osfas şi Fl'agmen- 
{arfum, vom ohserva eă fragmentul eminescian este o tradueere, destul de 
aproape de original, din Miss Aikin [Anna laetitîa Barbauld]. Prin expresia 
uneori foarte personală, mai plastică şi poetieă, prin oIşanizarea poematieă, 

5 "Pasiunea şi imaginat.ia conlucrind inalţii sufletul pe cele mal1nalte clIlrni ; iar suferinţ.a 
iscată de teroare se pierde în uimire." 

" A.L. Bal'hanld, Sir Berfranil.A fragment, în Tlze Works o{ Alllla Laetilia Barballld, 
with a memoir by LllCY Aikin, II, Londoll, Longman, 1825, p. 125 ·137. 
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sugestivitatea şi înţelesul sporit al acccntclor eminesciene, calitatea artistică a 
textului nu are decit de cîştigat" : 

• AHer this adventu re, Sir Ber- 
trand turn ed his steed to wards the 
woulds, hoping to cross thcse dreary 
mnors hefore the eurfew. 

But ere he had pro ceedcd half 
his jonrn ey, he was bewildered hy 
the diff ercnt .tracks, and not Jwing 
ahle, as far as the eye con IcI reach, 
ta espy any oh jecl hut the hro wn 
heath surrouriding him, he was at 
length quite uncert.ain \vhiehWay 
he should direct h is course. 

Night overtook him in this si 
tuation. 

Itwas OlH of those nights when 
Llie moon gîves a faint glimrnering 
of light through lhe thiek black 
douds 01" a lowering sky. 

Now and then she sudelenlv 
emerged in fuU splendor 1"rom h(;'r 
veil; and then installtlv refired 
hehind it. having just s('rved 10 
give to the forlorn Sir Bertral1d 
a wide extended prospect ovcr the 
desolate waste. Hope anei native 
eourage a while li rged him Lu pll sh 
fOTwarcls. but at length the inerea, 
sing darlmess and fatigue of hody 
aud mind ovcreamc hinl ; he drcaded 
1IJoving rrom the ground he sLond 
on, for real' of unknowIl pits and 
hogs. and alighting horn his hOfse 
in despair, 11e threw himself ou 
the grollnd. 

Fie had noL long contlllued in tlwt 
posture when the fullen LoII of a 
distant hen struc k his ears -- 111'. 
started np, aud turning hnvarels 
the sound diseernecl a dim twin- 
kling light. 

Ins l:antlv he seized his hor 
se's bridl, and with eautious 

După. această întîmplare minu- 
nată, Cavalerul meu Îşi grăbi calu 1 
spre m ăgu ra unui deal depărtat, 
ea să treacă. hăltile şi mlaştinile 
periculoase ale Bugeacului. 

Dar abia isprăvise jumătatea dru- 
mului şi drumuri multe veneau În 
cruce şi oriincotro se-n torcea nu 
vedea în zare decît ponor, ponor 
pustiu şi sur îl înconjura şi nie.i 
nu mai ştia încotro s-o apuce. 

îl apucă noaptea. 

Era una din acele nopţi negre 
In eare luna pluteşte ca o pat5 
abia văzută pe cer. 

Nurnai din e'lnd in cind ea reîn 
via deodată. in toată puterea ei, 
pentru a lumina şesul sur şi pus- 
tiu, pentru a dispi'irea iar pe eeastlri 
în tregi. 

Ii enl frică de hlrtopuri şi gropi, 
ealal era obosit, lui însuşi îi venea 
să cadă din şea. 

Se dădu jos de pe egl 
urechea la pămînt. 

SUi tu InulUlvrem e astfel, cînd 
auzi parecă, încet, dogit, adînc un 
su uet de clopot... el tresări. Işi în 
toarse ochii de unde i se pin'u eauzi.- 
se sunet şi văzu ohllnină tulhure şi 
pîlpîitoare pareeă. 

Apucă atuneÎ calul de frîu 
neepu srl Ineargă la pas iu!it 

* Pentru edificarea dtito]'ului, dăm in anexă, in continuarea ultimei note. illfrapaginalc' 
şi o versiune românească proprie 
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steps advanced towards it. AHer 
a paintul m arch he was stopt by a 
moated ditch surrounding the place 
rrom wh.ence the light proceeded ; 
and by a momentary glimpse of 
rnoon-light he h ad a full view of il 
Iarge ant.ique mansion , with' tur- 
rets at the corners, aud aII ample 
porch in the centre. 

The injuries of time were strcn- 
gly rnarked 011 every thing abou t 
it. The roof in various places was 
Iallen in, the hattlernents were 
half demolished. and the windows 
bro ken and disman tled. 

A draw-hr idge, with a ru in ous 
gate-way at each end , led to the 
court before the building-- 

He cntereeI, and installtly tile 
light, wieh proeeeded rrom a wjn- 
dow in oue of the turrets, glided 
along and vallished; at t11e same 
moment the moon sunk heneath a 
hla(k eloud, and the night was 
d1rker than ever. Ali was silenl 

Sir Bertrand fastened his sleed 
undeI' a sIled, and approaching 
the house Lraversed ils who.le front 
with light and slow footsteps -- 

AlI was stil! as dealII -- 
He looked in aL the lower win- 

dows, hut eould Ilot distingu ish a 
single abject through the impene- 
trabIl', glooll1. 

ArteI.' a shod parley with him·- 
self, 111', eIltered the poreh, a ud 
seizing a massy iron lmocker a t 
the gate, lifted it up, aud hesi- 
tating, al length stl'Uek a Ion d 
stroke. 

1'11e noise resounded through the 
whale mansion with hollow echoes. 
An was /itHI again --- 

He repeated the strokes more 
boldly and Iouder _ .. another in- 
terval of silenee ensued 

deşi abia putea de picioare. Dup-o 
bucată de loc se văzu oprit în cale 
de-un şanţ pe care-I impluse trestia 
şi huru ienele de apti, care încon- 
jura locul de unde venea lumina 
şi, cind luna ieşi pe-o clipă pentru 
a lumina locul, el văzu o zidire veche 
şi mare, eu cîte un turn la tiecare 
colţ şi cu () poartă uriaşă în m ijlocu 1 
zidului. 

Era o ruină mai mu It, părea 
pustie, aooperămintu l se sur-pasc 
pe-alocurea, murii păreau a se în .. 
clina neproptiţi, ferestrele sparte, 
Iemnăria pu tred il şi năru i t.ă. 

Un podeţ mişcător, mai mult 
putregăit, el u cea peste şan1 la eu rlea 
eastehHl!.1. 

El merse-ll {mnlru . Lumina apă .. 
I'n la fereastra unuia din turnuri, 
apoi lreeu, paree{t purla tă prin 
to t eastelu 1,. pe lîngă toate ferestrele 
şi dispăru. In aeeeaşi vreme luna se 
cufundă dup{\ un nor negru, udă- 
sÎnduici o urmă !de pală măeal' 
si era un Întunerieiium nu mai Iuse- 
e. 1'ăeere moruah ... 

CavalertJI îşi l:egă ealul ele stîlpul 
unui fel de şură, s .. apropie de eas{t 
i rnerse-)l faţ{j-Î cu paşi Jini şi ahia 
auzi'ţi _ ' 

Era linişte (:a-l1 mormînt. 
El se 11 jta pin fereşti le de jos, 

dar îşi rixa ochii Într-un intuneric 
nepătruns şi IlU putu eunoaşte 
nimica. 

Dup!'l un scurt monolog merse la 
poartă, de-a drei uşeio!' era aUr .. 
Ilat, de··tul lanţ" un ciocan greu. 
El îl ridieă. se răzgîndi, apoi bătu 
o dată tare. 

Toată vizuina răsunii a deşert, 
apoi .iar 1 [\cerc, 

El repet!:'! hătaia iar un ee ou 
surd şi adîne, apoi iar tăcete mor-o 
tală. 
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A third Lime he kuo c ked, and a 
thit-d time all was stil!. 

Ee then fel! back to sorne dis- 
Lance that he mighL discern whether 
any light could he seen in th e 
whole front It agaiu appeared in 
th e sam e place and qu ickly glieIed 
a way as before --- at the same instant 
a deep Iullen toJI sounded horn 
the tunet. 

Sir Bertrarid's heart m ade a 
fearful stop - He was a while 
mot.ionless : then torror impclled 
him to ma ke some hasty st.cps 
to wards his steed but sh arne stopt 
his f1ight; arid urged by honour, 
and a resisbless desire of f'inishing 
the adventure., he retumed to the 
porch; and working up his sonl 
Lu a i'ull steadiness of 1'esolu- 
tion, he drew forUl his sword 
with one hand, and with t11e other 
lifted np Lhe latch of the gate. 

The heavy door, creaking UpOIl 
its hinges, relueLantly yielded to 
his hand ._- he applied hi5 shou IdeI' 
to it and Iorced it open he quitted it 
and stepL forward - the door ins-o 
ta,ntly shut with a thundering clap. 
Sir Bertrand's blood was ehilld-- 
he turned baek ta find the door, 
and iL was long ere his tl'embling 
hands cOllIe! seize it but his 
ut.most strength could not open 
il; again. 

AHer severa! Îlleffeetual attempl.s, 
he looked behind him, and beheld, 
across a hal!, upon a large s1:aireasc, 
a paIe bluish flame which cast a 
dis.mal gleam of Iight arou nd. 

He aga in sununolled fortll his 
courage anel advanced toward it -' 
It relired. 

He carne ta the foot of the stairs, 
and aHer a moment's deIiberation 
ascended. 

Bătu a treia oară, nici o mişcare. 
de fiinl:ă vie. 

Se dete ciţiva paşi îndărăt, ea 
să vadă de Il-a zări cumva lumină 
în vreo parte a castelului. .. Lumina 
apăru tot in locul unde apăru se şi 
mai inainte, dar d ispăru tot atît. de 
iute. Totodată căzu O lovitură tîmpă 
şi adîncă din turn. 

Inima cavalerului făcu o pau ză 
cumplită. Stătu mai multă vreme 
neclintit, apoi voi să fad cîţiva 
paşi spre eal, dar ruşinea că i-ar 
fi frică-I re!;inu ; onoarea şi o irezis- 
tibilă dorinţă de-a duce aventura 
la un sfîrşit îl readuse la poartă. 
Prinse inimă, se-mharb ată, scoase 
sabia eu () mînă., eu cealaltă ridir:iî 
c.lanţa dela poartă. 

Uşa grea trăsnea în ţ,Îţ,În e şi se 
da cu greuirnpinsă, el sili din răspu- 
teri, deodată îi stăpă din mîini, 
el se opinti înăuntru şi poarta reeă- 
zu în urmă-i închis[l. 

Un fior reee îl trecu din creştet 
pînă-n tălpi, se-ntoarse să găseaseă 
uşa şi trecu mult pin-o găsi, pipăind, 
dar cu toată opin Leahl pu terÎlor 
o-o mai pu'lu deschide. 

După mai multe încercări za- 
darnice, el îneepu să privească 
împrejuru-i şi văzu în fund pe 
o scară, Îneolăcită asemenea coajei 
unui culbeci, o pară palid-aJbăstrie, 
ea o lumină de candelă, a cărei raze 
tremura pe Inurii negri de piatră ... 
era cît un sîmbure de mac. 

El se-nLremă înc-o dată, mer- 
se pe pîpăite spre pară, dar ea 
fugea dinainte-!. 

El veni pîn jos la scarii şi dup--o 
clipă. de răzgîndire începu s-o iirce- 
neet răzimÎndu-se (;-0 mînă de părete. 
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He went slowly IIp, the flame 
retiring hefore him, l.ill he come 
ta a wide gallery --- The Ilame 
proceed ed along it, and he fol- 
lowed in sileut horror, treacling 
lightly, for the echoes of his Ionts- 
stcps start.led him. It led him to 
the foot of another staircase, aud 
then vanishcd --- At the same instant 
snother trrll sou nded from the 
tnrret 

Sir Bertrand Ielt il, strike llpon 
11i5 heart. Jlewas now in total 
darkness, and with his anus exten- 
ded, began 10 ascend the second 
stairease. A dead cold hand met 
his left hand and firmly grasped 
it, drawing him foreibly forwards 
he endeavoured- to disellgage him- 
self, hut could not _. he made a 
fllrious hlow with 11is sword, and 
instantly a loud shriek pierced h15 
ears, aud the dead hand was lefl 
poweriess in his - 

He dropt it, and rushed 1'01'- 
wards ,vitha gisper'ate va1oUl'. 

The stairs were narrow and win- 
ding, and interrupted by frequent 
breacbes, and loose Jragments of 
stone. 

The sLairease grew narrower and 
narrower. aneI at length terminated 
in a low iroIl grate. 

Sir Bertrand pllshed it open- 
iL led to an intricate winding pas .. 
sage, just large ellough to admit. a 
person upon his hands and knees. 
A faint glimmering of light served 
to show the naLure· of the place. 
Sir Bertrand enLered -- A deep hol- 
low groan resounded from a dis- 
tance through the vanIt - Hewent 
fOI'wards, and proceeding beyond 
the i'irst tllrning, he discerned the 
same blue flame which had before 
eondueted him. He folJowed it. 

The vault, al length, suddenly 

EI v ăzu Ilacăra t.o t depărtln du-se 
dinainte-i pin-ce ajunse intr-un co- 
ridor larg şilu ng... Flacăra parcă 
plutea în aer departe în coridor. 
pu rt.at.ă ca de o m in ă n ev ăzu t.ă .... 
el o urmă tiptil numai în vîrful 
picioarelor, chei se spăim inta de 
zgomotul paşilor lui proprii. Flarna-l 
conduse pin-la suişul unei alte scări, 
aici dispăru. În acelaş moment ră- 
sună iar clopotul din turn ... ca UIl 
gemet. 

îi trecu prin oase şi m ădu v rl 
acest sunet răguşit, evlavios, plin- 
gător. Era în Întuneric total. Işi 
întinse mîinile şi incepu să suie şi 
această seară... O mînă rece ca a 
uIlui mort îi apucă stînga, şi-l Lrase 
după sine... cercă a o smulge, da r 
nu putu, d6te cu spada dinainte-şi, 
auzi lin ţipe!. cumplit şi mîna rece 
rămase fărh putere într-a lui... 

El o IrIgă să. cadă. l,a pruuînt şi 
merse e--() hotărîre desperată îna- 
inte.; 

Seara scundă, îIlcoleită, strîmtă 
era plinti de năruiri;,şi găuri. 

Treptele erau tot mai îllgu ste 
şi mai înguste, pin-ee diidn de un 
grilagiu de fier. 

El îl lovi eu piciorul şi-l deschise. 
DueeaÎntr-un eoridor lntortocheat 
şi în unghiuri, abia destul de larg 
pentru ea un om srl poată treee cu 
mîinile şi pieioarele prin el. O luciTe 
abia, a cărei izvor nu se ştia îl lu- 
mina Într-atit încît il puteai vedea 
Cavalerul îndrăzni înainte. O v ăi- 
tare adîneă. deşartă, s-auzi pin 
holl-ile eoridorului, din depărtare. 
El merse mereu Inainte şi zări iar 
flacăra albast.ră care-j iu minase 
mai nainte. 

Coridorul 'boltit se deschise deo- 



opened into a lof'ty gallery, in 
the midst of wh ich a figurc appearcd, 
cornpleatly arrned, thrusting f01'- 
wards th e bloody sturnp of an 
cum, with a t.errible Irown and 
menacing geture, an d liran.dishing 
a sword in his hand. 

Sir Bertrand undauntedly spru ng 
Iorwards ; and aiming a I ierce hlow 
at the figure, it insLantly vanished, 
lett.ing fali a massy iron key. 

'I'he flame 1l0W rested upon a 
pair of ample Iolding doors at 
Lhe eud of the gallery. 

Sir Bertrand went up to it, 
ami applied the key to a brazen 
lock --- with difficulty h e turn ed 
the bolt -- instantlv th e doors Ilew 
open, and discover;d il large apart- 
mcnt, at the cud of which was a 
eoffill rested upon a bieI', with a 
taper burniug OIl each side of iL 

Along the room on l)()th sides 
were gigantic, slatues of hlaek mar- 
hle, attired in the Mporishhabit, 
andholding enormous sahres in 
theiT right hands. Eaeh of tp.em 
reared 11i5 arm, and advaneed' OIle 
leg fotwards, as the kIlight entered ; 
at thesame moment the !id of the 
eoffin flew open, and the hell ţ.olled. 
Tbe Hame stiU glided forwards, and 
Sir Berlrand resolu tely fol1owed, 
tiU he arrived within six paces 
of the eoffiu. Suddenly a lady in 
:il shrowd and hlaek veil Iose up 
in it, and sLretched out heI' anus 
towards him _.- at the same Lime 
the statues elashed their sabres 
and advaneed. Sir Bertrand flew to 
thelady and clasped heI' in his 
anns -- shc thre1Y np heI' veiI and 
kissed his Ups; aud instantly the 
whole huildiug shook s with an 
earLhquake, aud fell asunder WiUI 
a horrible crash. 

Sir Bertrand was thrown into a 
suddeu tr:.luce,and on reeoverin', 

dată Într-o ga lerie mare şi spa- 
ioasll în mijlocul căreia el zări un 
om îmbrăcat în fier şi armat pe 
deplin, care eu fa\.a sinistră şi cum- 
plită, ridica eu o mînă sabia şi-şi 
arăta cealaltă, tru.nch eată şi sin- 
gerîndă, 

Cavalerul sări eu curagiu la ea, 
dar ea dispăru deodată, lăsînd să-i 
cadă () cheie grea de fier. 

Flacăra rămase suspendat.ă a-o 
supra aripelor unei uşi mari la 
sfîrşitul galeriei. 

Cavalerul Inaintă spre ea, hă- 
gă cheia În broasca cea grea de 
fier, o întoarse eu putere, aripele 
uşii săriră în amindou ă părţile şi 
rse 1 ar{rtă o sa Hi mare şi largă în a 
eărei adineime era un sieriulnălţat 
pe un catafalc şi de jur Împrejur ar- 
deau În sfeşnice uaIte fllClii de 
eeară albă. 

De-a lungul Jllurilor salei stăteau, 
în şiruri lungi, statui urieşcşti de 
HlarUlllră neag61, îmbrăeali ea mauri 
şi eu săhii mari în mîini. Cînd cava- 
lerul intră, toti ridicaru săhiile si-si 
puseră un p{cior Înainte. FlaăI:a 
mică plu tea mereu nainte-i, el o 
urma mereu, pînă ee mai era şase 
paşi departe d, sicriu; în momentul 
acela eapacul suri de pe sicriu, do-- 
potul sună a alarmă ... o damă în 
giulgiu alh şi lung, de moartă, 
eu un văI negru pe fa1,ă., se ridieă 
îneet din sicriu si-si întinse bratele 
spnj el. In aeelaşi 'moment statti ele 
sUllil.ră din săbii şi se porniră a511- 
pră-i. Cavalerul năvăli ea fulgerul 
asupra femeii i s-anină. de gîtul 
ei, ea-şi dădu vălul întro parte şi-I 
sărută pe gură. Dcodatu zidirea 
veehe se eutre.mură. şi se [Jă.rUl în 
jur împrejur parecă. 

Pe cavaler îl Hpucă un leşin la 
inimă parecă şi el eăzu la pămint.. 
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EI era mut de minr\:e şi răspundea 
prin Înclinări şi mine poHticoase. 

Cîn el îşi veni în fire. el se găsi 
culcat pe un pat de catifea Într-o 
odaie, cea mai splendidă şi mai 
bogată ce o văzuse în viaţa lui, 
luminată eu lumini aşezate în can- 
delahrc de cristal. 

O masă încărcată eu tot felul 
de hun ătăti era în mijlocul odăie.i..; 

O muzică lină îsi zugrăvea ar- 
monia în aer, uşile se' dădură-n 
laturi şi o femeie de o 'nespusă 
frumuseţe, încărcată de haine stră- 
lucit.e şi podoabe scumpe. intră in 
ea, urmată de alte femei, tot fru- 
moase. clar departe de ea. Ea veni 
lingă cavaler. Îngenunche lîngă el 
şi-oi săru tă mîinile. Fetele cele tî-, 
n ero aduseră o cunună de laur si 
Î-o aşezată pe frunte, ea-l luă tIe 
miilli şi-l, luse În capul mesei, 
unde şczu de-a stînga lui. 

--- Angela 1 murmură el uimit. 
Oricît de-neet ar fi spus-o, ea auzi, 
îşi plecă ochii cuvioşi şi surîs€'. 

Servitorii intrad'l spre a servi 
Ia masă __ o o muzică frmecătoare 
le mîngiia auzul. 

DUPl ce se ridicară toţi de la masă, 
toate fetele se-mprăştiară, afarfi de 
Angela. eare-l duse iar la sofa. i se 
puse în hraţe, i-neonjură gîtul eu 
braţ;u I ei fin, marmoreu, îşi apropie 
huzele de gura lui si-neepu să-i 
vorhească. gură-n gllrt(,il1tr-astfeJ... 

Cu mijloaec simple. numai prin alegeri lexicale personale, Emilleseu 
realizează li n t(;ord mai larg el ar ma i preeis. organizează deci sensul povestirii, 
eentrÎndu-l asupra earaeterului ei initiatic, De la Început ehiar, vocahulei 
"aclventure" i se dă. o traducere în care sensul alunecă de la Încercarea şi trăirea 
individuală spre snprafirescul codificat i universal al povetii; şi astfel apare 
popu Iara dar nu mai puţin emineseiana sinlagmfl ..întîmplare minunată". 
Că această. diferenţ.ă ar fi datorată textului. inlennediar nu poate fi întru totu 1 
exelus, dar lrebu.ie să ohsennlm că diferenţelt, atunei cÎnd apar introduc 

'fhe nymphs plaeecI themselves 
al the tahle, anei a nurn.erous train 
oI' servml Ls enlering', serveel IIp 
the IeasC; delieious musÎe playillg 
aII the time. 

Sir Bertranel eoulc! noi speak for 
astonishmefl t he eould olliv re- 
turn (heir hOIl.ours by cour(eolls'looks 
and gestures. 

ArteI' the banquet was !'inished, 
al! retired hnt lhe lael)', wllo leading 
baek the knighL In Llle sofa, addres- 
sed himill these words: 

Iou n d hirnself seat.ed Oll the velvet 
sofa, in the most magnificent room 
he h ad ever scen, Iighted with innu- 
rnerable tapers, in lustres of pure 
cryst.al. 

A sumptu ous hanqu et was set in 
the m iddle. 

The dormi opening to soft music, 
a Iady of incornparable heauty, 
attircd with amazing spleudor en- 
t.ercd, surrounded hy a troop of 
gay nyrnphs more Iair tlien the 
Graces ._- She advanced to th e 
knight, anei falling on her kuees 
thauked hirn as a deliverer. The 
nymphs placed a garland of laur el 
11 pon his head, arid the lady led hirn 
lIy the hand Lo the banquet. and she 
sat heside him, 

2 ._- Literatură 
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nuanţe şi convergenţe prin care M. Eminescu aduce în mod clar povestirea 
mai aproape de sine. 

Eroul nu mai poartă un nume --- în fragmentul scriitoarei engleze, el 
evoca parcă fala cavalerească. Spunîridu-i "cavalerul meu", Eminescu pare a-i 
da un loc într-o mitologie personală (de ea se leagă şi localizarea acţiunii În 
ţinuturile Bugeacu lui), in fapt 111S['[ 11 asimilează eroului de basm şi, în "Întîm- 
plareaminunată' ee îi fu dată, poetul român intuieşte tiparele, iniţiatice, ale 
poveştii (este şi ceea ee, probahil, l-a făcut pe Eminescu să se oprească asupra 
Fragmentului şi să-I traducă in întregime, cînd alte lecturi din romanul gotic 
noi vom încerca să demonstrăm că ele au existat nu au decit palide reflexe 
în preocu pările scriitorului). 

Căci acest cavaler, preellm atîţia voinici din [loveşti, este muritorul ce 
are de trecut prin tărîmul rnorţi i, pentru a impune, prin fapta sa, valorile 
vieţii şi el va dobîndi, la capătul drumului, un "odor fără nume", accesul la o 
realitate sau la un principiu absolut prin care intreaga existenţă este trans- 
figurată. 

Nucleul acesta de înţeles mitic există desigur şi in fragmentul scriitoarei 
engleze, construit, deşi fără o intentie expresă, aproape ea o alegorie a acelei 
"quest for the nurninous" 7 care se constituie ea resort al prozei "gotire". Este 
vorba aici, dincolo de figuraţia şi atmosfera de spaimă întunecată, de acelaşi 
vechi scenariu cosmogonio al infruntării intre viaţă şi moarte, care a trecut 
din mit şi rit, cel mai ades, în basm". "Homanele gotice au ele însele ceva din 
natura poveştilor" este concluzia unul cercetător al genului, Devendra 
P. Varma 9. In plus, Miss Aikin şi-a propus chiar v- o mărturiseşte în eseul 
On ihe Pleasure deriued rrom Objects oI' Terror 10 -- stl experimenteze o for- 
mulă ce aliază înspăimîutătoru I, teribilul eu miraeulosul şi minunea, ea în 
Arobian Niqhis şi The Costle of Oironio, modelele ei : "T11e following fragment 
În which both th ese manners are attempted to be in sorne degree uuited, is 
offered to en tert.ain a solitary winter's evening." 11 Sensul de încercare Iniţia- 
tică în spaţiul nefiinţei, mai aburit totuşi în originalul engkz, unde accentul 
cade, exterior, pe proba virtuţii cavalereşti, Într-un cadru de o intiorătoarc 
scenerie than at.ică, apare ea () "construcţie" erninesciană, cu atît mai surprin- 
zătoare eu cît abaterile de la original nu sînt frapante. Nuanţele introduse sînt 
însă im portant.e. In prima frază, înlocuind În traducere atributul "luguhre" 
("dreary"), legat de "mlaştini", cu "peric.uloase", scriitorul ţ.ine parcă să aver- 
tizeze asupra prime.idiei pe eare dintotdeauna omul a si'rnF!:-o în faţa tărÎ- 
mului duhurilor. 

"Şi drumuri multe veneau În eruce" tălmăcirea, ce nu se îndepăr.- 
tează prea n1ultc de sensul lui "he was bewildered by the different tracks" (el 
fu pus în încu.reătură de osebitele poteci), este Însă mai sugestivă în perspec" 
tiva sernantidl a încercării iniţiatice, răscrucea avînd conotaţii si'mbolice 

7 Vezi Devendra P. Varma, The Gotllic Flalm, New York, Russell amI Rnssell, 1966, 
p. 211- 

8 Cum demonstrează, cu o mare bogăţie de exemple, cartea lui V.I. Propp, Rădădniie 
islol'ice ale ba.mmllli {un/ustic, trad. R. Nicolau, pref. N. HoşiullU, Bucureşti, "Univers", 1973. 

90p. ci!., p. 17. 
l In Tlw WOl'ks of Anna Laelitia Barballld, II, ed. cit., p. 119--127. 
11 Idem, p. 127 : "Fragmentul următor, în care se lneeal'că lmplelirea, într-o măsul'll, 

a eelordouă moduri, este oferit pentru a fiice plăcută () searii de iarnă petrceu"bl in singurăt.ate." 
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cunoscute: ea loc de Lrecere dintr-o lume în alta sau ea loc nefast, hin tuit; 
ea este adesea prezentă în S11 perstiţi ile populare. 

La fel, pentru ,.browll 11eaL11" (pîrlogul brun),E'mincscu prel'eră Ler- 
m enul ele "ponor" povirniş abrupt (căci voinicii lui de basm totdeauna au 
de suit către castelul prinţ.esei), în însoţ.irea cu atribu tu] "pustiu", pe care 
poetul îl dă, În tradiţie folclorică, tărîmurilor nel'ireşti, şi cu foarte personalul 
epitet "sur", ind icirrd cu m păni rea Iti minii în l re zi şi noapte. Sugestiile emines- 
cieue converg, indicînd un climat al Încercării. Iar cind atributul 
trece de la nori ("hlaek clouds") la noaptea care-I înghite pe 1 răi.ă- 
cit Cera una din acele nopţi negre"), noaptea capătă astfel () valoare meta- 
f'or ică lărgită şi misterul ci se int.reţ.ese cu cel al morţii : efectul îi pare sufi- 
cient. poetului şi el supr im ă unele note lugubre ale scenei, vălul de 
doliu al luuii ("she suddenly ernergedin fu Il splendor from her veil"), schimb, 
traduce pe "sl1e [the mOOl1 Itma] suddenly emerged" (ea se ivea pe neaştep- 
tate) prin mai sugestivul, în linia gîndită de el, "reinvia". Suprim înd o frază 
în care autoarea engleză insistă asupra calităţilor de cavaler, .Jiope aud native 
courage" (speranţa şi cu raju-i înnăscut), Eminescu Înlocuieşte şi propozitia 
,,11e threw hirnself 011 th e ground" cu ,,-şi puse urechea la pămînt" şi, deci, 
gestul disperării (se aruncă la pămin.t) eu cel al aşteptării a ceva --- ori doar 
il II nu j semn prevestitor - ce va să se întîmple. în cont.inu are, frecventa folo- 
sire a formulelor modalizante, iu ex istente in original (pare-că, i se păreau, 
părea, păreau), indică ştiinţa eu care poeLul pnterrţează Iantast.icit.atea scenei, 
Iăcînd-o să se desfăşoare Într-o tulbure indecizie onirică (s[\ observăm că 
aceeaşi notă de vis, de astă dată de vis ce răzbate din somnul morţii, dar mai 
puternică şi luai evidentă, o dă Eminescu episodului al treilea din [/luutarii 
[oraotiulni Tldj ee ne apare, pin ă la un punct, aproape ea () a momen- 
tului din Fragment În care cavalerul descoperă catafalcul 
aici el este cel ee visează şi numele ii este acelaşi, Angelo, eu al 
pe care, în traducerea sa, poetul o numeşte Angela). 

Atit glasul de clopot cît şi lumina ee îl atrag pe erou castel sînt 
puse sub semnul părelnicului. "Stătu mult.i vreme astfel cînd auzi pare--eă 
Îneel, do(!it, adZnc un sunet de elopot .. el tresări." Tălm[lcin;a crninesciană la 
"h(' had not lung conLinued in thal. posture when the fullen toll of a distant 
bel! strl1ck his ears, he starled up" e.ste superioari.î, Înci'ircati'l de de 
presenlirnentul extraordinarului ; îl simţim în "el tresări" (pentru 
picioare"), în neliniştitorul "parc-că", În înv illuitoarea enu 
dogit, adînc" unde "dogit" şi "adînc" aduc, pe lîngă sugestia de veehi şi pe 
aceea ele sunet ee urcă. din strMunduri obscure (amintim că, in acelaşi registru 
tulbure, "c\opoLu leei dogit" apare în seena morţii mamei din ,jurnalul lui Toma 
NouT', sau ef\ toL glasul de clopot anunţă voinieului din Fala'n grădina de aur 
pătrunderea în spaţiul palatului care, în mineralitatea lui, strălucitoare dar 
rece, figura tărîmul stingcrii vieţii şi bucuriei). Fără îndoială eii mai 
exact castelul în ruină, a fost un adevărat topos al literaturii "gotice" ;Ja 
Eminescu sesizăm insistenţa asupra notei de vreme veche şi de nefirese ; sînt 
selecLate forme arhaice, "zidire" pentru castel, "muri", "năruiUi", "putregăit" 
şi se asoeÎazfl (e un adaos raFt de original) ruina eu pustiul care. eum am V[lzut, 
în acccp! ie eminesciană, nu l;ine de această Iu me. Tradu ('cre,l ullui 
poet, lucrul este eviden Lîn sugestivitatea ei sporită de exlraol'diu8- 
rului, a neohisnuitului ; dar Eminescu dirijeazii drumul în chiar spa- 
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tin 1 unui text străin, eu () rea IZ, capa cita Le d e ;\ îmbogăţi atmosfera l'antast.ică. 
:.A11 was silent" este trccu tîn regim suhstant.ival, "tăcere", şi completat cu atri- 
butul "mortală" tocmai pentru ciJ a luz ia la moarte are acum, in pragul in trări i 
în castel, o valoare premonitoric. Castelul este numit cu un cuvînt ce evocă 
ad incur ile subp ămîutene, "vizuiru/', iar aproape neutru! "all was still" (Et 
"nici o de fiinţă vie", sintagmă în care ghicim contrastul Înfiora! 
dintre şi nefiin[.ii., şi "a pale blulsh Ilame" primeşte dctcrminantu l "ca o 
lumină de candelă' ahseutTn original, dar cerut de paralelismul, sugerat, 
între pala [; şi mormînt. NIl pa tem S2 trecem cu vederea elim in area atribu- 
tului "lugubru", ce era dat în textul englez In 11l in ii călăuz ito a re C.a dismal 
gleam of jight"), cit şi a determinantului-cheie pentru atmosfera golici'l, ,,11or- 
[OI''' ("l1e Iollowed in silcnt horrnr"), pentru că, deşi nil cunoaştem inl.errn e .. 
diarul tradu cerii. trăim sentimen t LI I că scriitoru 1 român LI rrn iireşte o alune- 
care de la fantasticul de la cel iniţiatic, Iru lipsit de fiori, acesta, totuşi 
mai împăcat în lumina restului său. 

Cîteva sugestii introduc magicul. Lumina capătă în acest spaţiu tombal 
o existenţă miraculoasă ; tr aversarea Iahirintică de scări strîmte şi încolăcite. 
de şi coridoare intortochea le esle călăuz ită. in Jntu riericul greu . de () 
flacără misterioasă (the Ilame .. - Eminescu găseste si foloseste numeroase 
variante pentru "flaehră":, "parii", ::nană", ',Jlacără'mică", meta- 
fora "sîmbure cit, mac" pe care G vom regăsi in ii valorii ... ) ; poetu 1 accen.tu cază 
explicaţia Iautastică prin dou{t motive proprii."rnînanev[lzută" şi lumina 
,,[1 că.rei izvor nu se ştia", pe care le va relua in fragmentul f,,l\.,Toaplea era Întu- 
necoasă ... '']. 

Şi, dincolo el e figuratia su mhal, sepu lc.rală., a scenei În care tîni'trn 1 
t!c"'('!\rH'ri'l prinţ.e.sa moart(l, ghicim urma poveşlii în care som nu 1 cel de veci 
iti preaf'rumoasei este curmat prin siirutlll unui om viu, blestemul morţii se 
destramii () dată eu el, se nărllie casLellll"'IllOnnînt. Imagil1aţ.in întuneeaUi, 
cu fire ce viu din lIitate ritualuri cu eHr8ctermagic, din care creşte viziunea, 
a!'e şi (llte ecouri in proza eminesciani'i : puternica impresie lăsată de ea t1'8'" 
ducMofului rom[m 11 va faee acesta amintească ele păzitorul mormîn .. 
tului, omul "îrnbrăeat ln , eu o mină ,.trullcheati:i şi sîngerîndă", dînd in"" 

Iu i teribilCl (,Jaţ.a sinistri.l şi cumplită") ."oInului sinistru şi rece eu 
faţ,a de bronz" elin ultim a pa eLe, numai proiectată, a Aval ari/o!' {arao!wlui 
Tlâ] şi să introducă episodul "mîinii mutilate", dî'ndu-i o semnifieaţie 

in Geniu fJasliu, în scenatll care Toma Noul' îl senpă de la rnoarLe pe 
Ioan. Iar eu statuile de rnarrnoră ale eavalerilor mauri străjuind cata" 
faIeuI prinj;esei ne reîntîlnim în dansul "stanuriloJ' de piatrrl" din subterana 
castelului marchizului BiLban : "L)e jur împrejur erau boltiri de muri în Cill'C 
erau statue de platriJ ... chipuri de cavaleri 'imbracati in fier ... ee se uitau cu 
ochii lor reei de piatră la el.. " 12. Şi aici, ea şi ÎuF'ra!lnwllf, l<:mÎnescll vede esen· 

seenei în onirisrnul de hasm : "ei povesteau de p[lreai a auzi glasuri de babe 
lloflptea pe prispiL. poveşti în care se desn\şllra înaintea sufletului auditorilor 
toaLă istoria eavalerisnmlui Spaniei. .. şi tot lIlai molcom, mai molcom ali zea 
ă.trînul glasurile lor şoptitoare, pînă ee nu mai auzi nimic ... El adormise."U\ 
in arnhele proze, de asemenea, seellH aceasta de substanţ,[l (mjri(ă este un 
hotar, ea mareheaz(1 o tn'eeJ'( riLI! care a['tI!1 eapii.f descoperirea unei valori 

12 NI. Eminescu. ODae, 
lil lden,> ţL 2fj4 ' ' 



cavalerul lU1 

este. insa, '.;1 
pare a fi necunoscută cava- 

1" ea şi cind ar fi fost 

absolu le, Ih,alu! pentru Bilhan fiind auruI, Jur 
Eminescu şi pentru Sir Bertraud iubirea, 

"n,,,,I,,I',,. dată unirii cu 
CAci pe cîn d în origin a 1111 englez ea 

leru lui, eroul lu Eminescu HlunnurEluimit 
vorba de () recu de din uitare. 

Intilnim aici nu numai tiparul de ( al iubitei ern inescien e 
auzi, îşi plecă ochii cuviosi şi surise"), (1<11' i de refacere în dra- 

gosle a unităţi i primare. an dr oginice a fiinţei, aspiraţ.ia spre tot.alizare impli- 
cută de poet în motivul cuplului. De aceea nu cuvintele spun cei doi îndră- 
gostili au im port.anţ ă ele nu apar, de altfel, nici in textul scriitoarei ('n:fl(zc 
care se opreşte şi el aici în schimbplenitu din ea din gesturile "''''''-''C:lr" 
traducerea Ia imaginea adincit.ă, rnit.ică a iubirii, 

Să no tăm că întîlnirea hărhatului cu illg'crul sau cu dublul său 
ohseaie dezvoltată, pe urme eminesciene, de proza Iantast.ică a lui IvI. 
devine figura aceluiaşi mister al absolutului, pe care, iată, Eminescu 
il sugerează pornind de la teribila a v en tu ră con struit.ăîn ju rul mot.ivu lui 
de poveste al mîntuirii de moar-te n prinţ.ese.i. Şi fără iuduială că recu 
noastcrea acestei structuri ca l'i ind a sa, t.ălmăcirea lui M. Eminescu dobîu- 
deşt.e () concentrare mitică şi ce lipsest.e originalului.amde sceueria su- 
pranaturaln lui şi punerea în relief a eroismului el,; castă sînt axele 
toare ale textului. 

Dar Eminescu a .v ăznt" aici, Cii în modelele sale populare, 
poveştii şi nu mai poţi dacă o secv asemănătoare petrecerea celor 
doi îudrăgostiţ.i, înconjuraţi de tinere scrv e , iutr-o splendoare de 
şi lumini. din Mi/'un şi /rUI1WiUW corp se din Fl'qgmcnt sau 
basmul folcloric eu zine. 

tn aceIaşi sens, al atragerii textului în slera 
populare, preferate altora pentru lrusLrel,ea şi vechimea 
"Lrăsnea din t.îlîne", "P11 rregăiL" "culheci" "opintirea", 
mele, o anumiUI simetrie, valol'izaUI pocmatic, CI re.petiliilor, dezvoltarea 
poet.ic.ii a deser.ipţ.iei (un exemplu e t.ahlou L de <ltrnosrră e,mine','Jc!lt!Cl. 
interiornluj de palat: viîzu în fund p(' () scar{l, t'llcoUlcitâ ({ser/zel/CU 
unui culbeci, o pară palid"albftstrie Cii () /uminâ de cundelii (/ c((reiwre lrem.ura 
pe murii negri de pialrâ ... (,I'U cii un simbure de mal''' ; suhlinierile noastre mar- 
cheazlt diferenţele faţii de original). 

\limie nu e înlirupliJtor intr-o oper{l atit de obsesiv (',oJlcenLratiiin 
unor focare de suflet şi de gindire ('UIn e cea eminesciană, Niei 
fie ele ş.i de o importanl,ă secundar:) în ansamblul operei. ea aceasta, nu si'nl. 
ÎIlLîmpUil.oare, Dialogul poetului eu el însuşi, privirea spre adîncul 
interior o regăsim ehiar şi în spatiu 1 II nor tă lm ăci ri. 

Şi nu numai vedenii ale unor nopţi de singur{ltaLe au fost tablourile 
seoase din du'ţ;i vechi ale FrugmenlariulItului. E drept, ele au însemnat, 
falltastul visător, inainte de Loate, povestea fapte extraordinare, 
puternice, imagini colorate; visiJto{'ul era un înnlscut poet şi el experirnenla 
in marginea lor puterea cuvîntului şi il viziunii sale. lle aici sentimentul, pe 
care ni-l dau prozele din !coiwslas si Fmqmen!arium, ('ti ne aflum 'in raţ.a 
unor scrieri cminesciene. Chiar dacă nota lor COmUl1[l e tocmai gotielll sub 



al cărui semn se dezvoltă atmosfera generalii, dar la care trimit şi detalii mai 
concrete ale acestor texte. 

Că Eminescu era un entuziast cititor al literaturii gotice ştim din 
Geniu pusiin, unde el se înfăţişează în ipostază de cititor de "romanţ.e fioroase 
şi fan tastice", cău t.ind el însuşi "coincidenţe bizare", experimentînd contrastu 1 
dintre puritate şi diabolic, în caractere. şi. în stil, "urîtul negru, fantomatic, 
Lrecut de la gravură la umbră" (G. Călinescu). Notaţii trecătoare despre 
"gULi'"'' ruine", "bolţile gotice" sînt de regăsit nu numai în Memetiio mori şi 

ooiarii [araon ului Tlă, de unde vin citatele. Iar ruina, castelul, labirintul, 
topoi al acestei literaturi ee a făcut din decorul medieval o scenă în care ceva 
straniu, emoţional şi misterios se manifestă, desprinse de încărcătu l'a lor de 
groază (nu şi de cea de mister), vor popula numeroase pagini eminesciene. 
Căci literatura gotlcă nu a dat naştere la o înrîur ire mai puternică în scrisul 
eminescian. Îrrrlurirea rămîne Ia nivelul de schemă si tuaţion ală şi de sugestie 
doar, in decor şi imagine, dirijate şi acestea şi redimensionate În sensul şi către 
intrcgu 1 unei interpretări proprii. 

Cele cîteva, palide, ecouri pe care Eminescu le-a păstrat din textul 
tradus au fost deja arătate. Ne permitem să avansărn, eu toată circumspecţia 
cuvenită datorată necunoaşterii exacte a adevărului şi respectului pe care 
(Teapa eminescian ă ni-l impune ipoteza că marele nostru poet a cunoscut 
popularul roman al lui Gregory Matthew Lewis, The Monk (Călngăml, 17J6), 
ori poate ceva din izvoarele (Lewis mărturiseşte efi a prelucrat în cartea sa o 
serie de povestiri nemţeşti) ori din reluările romanului (abreviat, sub diferite 
alte titluri, la rîndul său, Călugărul a fost () carte foarte populară în Germania). 
Fapt este că situaţia conflictuală căreia The 1110nk i-a dat expresia cea mai 
plină de strălucire o regăsirn, eu alte posihilităţi semantice, pe deplin in .. 
tegraLă universului eminescian .. în proza poetului. Pentru că nuvela Cezaru 
nu păstrează din povestea călugărului Ambrosio, pierdut de diavol printr-o 
femeie, decît esenţa aproape mitică a caracterelor : puritatea feminină ascun- 
zînd o natură diabolică, mîndria spiritualităţii şi rigida austeritate masculină 
deghizÎnd, la rîndul ei, ea pe o slăbiciune, dorul de a cunoaşte dragostea. 
Tema mai de aproape evocată de gîndI! l călugărului îndrăgostit în 
Pouesiea nuuţulu: călător in slel«, "Ispită neagră dînsa? eu geniu rău ,o, nu 
e ! ", apare transformată, sub influenţă schopenhaueriană in "istoria unui ce 
elementar", instinctul, şi ea a dat, sub pana lui Eminescu, în Cezara o Iru .. 
moasă poveste despre misterele lumii, despre v olu platea intrării prin dra- 
goste În cupr insul firii". Poezia armoniei, a supunerii fireşti la norma 
naturii, dornin ă textul eminescian în virtutea, parcă, il unei legi a sufletului 
neamului. Chiar şi atunci cind una din variantele nuvelei înscrie povestea 
in legenda pierderii, prin "întuneeosul umor", CI inocenţei paradisiace, chiar 
dată motive şi imagini aminLesc romantismul minor al literaturii gotice (mi- 
reasa vindutii, duelul Ieronim-Castelmare, Italia decor exotic, stînci săl- 
batice pe ţărmuri de mare şi peşteri adăpost. de sihaştri, insula ascunsă). 
Şi daeii în Cezara Ieronirn nu vede icoana Madonei, aşa cum se Întîmplă în 
romanul lui Lewis, unde MaLilda de Villanegas, pentru il face din călugăr 
prada iuhirii, înlocuieşte i(()ana mănăstirii eu portretul său, situaţia îi eTa eu- 
noseută lui Eminescu, dei, în Geniu pustiu, chipul Maicii Domnului din ieo- 
nostas ia pentru Tom.a Nour înfăţişarea iubitei lui, Poesis. 
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Călug ăru l lui Eminescu este mult mai profund decît Ambrosio, a cărui 
cădere se datorează orgoliului, con juvaţiei extraordinare a întîmplărilor şi 
unei motivaţii fantastice: pornirea de ură a "celui rău" împotriva omului. Sim- 
bol al spiritualităţn masculine, dar şi prototip al eroului romantic al cărui 
cJemonisrn înseamnă excepţionalitate, Ieronim s-a îndepărtat de lume tocmai 
pentru că a ajuns a pătrunde esenţa mecanisrnu lui ei, care e ,.,voinţ,a oarbă". 
Ascet ismul lui e refuzul de a se lăsa prins Jn jocul aparenţelor desfăşurat în 
iu rul acestei determinări obscure, 'In comedia cea de obşte, şi orgoliu 1 său e 
'.el al spiritului. Iubirea el o poate tră i numai în absolu tu 1 ei, într-unvis inco- 
ruptibil, căci neatins de aripa trecătorului. Dimensiunea cugetării, tristeţea 
ontologică, himericul arzător alătură pe Ieron im altor figuri din mitologia 
poetului; Dionis, Toma Noul', Angelo, călugărul din poemul Mureşorui. Din 
presupusul model ar rămîne opoz iţ.ia dintre fragilul caracter. amestec. "de 
vis şi raţiune rece", al călugărului şi tăria şi nebunia dorinţei ce vorbesc prin 
frumuseţea şi căldu ra femeii. Căderea lui Ieronim nu este rezultatul complo- 
tului unor forte Iantasticc, venind din afară (o variau tă lucrată într-o notă 
evidentă de diavolie a personajului feminin, o altă Cezara, vom afla în epi- 
sodul al treilea al Auatarilor".) ; "căderea" e supunerea f'aţă de o lege dată 
universului şi toată frumuseţea nuvelei se află concentrată. în acea ferme- 
cător-dulce voluptate a naturii, atît de prezentă şi totuşi adinc-nernărginit.ă, 
căreia omul nu-i poate uita poruncile. ',. 

Din romanul lui G, M. Lewis o altă situaţie puternicii, impresionantă 
ar fi putut fi reţ inu tă de Eminescu: este vorba de istoria călugăriţei Agnes 
de Medin a, Închisă şi părăsită pentru a-şi ispăşi păcatul lumesc intr-una elin 
subteranele m.ănăstirii St. Clare; ea pare a fi dat scheletul primei proze din 
Lcotiosios şi Fraqmeniatitun, ["Pe podelele reci de căI'r'imidiL."]. Este vorba 
numai, precizăm, de un tipar de situaţii o inocent.ă fiinţă, ,În închisoare, 
alături de copilul ei mort -- căci toate celelalte detalii, exceptîndu-l pe acela 
al ulciorului gol, marchează diferenta: evreica Hagaar, vîndUIă de tatăl ei 
unui domn creştin, este Închisă în turn şi tabloul apare curăţ.it d,e toată oroarea 
pu treziciunii din subterana-mormînt, pregnant deserisă În romanul lui Lewis, 

În proza lui Eminescu, împietrirea, în lumina de lună, a femeii ("era 
atît de albă încît părea o statuă") şi a copilului ("la picioarele ei era cadavrul 
eH de var al uuui copil pus pe paie") sînt nefireşti doar şi de un tragism lim- 
pezit. Iar monologul femeii nelmne, desfăşurînd amintirea pierdutei iuhiri 
şi visul de mărire ţ:esut himeric În jurul eopilului ("Tu eşti Messia"), in poezia 
lor, cu eînteeul de leagUl depă.nat, sînt foarte departe de imaginea torturilor 
cărnii, erud zugrăvite în povestirea Agnesei de Medina. in el se lasă ghicite 
firele unui model biblie (pus în evidenţă de G. Călinescu). eăei intreaga scenă 
este loeaJizată de poet intr-un gheUo sucevean 

Trebuie să. reluăm, Ia sfîrşitul acestui pasaj care poate apărea ca o 
punere în paralelă, sigură, G. M, Lewis -- Eminescu afirmaţia f<lentă mai 
sus că. e vorba doar de aeeeaşi schemă situaţiona15, In consecinţă ca putea 
fi găsită în mai multe scrieri de gen şi, inlr··adevăr, o vom reîntîlni în JVIel1'noth 
lhe Wandercr (1820), romanul lui Charles Robert Maturin, care 11 fost socotit 
() culme şi, totodată, o sinteză a goticului. 

Totuşi ipoteza cunoaşterii de către Eminescu a ficpunii gotice nu poate 
fi lăsată la o parte, întrucît şi eel de-al doilea episod al fragmentului, povestea 
despre aur, crimă, nebunie, evocă o astfel de apropiere. 
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Dar Insistenta asupra ei, in încercarea de faţ{l,nu trebuie să du că la 
altă concluzie decit cea dreaptă. M.Ernineseu a cu uoscu l această IiI eratură 
a romanelor gotice care, cu cuvintele unui exeget <II ei. Mario Praz, .,a fost 
un puteric curent subteran in Iicţiunca secolului al X IX-lea" 1;1 ŞiUllUI din 
izvoarele rornant.ismu lui. Poetul a preţuit posibilităţile ei emoţionale. de aceea 
a reţinut mai ales din acele situatii în stare a stîrni puternice sentimente sau 
motive eu un evident potential de trecere spre o suprarealitatc. Exersind, 
in anii tinereţii, în proza sa. Iarrtasticu l, eu o inststenţă ee arată că intuia 
aici un fir esenţial al operei sale, Eminescu s-a oprit şi asupra literaturii 
gotice, şi nu întîmplător, căci, Într-adevăr, aceasta a constituit un adevărat 
depozit de motive ale genului. Dar el a giisit aici nu m ai materie brută şi, 
dln du-i formă, s-a exprimat pe sine eu acea putere de concept-ie şi expresie pe 
care, numind-o eminesciană, îi recunoaştem profunzimea şi individualitatea. 

Experienţă fără precedent, Eminescu sintetizează şcoala ro IlHI nt.ică 
în originile, înflorirea şi descendenta ei modernă. Punerea În evidenţă. a iz- 
voarelor prozei eminesciene nu e nici insisteuţă sursieră, nici pornire minimali- 
zatoare. E, atunci dud reuşeşte, dreaptă aşezare a unui au Lor în unitatea 
dintre gînd şi făptnire ee dă adîncime operei sale, 

14 M. Praz, Iniroductot i; Esscu], în 'Three Gothic. NO/Jds, Edrtcd by Pcl er htirc!ough with 
an Introductory Essay hy Mario Praz, Penguin Books, 1981, p, :H. 

* După această aventură, Sir Bertrand îşi Intoarse armăsarul către păduri, sperînd sii 
străbată acele mlaştini Iuguhre înaintea clcpntului de seară, Dar Înainte de a fi apucat să Iacă 
jumătate din drumul său, fu pus in Încurcătură de osehitele poteci şi nefiind in stare cit cuprinzi 
cu ochiul să zărească ceva, afară de pîrlogul brun ce il Înconjura, rărnas« in cele din u rrnă CI! 
desăvîrşire şovăitor pc ee potecă ar trebui să-şl indrepte paşii. Noaptea li surprinse astfel. 

Era una din acele nnptt cind luna dă o lumină slabi! şi ptlpîlt.oare, printre norii negri, 
groşi ai unui cer care se lasă În jos. Cînd şi cînd, ea se ivea pe neaşteptate În intreuga-i splen- 
doare dl: sub vălul ei ele doliu; ea apoi, pe loc, să se retragă îndărătul lui, doar cît să fi dai 
Insinguratu lui Sir Bertrand o perspectivă amplă, lărgită, asupra dczolantulut pustiu, Speranţa 
şi curajul lui Innăscut îl îmboldiră () vreme să meargă Înainte. dur în cele din urmă 'intunericul 
tot mai mare şi oboseala sufletului şi a minţii il coplcşlră : îi era gl'Ol1ză să se m işt.e din locul 
unde stătca, de teama neştiute]o]' gropi si mlaştini, şi, dcsciilecînd, în disperare, se aruncă 
la pămînt. Nu rămase mult timp in aCl'Hst.l postură, cînd dallgătul plin al unui clopot inc1eplirtat 
ii izbi auzul-- sări in picioare şi Întorcîndu-se în direcţia de unde venea sunetul zări o palid!i 
lici'î.rire de lumină. Apueă pe dată frîul eall,]ui şi ell paşi prudenţi Înainl{l către ('a" 

După un drum chinuitor, fu oprit de un şanţ eu apă care înconjura locul de unde 
venea lumină; şi la o licărire de o clip.] a lunii el avu priveliştea clară a unui llrÎ;lş conac 
V(;dli, cu foişoare în colţuri şi eli 1I1J perlic IarA 13 mijloc." 

VăUirnările timpului îşi puseseră sellllJul asupră-i peste tol. Acoperişul era în llwi multe 
locuri prăhuşit, crellell.filc erau pe jnntătatc surpate şi fcreslrrle sparte şi smulse, l'T] pod 
mobil, cu eite-o intrare în ruinc'\ la fiecare nlpiil, condueea eătre curtea din faţă a zidiriLEI 
Întră şi pc loc lumina ce venea de la fereastra uneia elin turle alunee,] lin si dispăru : în acelaşi 
moment luna se retrase în spatele UIi1Ji nor negJlI şi noaptea fu. mai intunecată ca oricind" 
Tăcerea era deplină Sir Bcrtralld îşi leg.! armilsarul suh Ull şopron şi apropiindu-se cle easă 
trecu de-a lungul faţadei cu paşi uşori şi îneeţL Era o tăcere de .l11oarte. El Prkvf in:'iuutru 
pe ferestrele de jos dar nu putu distiliAe nimic in intunecimea de llep!ltruns . .După \ill scurt 
sfat cu sine însuşi, intră pe terllsă, apuelnd masivul docan de fier al porţii îl ridică şi, eziUnd, 
in cele din urmă lovi cu o izbitură grea. Sunetul n'isună în întreaga elădire eu ecouri ca ver- 
noa se, Din nou totul fu cuprins de linişte ... Hepetll loviturile cu mai multi! îndrăzneală şi lllai 
puternic _ .. un alt interval de linişte 1IIl1Jă, Pentru a treia oan) hlH.u în poartă şi pentru a 
treia oară se făcu tăee]'( deplinl, Apoi se dăclu înapoi la (l oareCl1re distanţă eare să·i permil{l 
si'! observe dacă se putea vedea vreo lumină pe toat:) Întinderea fat"adei. Aceasta apăru în llcelaşi 
loc si dispăru pe dată. ea mai înainte în aceeaşi clip ii se auzi dangtlLul adinc, pulernic al 
clopotului din turn. Inima lui Sir BCl'trand se opri de frică. Riimase o vreme nemişcaL : 
groaza 11 lmpil!s(' să facă apoj dPva paşi precipita ţi sprc armiisarllJ său dar ruşincH li opri 
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avîntul; sl, îmboldit de onoare şi de o irezistibilă dorln tă de a duce la capăt aventura, el se 
întoarse pe terasă, şi. tntărtndu-şt su llcl u] Intr-o n('elintiUt hotărtrc, îsi trase sabia eu o mînii 
si eu c-a lal tă Tidie:'i zăvorul portii. 
. Uşa grea, sctrţ lnd elin ţ.îţ.îni, abia eedă miinii sale lşi propti \1111:11'\11 in ea i o fOl'ţ:'i 
sil se tlesehidil, o lilHă în urmă şi lnaintă cit ai clipi uşa se Închise C11 un zg01110t asurzi- 
tor (în urmă-il .. Lui Sir Bertrand Ii îngheţ,) sîngele in vlnc _ .. se intoarse să găsească uşa 
si trecu mult timp Înainte ea mîinile lui t.remurrurle si! o poală apuca, dar eu toată put erea-i 
nu reuşi să o (ksdtidă din nou. După mai mull c Încereiiri I"(ir,i rezultat, privi înapoia lui şi zări, 
la capătul holulul. pc o s(:arii largii, o l'Iacănl ulbăstrnic, slabă. ee arunca Împrejur" lugu hni 
pllpilre. Din nou, îşi adună curajul şi tnai ntă În dl rectia d. Lumina se retrase. EI veni pînă 
la piciorul scări! şi, după un moment de chibzutrr-. urcă. Crci1 tneet , flacăra tndepărt îndu-se 
'in ta ta lui, pîni! ajunse intr-un coridor larg. Flacâra o apucă de-a lungul lui şi el o urrnâ 
intr-o spaimă mul,l. păşind uşor, pentru că ecou ril e paşilor lui îl făceau să tresară. ÎI conduse 
piuă la capătul unct alte sUlri şi apoi dis păru. -- In a('ec,i clipi! un alt dangăt de clopot 
răslllll În turn Sir Ber+rand li simţ! izhindu-I in Inimă. Era aCUITI în Intnnorlc deplin şi, 
eu hraţ.el e inliuse, uiccpu să. urce cea de-a dr.ua scarii. 

O mtnă rece, de mort, dădu peste mîna lui stîngl şi i-o illh{tţ:l cu putere, trăgî.ndu-1 eli sil« 
inainte el încerul S[l se elibereze dar nu putu lovi furios eu sabia şi imediat un ţipăt puternic. 
ii străpunse urechile şi mîna moartă I'ămăse făr{t putere 1n a sa. O l:1s:1 s,i cadă şi se alTlIlc{t 
î nainte eu o îndrăZlIeală disperată. Scara era Îngustă şi ÎnLorLocl!eaUi, lnt.rerupUl de dese spărturi, 
cu hucăţi de piatrfl gala sIl cadă. Scara se făcea tol mai Îngustă şi în cele din urmă se 
sfîrşi eu un grilaj jos de fier. Sir Hertrallcl îl împinse deschizîndLl-I _ ... el cOlHlueea către un 
pasaj Întortoeheat, ÎJ](lca.ilU1s de lat cît si\ treac:l un om pe hr!nt:i. O slalJâ pîJpîire de In- 
lnină an'itn felul locului. Sir Bertl'3nd intră un geamăt adÎllc, ('avernos răsună din depăr- 
tare de-a lungul boltei. (EI) merse înainte şi apn('Înd-o dincolo (e prima cotit.ură, desluşi aceeaşi 
flacără albaslnl carc îl cOl1dusese lllai înainte. O urmă. În eel1r·din unn'l, bolla t!(tdu dintr- 
oclah'l Într-o galerie imputl{tLoarc, in mijlocul cilrda ap\l'U o făptură, complet Înarma!.:}, îm- 
pingînd lnHinte elotul 11ls1ngrrat al ulIui braţ., ('U () tr:rinW\ incruntare şi eu un acr ameninţ.ăLo]' 
şi agitînd În mîni! () sabie. Sir Bcrlrand sări neinfricat lmlinle şi ţ.inl:ind făptura ('11 o lovitură 
sălbatecă, aecas!a dispărll pe loc, 1,1s1nd să cadă o masivii ch ei (' ele fier. Flac:1ra se opri 
acum in fata unei uşi C11 (]ouil canaturi largi, la capătul galeriei. Sir Berlrand urci! pînă la ea 
şi vîrî cheia Intr-o broască de aramu cu greu (cI) intoarse limba [Iacillului] uşile se deschi- 
seră hrusc şi dildllră la iv(cal:l o sah'\ mare, la capătUl căreia se afla lIll sicriu în Il I ţ.at pe lin 
cat.afalc, cu cH.e o lmutnare arzind de o parte şi de aHa. 

De-a lungul s{tlii, pe ambele. Intmi, eran gigantice statui de marnlllrif neagn1, g,1tite 
dup{, ohiceiul malll'ilor, şi strÎngind in mîinile lor drepte siibii uriaşe. Cîu(ţl cavalerul intră. 
fiecare elintre ele îşi înălţă braţul .)i fâeu un pas înainte; în aeeeaşi clipă,/eapacul sieriulu i 
se deschise violent şi clopotul c!{ingăni (a inmormintare). Flacăra alllnee iLtrăşi uşor Înainte 
şi Sir Bertrallc! o urmă dec.is pliu! ee ajullse la şase paşi de sicriu. Deodală, o femeie în giulgi 
şi (u văI negru se ridieă din sicriu şi îşi întinse hral,ele către el ""- In aeelaşi momenl statuile 
îşi zl11găniră săbiile şi Înaintară. i 

Sir Bertrand se repezi la femeie şi o prinse în braţe ea azvÎl'ii wlInl şi il sttrut,,\ pc 
l!Uze şi, deodalii, Întreaga ("ollstrucţie se clătină ea Într-un clItrcrnur şi se prăhuşi eu un zgomot 
îngrozi Lol'. Sir Bertrand fu aruncat într-o neaştepLa l[t stare de transă şi cînd îşi reveni se trezi 
aşezat pe o canapea ele catifea În cel mai minunat salon pe care îl vă/.llse vreodată, luminat de 
nClllllnăraLe lurnîn:\ri în randclabl'c de cristal pur. Un osp:lţ bogat era aranja!. în mijloc. 
UşiJe desehizÎmlu-se la o llluzică dulce, inl.rii o femeie de () llcascll1uită frumuseţe, gătil,l 
cu o splendonre atnelitoarc, înconjurat;l de un alai de nimfc zÎmbiloarc, mai atrăgătoare deeît 
Gratiile. Ea înaillt;l. spre cavaler şi eiizÎnd ÎIl genunchi îi mulţumi ca uuui salvator. Nimfele ii 
[luseru 1) eUllull{l de laur pe eap şi femeia 11 conduse de mÎntt la masii şi se aşez:1 lîngă cI. 
Nimfele se aşezară şi ele lla masill şi, în şir. intrară llullleroşi slujitori şi servirii la mas{t, 
o înCÎlltiltoarc muzkă auzindu-sc lol timplIl. Sir Berlralld era lllUt de uimire el nU pu tu 
decit să lntoHrcă onorurile prin gesturi şi priviri curten.itoare. După ee osp{lţul se sfirşl, toţi 
se retraseril, în afară de ["emeie, care li conduse pe eavalcl' Înapoi spre sofa şi i se adrcs{t cu 
aceste cuvinte : " , 

sun LA SOtiIleE I)'1JN "FHAC;M/<;N'J'" D'EMIN[';SCU 
Hcsume 

L'eLude (/t:lllontre que le rl .. dt. pllbli(: dans les ediLiollS de la prosc du PO(,tc SOllS le litl'c 
(dol1nc par ses 6litelll's) de Fragl1lw! est. Ia l.m(!uctio!l .- prollahlemcnt par un inl.el'mediaire 
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al.lemand ou Irancais de Sir Hcrtrand, texte ecrit par Auna Laetit ia Barhauld, nel' Atkin 
(174:)- 11l25), et associe il 80n ossai Ou the Pleasure dcrioed (rom Objccls of Terror, dans Mi scella- 
ueous, Pieces in Prose (177:), rceueil signc pal' clle l11el11( ă cote ele son Irere .Iohn. 

La cornparaison des textes met eu cvldence les difference« du es en partre il lIntennediau-e 
qui est il supposer, mai, egalemont il la tcndance naturelle d'Emineseu il integrer cett.e tradu ction 
:l son propre univers imagluutro (sur+ont aux reseaux de scs metaphores el. symholes obscdnnts), 
:lUX domlnantes de 80n atmosphere el anx penchants de son style. La d ernlere partie de I'Hude 
elargit la discussion vers rl'antres signcs de I'Interăt d'EllIinescll pour I'esprit, I'ntrnosph ere, 
les images-clefs et la puetique de la prose gothique. 



STHUCTCHA S()NE'I··ULUI EJVIINES(:IAN 

DE 

ADHIAN votez, 

Cîte sonete a scris Mihai Eminescu? La această întrebare, simplă in 
aparenţă, Se va răspunde mereu în mod diferit, în funcţie de criteriile adop- 
tate de cercet.ăt.oru l literar. Se ştie eu precizie, de pildă, că ant.u rnele sînt În 
nu m ăr de şase, apăru Le astfel : Afară-i 10 amnă. Sunt ani la mijloc şi Ctn d 
tnsuşi glasul, sub Lil.lu l Sonete. în revista ieşean ă "Convorbiri literare". XIII, 
nr. 7, din I octombrie 187\l, iar celelalte trei, Iubind În iain ă ... , Trecut-au 
anii ... şi veneii a, în ediţia Maiorescu din deeem brie 1883. 

Cu toate acestea, ch iar si tuaţ ia ultimelor antume necesită un ele pre- 
cizări, G. Ihrăileanu \ de exemplu, co nsideră că Maiorescu, neavind înainte 
"eatalogul manuscriselor", nu putea selecta pentru tipar, "după pro pr ia-i 
judecată, pe cea mai bună" dintre atîtea variante. La () couclu zic opusă 
ajung Perpessicius», I. Creţu' şi, mai recent, Dumitru Irim.ia 1. Trebuie m en- 
ţionat eu acest prilej şi Ala in Gu illermou , care consideră "versi»11H'a ultimă a 
poemului Iubind În taină ... " net superioară variantei "pe efre Maiorescu, 
printr-o decizie (',011 testahilă a transformat-o, eu de la sine pu'tere, în versiu- 
ne definitivă" 5. 

Situaţia postum elor este, însă, ceva mai co mpl icată. Perpessicius, in 
monumentala ediţ.ie a operei eminesciene. distinge 20 de titluri, ceea ee În- 
seamnă că numărul sonctclor Se ridică la 2ti cifră pe care şi-o insnşeşte şi 
L. Cdllcli, autorul unui pertinent volum de stilistică crninescian ă li. Dar S'(I1we 
qui peui este, după notaţia lui Emin escu însuşi. o "varianHl" a sorietulu i 
Albumul, dUP1 cu m Sălul de lucru ... , un text nepj-elucrat din 1877, este UIl 

1 G. Ihrălleanu, Editiile poeziilor lui Etuinescu, In Opere, vot. V, ediţie eritidl. de Rod lea 
Hotam şi AI. Piru, Bucureşti, "Minerva ", HJ77, p. :176. 

2 Perpessicius, Lniroducere, la vol. M. Ernincscu, Oţsere, voI. 1, ediţie critică. îngrijită de 
Perp essictus , Bucureşti, F.R.L.A., 1\l,lH, p. XIV. 

3 1. Cretu, Miliail Eminescu, Htblioţjraî!« docntnentar ă. Bucureşti, E.1' .L., 1968, p. :>8,1-- 
384. 

4 Dumitru Il'irnia, 1883-Anul EminesCll, In "Anual' de lingvistieă şi istorie literară", 
t. XXIX. 1983 - 1\184, Iaşi, p. 5. 

fi Alaill Gllillermou, Geneza interioară {J poezii/of" lui Eminescu. trad. de GIt. Bulgăr şi 
Gah del Pirvall. Iaşi, ".Junimea ", 1977, p_ 4(i2. 

6 L. Gâlcli, Stilul poetic al lui N1ilwi Eminescu, Bucureşti, Editura Academiei H.P.România 
1964, p. 323. 
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hruion al traducerii SOlle/ului XXII de Shakespeare, ill care rimele din ca- 
trenul al doilea denotă irnprovizatia. Totuşi, el Iigureaz.ă ea structură aparte 
şi este menţionat ca atare. În schimli, din ciclul de 8 sonde satiric!' avind 
ea punct de plecare o pagină trisLă din existenţa poetului 7 llU este reprodus 
decît Peiri-noiae. Dar cel puţin încă trei so netr; din arest ciclu deşi foaie 
au valoare ali tonomă vădind sub aspect ar! ist ic virtuti in co nt.est.abile, ar 
trebui citate in intregime, m ătindu-se astlel Ia 29 cifra souet elor supuse a tcu- 
ţiei cercetătorilor literari. ClI int.urtia sa genială. G. Călinescu reproduce in te 
graI trei texte din acest ciclu, un al patrulea fiind rnen ţionat.Jn notă", In 
edi ţia M.Emincseu, Opere alese, apărută la Editura ,.\'liner va", Începînd din 
HJG4, Perpessicius care de altfel () şi Îngrijeşte tr anscric în capitolul 
rezervat notelor şi sonetu l int.itu lat Le Barou de Trois Etoiles ", diferit prin 
conţinut de Peiri-notoe. deşi punctul ele plecare rămîn e acelaşi. Prin urmare, 
considcrlnd autonome toate cele 8 sonete din ciclul Peiri-noiae. reiese că Emi- 
nescu a scris 13 de sonete. 

Este interesant de observat că, deşi pe ansarnhlul creaţiei sale locul 
ocupat de sonete este modest. Eminescu a manifestat de timpuriu preucu. 
parea pentru acest tip de poe i ie cu formă fixă. Primul sonet eminescian este 
de fapt () traducere după Gactano Ccrri, datînd din perioada vien eză. Dar 
sînt necesari aproape zece ani ele muncă intensă, concretizată în 2,4 de tex.te 
(variante şi subvariant.e), pînă Cînd Vencdiy, sorietu l obscu ru lu i Cerri, ci cviue 
l' eneii a lui Eminescu, text inclu s de Maiorescu III ediţia din 188:\. To t din 
perioada vieneză datează primul sonet otuţiu al. A dinc« mare ... , a căru i prim li 
versiune este din 1872. Era sortit, însă, ea acest sonet să se nu m ere printre 
postume. datorită parcimonie! eu care Eminescu incredinta tiparului creaţ.ji]e 
sale. Fi in d () poezie cu formă fixă, în mod fata] au Lorul viza perfecţiunea fClI'- 
mală, atit ele evidentă În antum ele sale. 

Sonetul lui Cerri Însemna pentru Eminescu nu nu mai o traducere,. ei 
şi începutul nuui capitol nou în creaţia sa. Daeii rimele eaLreneloJ' din varian- 
ta A prezintă schema: ahhajabba,înLoemai ea originalul a eilrui traducere se 
încerca, varianta B" Lrebuie re\inută, deoarece acum .5C produce transformarea 
pe care () vom n llmi decisi vii. in strllctura SOlie/ului erninesci all. Ea se referă la 
adoptarea unei noi scheme rimiee în catrene: ahha/baab, ('eea ee constituie 
11Il print semn de originalitate. De altfel. acest tip va fj comun np['oupe tutu- 
ror eatrellelor elin sonetele sale şi va fi notat: A. Există şi tipul B ; (ahha/abha), 
dar el va fi utilizat doar Într-un sonet, [AUi-nitel; fn sine-mi unde este slcwaj, 
din c.iclul PelrÎ-notae. în terţete, rimele sînt dispuse duptt eu m urmeadi: tipul ;\ : 
edcjded ; tipul B : cele/ede ; tipu 1 C : ecel/eed ; tipul D : cdc/ede. Nu luă.llJ in 
discuţie (elin aeest punct de vedere) Sii.tul de lucru .. " o silnpUi impro viza\.ic. 
care IIIl are toate rimele în al doilea eaLren şi al doilea terţet ](1, 

CII iar daeă se Îndepărtează de modelu l petra rehisL in eatrene (abahj abu h 
sau ahba/ahha), schema folosită de Eminescu (ablHl/baab) o utilizează. şi 

11n 1876 M. Eminescu este frustrat. de postul de bibliotecar. In locul lui fiind umili I 
Dimitrie Pelrirw. 

8 G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. 1, Bucureşti, "Minerva", IH7Ei., p, :32G 
327. 

" .VI. Emincseu, Opere alese, vol. 1 r, Bucureşti, "Minerva" J !J()4, p. G45. 
10 L Gâldi, op. cii., p. :324, consideră ca incertă apar!:enenţ.a acestui sOllet la tipul abl>af 

baabj /cdc/dee : "S-ar părea că avem de a face cu un SOlle!: eare ni s-a p:isLral 111li1ni sub form il 
de ciornă", 



BalldeLlircin patru din sonet.ele sa le : La 11lllS(' 1'(;/1 
parfum şi JI' le dotuu: ces uers II. Dar autorul Florile, 
.f'alsn lui sonet", n-a folosit aceeaşi sch ern ă decît, cel i 
A.stfeL ,.el a construit false sonete pe 32 schem e dire 
dou ă scheme clasice", dintr-un .,efort serios de rein n 
cele ;)2 scheme diferite cuprind şi terţ.et ele, p en t ru c 
"reînnoi re formală" ale sunetului sînt limitate. 

Cronologia sonctelor eminesciene este u rm ăto: 
anul ultimei variante (pentru postume) StIU anul al 
.A.dlnca mare ... (187:), tipul A·+-A) ; Cum ace an u-ni ări 
Gindind la line ... (lE7e, tipul AI-A); Pe glnduri zi 
Coborirea apelor (187C, tipul A+-A); Moria Tudor I 
satiric (187fi, tipul A +A); Ai nostri iiner! ... (l87( 
lucru ... (1877) ; Albumul (1878, tipul A-tA) ; Sau ue 
l.ipu 1 A +A) ; Oricare cap Îngust 0878, tipul A +A) • 
tipul A +C); Uşoare sunt vieţile multora ... (1R78, ti 
(lR7S, tipul A. +A) ; Peiri-noiae (11'-\78, tipul A IA) ; j 
A ÎaT'ă-Î toamnă (187\), tipul Ai-A) ; Sun! ani la Il 
Cind itisus! glasul (1879, tipul A+I3) ; Ni/sai asupra 
Siau in cerdacul tâu ... (1879, tipul A +D) ; Iubind in 1 
Trecut-an onii.: (1883, tipul A+B) şi Veneţia (188 

Din ciclu 1 Petri-noiae n-am m enţ.iona L decît s( 
următoarea cronologie şi aparţin următoarelor tipul 
[Alol'llzi··Bri fiind În toane bunc1, (1877, tipul A 
diiori, se vede], (1877, tipul A -'-A); :'» [Jllo/'llzi- 
(1877, tipul A + A) ; 4) [VOiţi a şti, lector), lnlreaqa " 
5) Le Baton de Trois Ploile" (1877, tipu I A +A) 
unde esie slaua], (1877, tipul 13 +A) 1'l; 7) [Un ţniiu 
lR78. în acest sonet terţ.eteleIncă nu s-au contura 
de aceea, patru catrene eu rime irn hrăţişa te : ahb: 

Terţ('te1e, avînd dOU[1 sau trei rime, permit ( 
m ai numeroase. Tipul A (cdc/dcd ), cel mai des Il 
folosit înaintea lui de Pctrarca, Hurta do de Meud: 
Cu poetul german care încheie această celebră seri 
nit.ăţ.i, vizibile mai ales în arta compozi [iei unor s 
este cornu n sonct.elor lui Petrarca şi Goethe, eu 
Faus! manifestă () preferinţă exclusivă pentru ac 
ţ.etelor 11 rmcază schem a (·.ceI/ eed (tipul C), sonetul 
vechime, amintind de forma sa prirnitivTI, din :-;ec( 

., .) STRUCTURA SONETULl:T EM1NF:SCI 

11 CI. L. G{ddi, op, cii., p. :l2.5. 
12 Henri lVlorier, ])ic!ionnairc de poeliljue el de rhC/ori, 

DupCt cnm se vede, în acest tipar Eminescu menţine 
14 Din moment ce nu ia In cHsclIţie decit Ull singur son 

nu avea elllJl Set remarce existella tipului B In catrene: abbal 
(flp. ciI., p. :l24), conform căreia "catrenel.e an o singunl fonr 
puri!or eTllllnerate : abbajbaub". ref\1ilalen este cu tertul nltn. 

i1, L. Gitleli, op. cii., p. :l2f)-- 32(" 
1" eL idem, p. :,:\2. 
17 eL ibidem, p. 32(;' 
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în Franţa 18. Il utilizează Baud elairc, iar In Germania Lenau 19. In slîrş it, 
tipul D (cdc/ede) este caracteristic unor sonete de Lenau şi Baudelaire 2(1. 

în sonetul italian (eu care ce] românesc are unele asem ău ări] ritmul 
iam hic al endecasilahilor nu presupune prezenţa aecentelor pe toate sila- 
bele pare. In funcţie de tema tratată şi de toual itatea pe care voia să i-o dea 
sonetului, autorul recurgea la "tehnica accentuării", pe care o vom regăsi, cu 
particularităţile de rigoare, şi în sonetul eminescian. Să menţionăm cii în ita- 
liană.sînt frecvente trei tipuri de enrlecasilahi : A) cînd toate silahele VI şi X 
sînt accentuate; B) cînd sînt accentu atc silabele IV. VIII şi X; Cl cînd 
silahele IV, VII şi X poartă acceut+'. La Eminescu, în aproape toate' sone- 
tele - cu rare excepţii 22 -. silabele IV şi X sînt accentuate, ceea ce denoii: 
existenţa a douâ emislihuri şi prezenţa cezurii . Contrar opiniilor exprimate de 
1. Funer iu 23 şi, mai recent, de Mihai Dinu 24 cezura mobilă există, ea ele- 
ment de bază al ritmului. 

Schimbarea sau lipsa accen tului pe o anu In ită silabă nu se explică nurn a i 
prin folosirea materialului lexical, ei şi prin tOHU I pe care vrea să-I imprime 
poetul versului respectiv, folosind, de pildă, excla maţ.i ile şi mtrehările retorice, 
proprii poeziei romantice, 

Nu există nici un sonet antum 25 în care silaba a doua să fie accen tu at ă 
în toate versurile. Dacă în sunetele Cînd Însu,"! qlasul şi Trecut-au anii .. , con- 
statăm o singură "abatere", numărul acestora creşte la 2 în Afară-i toamnă 
şi Suni ani la mijloc, la fi în Iubind În taină ... şi la fi în Veneţia. 

Cînd versul are patru lotuşi (4, 6, R, 10), ea în exemplul "Şi Într-un 
ceas gîndeşti / la viaţa toată", din Aţară-i toamn ă, sau În "Ca să Le văd venind 
-/ea-11 vis, aşa vii r ", din poezia Cînd Însuşi qlasul, schema r itmică este: 
v v v - v - v - v-v. Sînt însă şi cazur i cînd numărul ictuşilor se reduce 
la trei (4, 6 şi 10) şi atunci schema versurilor "De-ucigătoare visuri de plă- 
cere" şi "Ca-n ţintirim / tăcere e-ri cetate", din Iubind in taitiă ... şi, respectiv, 
Veneţia, este următoarea: v v v - v v v v - v 

Cînd Eminescu vrea să sublinieze primul cuvînt din vers, el mută 
accentul de pe a dou a pe prima silabă. Aşa procedează in versul "Vrea li să 
mă-nee de dn lcea-nvăpăiere", din 1 llbind În taiIlâ ... , care urmează sehema : 
- v v - v - v v v-v. Astfel este suhliniată si ritmic nerăbdarea îndrăgosti- 
Lului de a fi mai degrabă alături de iubită. Vm menţiona, de asemen;'a, efI 
versul "El ll11ma-n veci le-Il floarea tinereţii". aparţ:inînd sonetului Venetia, 
e[lruia îi corespunde schema - v v v - v v v -v, are 4 ietllşi (1, 4, (), 10), 
în vreme ce versurile "Preot ră.rn as din a veehimii zile" şi "N IÎ-nvie morţ.ii- i 
e-n zadar, copile! ", din acelaşi sonet, şi avînd aeeJaş.i numă.r de ictuşi ea 

18 CI. TIeuri Morier, op. dl., p .. ,181. 
19 CI. 1" Gitldi, op. cii., p. :l2H. 
20 ef. it/em, p. 326. 
"1 eL A. Pallzilli, A. Vicinelli, La parola e la 1Jita,Ediziolli seolastichc, Mondlldori, Milano.. 

1959, p, 302. 
22 O asemenea excepţie este versul "I7:beşte-ll ziduri vechi/sunînd din vuluri" din sonetuJ 

Vene!ia .. în care silabele 6 şi 10 an ictuşi forte. 
23 I. Funeriu, 'Versifica/ia românească, Timişoara, "Facln", 1980, p. 86. 
2,1 Mihai Diml, Ritm şi rimă În poezia românească, Bucure.şti, "Cartea Româneasd\", 

HISO, p. 12fJ. 
2[; Soeolindl1-1c numai pe acestea finite, aualizele noastre l'ilmice s.e vor limita doar la 

snl:lltne. 
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in exemplul de mai sus, cunosc o altă dispu nere a accente lor: (1, 4, R şi 10), 
schema aeestorafiind - v v - V v v - v-v. 

O nuanţare a liniei melo dice este obţinută de Eminescu prin raportul 
pe care-I stabileşte Între silahele ti şi 8. Nu ne referim la versurile ele tipul 
"Sft stai visînd la Ioc, / de sornu să pjcuri", care au toţ.i ictuşii (2, '1, G, R, 
10), eonform schemei v -v -v -v -v -v. Avem În vedere acele versuri în care, 
după silaha a şasea, nu mai este nici un accent pînă la ictusu l forte din clausulă. 
Henun1;îndu-se la accentuarea silabei a opta, cuvintele de rimă-- în acest 
caz purtătoare ale sensului poetic sînt percepute şi reţinute ca atare. În 
sonetul Sant ani la mijloc, al doilea terţet este construit În întregime după 
schema v - v v - v v v v: "Iar cînd te văd zîmbind co pilăreşte, I Se 
stinge-atunci o viaţă de durere, / Privirea-mi arde, sufletul Îmi creşte". Nume- 
roase alte versuri sînt concepute în acest mod. Se confirmă astfel teoria lui 
G. Ibrăileanu privind "adecvarea ritmului la idee" 2B. Menţ-ionăm. de ase- 
menea, că în ultimul vers citat, existenta unei unităţi dactilice (-v v) 21 face 
ca Întreaga sintagmă "sufletul îmi creşte" să fie relief'ată, cu aju t01'\1 1 ritmului 
ea purtătoare a întregii încărcături emoţionale a poeziei, 

Tipul ritmic v - v -- v v v v - veste des întîlnit în sondele antume. 
Dar cezura (simplă sau dublă) determină nuanţări diferite ale ritmului, pu- 
nînd în evidenţă o anumită celulă rit.mică. Acest tip ritmic se găseşte de pa t.ru 
ori in sonetul Iubind i'n tain ă ... : "Dar nu mai poL./,,ţ\ dorului tărie / Cuvinte 
dă duioaselor mistere" ;"Nu vezi că gura-mi arsă e de sete" şi penultimul 
vers, "C-un zîmbet faci gîndirea-mi să se-mbet e". Cînd versul conţ.ine şi o 
unitate dact ilică, atunci şi cuvîntul (sau sintagma) care () formează poartă 
accent: "arsă e de sete." 

în mod frecvent, în endecasilabul eminescian accentul Ilo tează pe 
aceste dou ă silabe jf şi 8). Cînd silaha a opta poartă accent, el poate lipsi de 
pe silaha a şasea. În sonetul Arară-! ioamn ă găsim un exemplu, '"Dar şi mai 
hine-i, cînd afar ă-i zloată", corespunzînd schemei v -- v - v v /- v - v, iar 
sOllelul Iubind În tainel ... ne oferă două: "Iuhind în taină am p!\trat tăcere, / 
Gîndind că astfel o să-ţi placă ţie". Acest tip ritmie este utilir,frl şi În Veneţia: 
"Pe scări de marmură, / prin veehi portaluri, I Pătrunde lurla, / înălbind pă- 
reţii". În funeţie de poziţ-ia aeeentului FlotanL, dar şi de ce4ură, versul poate 
avea un dactil (ca în cazul deja menţionat) : "Privirea-mi <Îrde, / sufletul îmi 
ereşte", urmind schema v -- v - vI- v v v v, sau un anapesL ca În versul: 
"Pătrunde luna,jînălbind păreţii", a cărui schemă ritmJeă este v --v - v/v v· v -- v. 

Tehniea accentelor şi eezura mohilă dau endeeasilahului emineseian () 
personalitate ineonfulldabilă. 

În ee priveşte compoziţio sonelului, a modului În care versurile urmează 
l.inia ideilor poetice, L. Gâldi, recurgînd la exemple din lirica universală, sta- 
bileşte existenţa a două mari categorii: sonelal clasic (speeifie luiPetl'area, 
dar ilustrat şi de "noul clasieism" baudelairian) şi, contrapus aeesLuia, sOl/etnI 
J'omantic, avîndu-i printre autori pe Lenau şi Ugo Fosco!o 28. La rîndul său, 

26 G. Ibrăileanu, Eminescu. NoII' asupra versului, in Opere, vo1. III, ediţie critieă de 
Rodica Rotarn şi Al. Piru, Prefaţă ele Al. Piru, Rucureşti, "Minerva ", 1 !J76, p. :308. 

27 Celulele ritmice diferite sînt specifice nu Il1ai primului. strat ritmle. Alătura rea lor 
scoate în evidenţă modulul binar, astfel că I'ltmulmecanic al sOlleteIOl' este., dupii cunl se ştie, 
('cI iamhic. 

l\Ş CI. L Gâldi, op. cii., p .. 328-329_ 
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soneinl romantic se Imparte în sonet romantic propr! Il-zis şi sotiei romantic 
clasici.zani. In aceste două subdiviziuni -- consideră L. GâJdi putem Încadra 
toci« sonetele eminesciene. Anal izînd rin paralel două texte, cercetătorul co n- 
sideră că, din punct de 'vedere compoziţional, A Ibumul este li n exemplu 
tipic de sonet romantic propriu-zis. în timp ee varianta Sauoe qui ţieu! ilustrea-- 
ză sonetul romantic clasicizant 2!1. Fireşte, această împărţire este posibilă. ca 
rod a l n n e i mai bune .sisterna tîzări amaLpxialului poetic, dar puritatea celor 
două clase nu exist.ă. Potrivit terminologiei lui L. GMcli, A [ură-i iaatnn ă e 
u Il sonet romantic clasicizant, pe care-I putem aşeza între celelalte dou il 
sonete din acelaşi ciclu, Sunt ani la mijloc fiind mai aproape de sonete le 
clasice (de cele scrise de Petrarca, de pildă), iar Cînd insusi glasul mai 
aproape de sunetul romantic. propr-iu-zis :lu. 

Realitatea modifică, însă, Întrucîtva, aceste concluzii. Ta Aţarii-i ioumn ă. 
de exemplu, versurile din catrene se Încadrează perfect În două. Iraze riguros 
delimitate, iar ideea din final, căzînd oarecum neaşteptat, esl.e şi ea specifică 
sunetului de tip clasic. În sehimh,în Sunt ani la mijloc versul final continu ă 
ideea din versurile anterioare, iar exclamaţ.ia din al doilea catren (.,0, vino 
iar! ") îndepărtează şi mai mu lt sonetul de tipul clasic, apropi iudu-l ele cel 
romantic. în comparaţie eu cele două sonde din triptic, CÎnd insusi qlasul 
este mai aproape de so netu l romantic propriu-zis, prin intcrogaţi ile şi excla- 
maţiile sale patetice, dar in final apare "poanta" specifică sonetu lu i de factură 
clasică. 

Dificultăţi de încadra re Întîmpinăm şi În cazul posturnelor. Astfel, 
numai primul catren din Adinca mare ... tine de sonetul romantic clasicizant, 
pe cind al doilea, şi mai ales terţiuele - care conţin şi o exclamatie retorică 
se Încadrează în sonetul romantic propriu-zis. Tot aşa, prin întrebarea retu- 
rică din primul catren, sonetu l AZaria Tutlor poate fi etichetat .,romantic 
propriu-ozis", dar prin sintaxă poetică, in general, el aparţine mai degrabă 
son ctu lu i romantic clasicizant. In frumoasa poezie el'otic{lPărea ('-aş/capUL._, 
întrebarea cu care se încheie al doilea catrenţine evident de struetura 1'0·- 
mantică a poetului Însuşi ("Să-mi dea o gurii, ori să nu-mi mai deie? "), dar 
şi de sonetu l romantic propriu-zis. In schimb teretele- ea În sonetul clasic 
se delimiteaz[l de catrene: "De-astfel de toane ... ", ,lmintind consLruc!ia oare-· 
cum. apropiată din Al'arli-i toamnil : "Şi eu astfe!..." 

O îneadrare strictă a sonetelor eminesciene "11 categoriile propuse de 
1.. G {lldi este dil'ieilă, din cauza numărului relativ mare de elemente COll1pO- 
zi!ionale eterogene. Originalitatea poetului constă .. îns{l, pe acest plan, în 
capacitatea de a .Ie annoniza in stru eturi poetice de o mare fril mll seţ-e şi adîncime. 

LA. STHUCTUHE DES SO.\lNETS J)'I':MINESCU 

Hesume. 

Dans e"lle M.ude Oll fourllit des reIel'ellees eoneernant le nombre, la c.hrollologie el les 
e.lt,ments prosodiqucs originaux, specifiqucs aux sonllet.s d'Eminescn. L'analyse des variantes 
reh\\'c nllc st\ric d'elt\ments nOllveaux., (jue I'alltenr nwl. elI (,vidence en cOl'rigeant DU en eomp[('-· 
tant ]PS opinioIls des ehcreheul's pl'I:'cec!enl.s. 

,9 CI. idem p. ;,:30, 
20 Ibidem, p. ,J47, 


