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AL EMINESCU: 0, RĂMII --POEZIE A SEDUCTIEI EROTICE? 

CONSTANTIN J'A11FENE 

,,0, răintt , rămtiLa mine, Te iubesc attt de mult ! 
Ale ial.c âoriiri {oale 
Numai cu ştiu să le-ascult ; 

In al umbrei Întuneric 
Te asauiăn. .. unui . print 
Ce se uit-adînc în flpe 
Cu ochi neqrt şi cuminţi; 

Şi prin onictul sie naluri, 
Prin mişcarea rialtci ierbi, 
Eu le fac s-auzi În taină 
Mersul cîrdului de. cerbi; 

Eu. te 1Iăr1 răpit de farmec 
Cum tnqtnt cu glas domol, 
la a apei stralucire 
[ntinztnd=ţnciorul gol 

Şi privind in luna plină 
La »ăpoia de pe lacuri, 
Anii tăi se par ca clipe, 
Clipe dulci se par ca veacuri". 

Astfel zise liti pădwea, 
Bolţi asupra-mi clătinirul ; 
Şuieram. l-a ei. chemare 
Ş-am ieşit in cimp rizind. 

Astăzi chiar de zn-cs intoarce 
A-nţelcge Il-O mai pot ... 
Unde eşti, copilărie, 
Cu pădurea la cu toi ? 

1 [ebr . 1879) 

Poezia 0, rămii aconstttult, ptnă acum, ohlectu lunor interesante ohservaţtl, dar unele, 
inbună măsură, ar pu tea fi cousldera te ca reprezentînd nu atIt tendinţa de a interpreta textul 
poetic In datele lui intrinsccc, În sistemul opoziţittor implicite şi al relaţiilor lor contextuale, 
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n nu fi. aşa de eateqori;j, 
1111 Cl·l1l'·fCl:lI'IIC dInte sint inle]'('- 

din ele (N, M'l110Iescu) apar, 
[t,x\1l1 eminescian, modalitate 
nr{)(·llstill1. in tiparele modc- 

clt, mai ales, tcndiuta de a-l utiliza, prin prelevaroa unora din elementele constitutive, In ve- 
derea ilustrării unor semnlflcatll din afara textului, caz în care acestuia i se atribuie Inţclesurl 
poetice uneori deru tant.c. 

In Opera Itii Mihai Eminescu, G. Căllnescu include poezia 0, rămti În grupul compuncrflor 
srlvest.re, considerind-o "cea mai profundă" dintre ele, pentru că impresia de farmec nu mai 
este dată de muzica versului, "ci de ecourile ln i intelectuale", Pădurea i prinţul sînt, In opiui> 
criticului, "ficţiuni poetice" enigmatice, iar În chemarea pădurii ci intuieşte, fără tnsă a le iden- 
tifica, "enorme ecouri mitice". Călinescu Încheie sumara sa ana liz ă astfel: "Ce-a spus pădure» 
prinţllJui, Incit acesta iese din ea rîzînd? Pxlhnlogiceş!«. se-ntelege. e vorba de buna voie pe 
care şederea în codru a dat-o tînărului. In ordinea poetică însă risul rămîne enigmatic şi constituie 
un element intelectual mereu incomprehensibil, pierdut în zările mitului". 

Alţi crit.icl văd, în O, rămîi , o creaţie care vorbeşte despre "fierbinţeala verde a erosului 
naturii", "o demonică seducţie" şi nu o topire în element, ca în alte poezii erotice eminesciene. 
In această interpretare, "Umbra, Întunericul sînt mediu! prielnic voluptăt ii, dar şi locul lspitei 
vlclene, al Iinguşirtl", strofa a doua sugerind "trăs{rLul'i de narcisism, de senzualitate ascunsă", 
o "promisiune a delhii!ol'rafillHte". 

TiJ ; "Pllezia}lli Bmittescu;iEdgal'Paplleoi'rsiclel'ă poezta O,\răil1Îi oexpresre 'a "e1'otomor- 
fismului eminescian", pădurea fiind "de-a dreptul o femeie care-şi cheamă iubitul" ; ea "îl in- 
Iăn tuie pe tndrăgttu! uman cu holtf lc Irunzjşulu i ei, l1şa eUlJ1. femeia I-ar inlăntul cu părul ei 
bogat. 

Nicolae Manolescu (în Teme 4) spune că în 0, rătnit e "c('va mai mult decit a sesizat Edgar 
Papu. în prelungirea opiniilor lui Papu, Manoleseu propune o interpretare psihanalitică a poe- 
ziei, pe care, datorită inglontozltăttl si insojtll111i ei,oeitămaproape în întregime, Criticul scrie: 
"Să ne amintim versurile: pădurea cheamă pe tînăr : îI adclilyneşte, ca o femeie matură pe un 
adolescent. promiţ.indu-I bucurii pe cnrc doar ea} le poate da, căci ca singură ştie să-i asculte 
dOl'urilcmlllte şi tatntcc : îl va face să parăca rermccatşt să piardă notlunea timpului în dulceaţa 
voluptăţilor ("Anii tăi se par ca clipe! Clipe lungi se par ea veacuri"). Dar -- iată cel mai impor- 
tant lucru, bănuit de G. Călinescu şi ocolit decetlaltt .adolesecntul rezistă isprtel. Cine este În 
definitiv adolescentul ?,Jn al umbrei întuncric/Te.asauIăn l!l11i prinţ. ! Ce se u lt-nrltnc în ape I 
Cu ochi negri şi cumlnti" : pădurea care vede asmăllarcf\ ştiede<"i cii tîn:lrul este Narcis. ( .. ,) 
Sedueţ.ia capătă un Înţ.eJes nou. Narcis e lrHirgostit de sine: hern)afrodit virtual. "Şuicral1l l-a ci chemare" : versul exprimă nepăsarea la vocea setluci'ltoarci. SCduc\.ia 11··[\ prins: "Ş-mn ieşit 
in cîmp rîzînd". Ironie, sfidare, dar nu chiar(au nu l111pwi) voia bună a celui ee petrece În pi"i- 
dure, cum afirmă G. CiiJineseu'l Mai degrahă, ieşirea /li11 Inrejelcpăc1urii. Adolesccntul sfidează 
Încercarea pădurii-femeie (răei pădurea ealei femeia ş.i femil1itltea totodată) de a-l lnlănţ.ui, 
cuprinde, fenneca, sechestra, şuierindu-i (la rlnnJ ei)prOinisiulli şi extaze., clătinlnd asupra 
lui bolţi ca nişte. braţe. Partea finală a poeziei ne rezervă o smpriză : amintirea ispitei refuzate 
In adoleseenţă trezeşte nostalgia adultuluI care reaeţionH altfel. Dar ispita c 
nercpetabilfl: "Astăzi chiar de m-aş întoart;c./ pot ... ! Unde esti, copilărie. ! 
Cu pă.dul'ca ta cu tot?", . 

După opinia noastră, 0, răm'i nu e o 
nu e [) poezie cu intenj:ionalitate predominanL 
sanLe şi, pină la un punct, eu o oaret:al'e acoperixe 
Îll mod prea evident, ea pl'oieeţ.ii ale unor prc(,(1ll,6,pte 
după ca!'e textul esle astfel potrivit, încît 
lelor teore.Llee p]'e\onizate, 

Să vedem, lnai întîi, organizHl'e:\'textu81ă'a 
Discursul poetic este alcătuit din dj;sUnct.c ch!'l>l'orrrJ pâdllTii (relnlată in stil 

dinet: ,,0, rămîi. rămîi la mine"), aiillUiinJd L .... ,."",,"X 'mdcm])llri!c păd1lTii (relatati\ 
narativ, la persoana lntîi : "Suicl'am l-a (:llCil1{1l e rizind") şi lin cornenlariu 
privind chemărilc pădurii (J:elalal de acela in core se 
petrec cele menlionate I'n primele douâ chiar de In-HŞ întoarce I 
A-nţ.elege Il-O mai pot, .. "). 

1 în spiritul fenomenologiei imagin8ruluiprofesal.ă BaC'helard. Elena Tpecin,in Ro- 
mantismul romane.\·c. voI. II, Bueureşti, "MiriCl'Vn'\ 1985; p; 22.J,.collstlltînd c{, "Chclniirile ero- 
Uzante derutează'şi az-i;'pc JeeLorU grălriU ni poeziei, inc1innţ,i ii.-nineadrcz(', în 1iricn eroLic2, 
afinnă eă "Vocea aucLorială c01nentează nce:t «(discurs îndrăgostit l, in sensul unui re:fu7, i.ncon 
ştient·alliragiţ.ului •. ţjlLlnd. de ··spa ţiuLalveolal·;. l.giinător. p[lr(t3it Pc}] t:ru .intinderea pi'.ofanil 
(,,(lÎmplll,,} (.,,)COl1!esi;l, finală Hx,mză,disţanţ.a iredueLibilă, ::U1U!tlreţ1 relevat.il1occnţei, 
QI,istQrh:· ,1.' eului.''. 
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Care sînt Inţelesurile poetice ascunse In subtextul celor trei părţi. al e discursulni ? Prin 
glasul pădurii vorbeşte, de fapt, copilăria , 1l10!11<'lltUJ aurural şi paradisiac al existenţei omului, 
vtrsta mirifică a tuturor posibilităţilor ("Ale talc dormi toate / Numai eu ştiu să le-ascult"), 
Inmort deosebit, vîrsta existenţei in renerie ("In al umbrei intuner!c ,1 Te asnrn ăn unui prinţ" : 
,,I";u te fac s-au zi În taină! Mersul cirdu lu] de cerbi") şi ViR ("Eu te. văd răpit de farmec f Cum 
!nglni eu glas domol"), deci. vîrsta în care limitele dintre real, fabulos, fantastic sînt estumpatc 
("Şi prin vuietul de valuri / Prin mişcarea nalt ei ierbl. f Eu te fac s-auzi în taină I Mersului 
cirdulu i .dc cerbi"), ca şi limtt ele temporale: clipele se dilată, iar anii se cnn tractă, putînd fi 
trăiţi precum clipa (.,Şi privind în luna plină f La văpaia de pe lacuri, ! Anii tăi se par ca clipe, ! 
Clipe dulci se par C8 veacuri"), Figuri scnsihi lizatnare cum sînt cele realizate cu termeni din 
paradigma o ţră ("prin vuietul de »oluri", "în a apei strălucire", .văpala (le pe lacuri") sînt în mă- 
sură să proiecteze, artistic, atributele copilăriei ca anotimp existential mirific, mereu schitubăt.ot: 
în substanţă şiln felul de manifestare, 

Cea de a doua parte a dlscursului poetic, care parc a exprima o atitudine amblguă ("Şuic- 
ram l-a ei chemare i Ş-am ieşit Î11 cîmp rîzind"), simbolizează un alt anotimp existenţial, adoles- 
centa, sau, mai degrabă, ieşirea din copilărie, aspect Incvi tnbf l alscmgerii timpului şi. o dată 
cu el, al schimbărilor în planul renomenalttăţu. Adolescentul f'ream ăt ă la chemările încă foarte 
vii şi deci cu Încă foarte mare forţ.ă de seduct!e ale copilăriei ("Şuieram l-a ei chemare") dar nu 
irczlst.ibt le pentru el, ca altădată pentru copil şi acesta datorită cîştignrilorln planul reflcxivi- 
t.ătit. care aduce o limpezire a limitelor dintre real-reverie-vis şi' implicit, o distanţare ironico- 
săgalnică faţă de delicioascle naivităti ale virstn de aur ("Ş-am ieşit În cîmp rizind"), Sigur ci] 
risul acesta are ceva enigmatic şi cleei incomprehensibil intelectual (cum-spune G, Călinescu), 
attnglnd "z{u'ile mitului", Dar însăşi copilăria constituie pentru adult un mit, mitul inceputurilor 
n.ebuloase ale exist eutei în consttlută, la care omul mereu se va raporta, fără însă a-i mai putea 
trăi evenlmentele "originare", cu candida naivitate a acelor timpuri. Dacă se poate vorbi de o 
"seductie" il propos de chemarea pădurii, ca nu are un caracter -demcnic, sexual orientată, ci 
e seductia copilăriei, a tărimului Ilbertăţtt absolute, exercitată asupra insului matur aproape 
permanent, cu deosebire in momentele de criză a personalităţii şi asta deoarece copilăria îşi este 
suficientă sieşi, se orientează asupra ci însăşi, se autoadmiră şi se autodevorează. Copilărl a 
este, prin excelenţă. anotimpul nmcislst al existenţei umane şi nu a dolescen ţa (cu spiritul ei 
critic), Aceasta ni se parc a fi semnlflcatln versurilor: "în al umbrei întuneric I Te asamăn unui 
prinţ, I Ce se uit-adinc în ape I Cu ochi negri şi cuminţi ", Copilăria (prin glasul pădurii, care, 
aici, e un medium speculaT), ca un Narcis îndrăgostit de propriul chip, se adresează adolescentului, 
ehemÎ.ndu-l să trăiască farmecul specific virstei. Nu adolescentul (sau tînărul) este Narcis, "herma- 
fi'odit virtual" (N, Manolescu). Adolescentul Înţelege că vocea pădurii earc-l cheamă I1U mai 

este vocea pădurii copilăriei, fapt pe deplin explicabil prin implacabila metamorjl>ză a conştiin- ţei sale, Hefuznl apare ca expresie a mutaţijlor petreeute în structura modul:/ii de a percepe 
lumea: de la expansiunea tumultoasă a eului asupra lumii, de la perceperea ei' fabuloasă, de la 
atitudinea narcisistă, la distanţarea critică, la perceptia realistă şi autocelln'iral'C ironică a efu- 
7,i\ll1i10r de tot felul ("Şuieram l-a ci chemare! Ş-am ieşit În cîmp rîZÎnd"). 

Ultima parte a textului (strofa finală) spuneam că arc statutul llnui comentariu emi, 
de pe poziţia vîrstei mature, Primele două părţi (chemarea şi răspunsul) relatează un aspect 
care. se petrece Într-un anume plan temporal, ultima (comentariul) aparţine aliui plan temporal, 
Cum indică, foarte elar, adverbul aslâzi. Privit În context (în relaţie cu celelalte două păIţi), 
comentariul apare ca o meditaţie asupra imposibilităţ.ii omului matur de a se întoarce la trăirea 
şi lnţelegerea infantilă a lumii: "Astăzi chiar de m-aş întoarce J A-nţ.elege lHJ mai pot .. ,"), Pro- 
numele personal feminin o substituie suhstantivul pâdllre, respectiv copil1lI ia (sensul cono\ativ), 
Copilăria i se pare adultuluÎ un tărîm pentru totdeauna pierdut, anotimpul candorii sufleteşti 
imposibil de recuperut, adevăr implicat In subtextul ultimelor două versuri şi împletit cu senti- 
mentul melancolici: "Unde eşti, copilărie, ! Cu pădurea fa eu tot ?" Dacă e să vorbim de o se- 
dl1cţie, atuneiln 0, râmÎi se pot identifica ecouri ale unei seductii CI secducţiei 2, expurgată însă 
de înţelesuri psih.analitice (sexuale), Este seelucţia eslelicâ exercitată de amintirea amintirilor, 
elementul mediant fiind pâdu/'ca, factor reflectorizant, ea însăşi amintire, care incUă amintitrea 
copilăriei (a virstei pleromatice), 

2 Gr. Smeu, tn ScnsilJiWa(ca eslcticâ l'omâncascâ, foloseşte această expresie, pentru a 
numi atracţ,ia estetic.ă prin confaminare exercitată de natură, cu referire la Baiul de !VI, Sado- 
vcalllL Utilizăm expresia aici cu sensul oarecum asemănător de alrac/ie a cella subsliiuibil, (Se 
ducţia pâdClrU e sedueţia. copilăriei, adieă se<tucţ.ia awJO substituibil printr"l1n substitut ..... 
pădurea), 
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o lectură a poeziei 0, rămîi în contextul celorlalte creaţii poetice- erninesclenefor tifică 
a ('castă interpretare. 

Aceeaşi Scdlll:ţie estetică, exercltată. rascmant, de amintirea universului eoţitlărici şi 
adolescenţei, tntilntm şi într-o alt.ăIiinccunoscu ta poezie, Trecut-an. an ii.c, Elementul .specu Iar 
nu mai c, aici, pădurea, ca. InO,rÎ'imii, ei amurgul. Ispita exercitată. de ceasnl de taină al "asfin- 
titului de sară" nu poate !nfiipb'Î impo"ibiInI,adică minunea transpunerii şi reeontoptrtt sufle- 
tului adult cu misterul poveştilor, doine]or, ghieilorilor,eresuriloJ'copi1ăriei, "ahia-n\elese, pltnc 
de-ntefesur!" :"CtH1Aale umbre spune poetul - azi in van m ă-npresnri. I 0, ceas al taiuct, 
asfinţit. de sară". Trecerea t.lmpulut.tconştllnta că ni se impune. tiranic, în faţă "De-a pururi 
ziua Cea de. azi" (Cu mi'llc zilele-ţi adaoiJi.;.) duc la Înstăplrtircaatifudinii melancolice, cu Întregul 
ci evantai <le inturtii, refleeţii, sentimente şi emuţrl : "Pierdute totu-n zarea tiueretn ! Şi mută-i 
guru dulce-aaltor vremuri, JIul' timpul crest.c-n urma meu, ... mă-ntuuec!" (Trecut-au anii ... ). 

Poezia O, rămîi este o meditaţie lirică asupia dialeciicii nirslelor existenţei omului. Din ea 
se desprinc!e ttmbrul aparte, atît ele cunoscut, al melancoliei eminesciene. Orice interpretare 
psthanaltt.ică ni s-ar' părea în contradicţie cu subst anşo acestei melancolii, care îşi are izvorul 
principal într-o atitudine t eîlextnă, filozofică? , 

Melaucolia Impllcăo sensibilitate de tip existenţial, care, cum alirmă Salvatore Bataglia 4, 
începînd cu,[>etrarca,,,tindea să Iacă din experienţă o continuă slobsttnată refleeţie introspec- 
Llvă:absorbită şi plină de Indoieli. cînd tncintatăvcind dczaruăgltă, evocatoare şi în acelaşi 
timp lip silă de memorie". Melancolia este, aşadar, "neliniştea cunoaşterii", nelinişte care, cu cît 
avansăm pe calea cunoaşterii, cu atît devine maiput.crmcă, se transformă..« dată cu romanticl i 
şlmodernil zilelor noastre, In anxtetate. Ceeace Bataglia spunea despre melancolie cu referire 
la Marsflio Ficino şiPetrarca(şi anume că ca "dă gîndil'iicalitatea de a se abstrage şi de a se 
replia inăuntru l conştiinţei. şi de a. pătrunde in imaginile fanteziei") se potriveşte şi melancoliei 
eminesciene. llltilnită; între i}lt\,Je., şi In poezia O, rămîi. 

Cum constatam, .cOJ]'H>nlal'iulauctorial din strofa fina);) - elementul cheie al semnifi- 
caţiei estetice a lntreguIuiJext - implică un proces contemplativ şi, totodată, de 3utocontem- 
p.lal'(, prin isituarea el1clui Într-o perşpcctivă cosmică, la scara spuţio-temporale. Con- 
templarea şiallloeontemplarcH<ieHnese o expresie esteUco-poetică 
este melanco/ia, definită mod.Cl'H :> ca "perceptia simultană şi perisabilităţii lucrurilor" 
şicontUl'atăca"o triste.'ţe:uşiJariiJ" vagl} dl:llce·. j\iC}311CoHa ernl:ne.seiană.irn,plică, şi 111 O, rânIU .. 
ca în multe alte creaţii ale poet\llui, ironia l'()[llcmticâ, lnţ,elef\sfr camodalitaLe de distanţ.nre fa ţ.lr 
decorldi\-ia efemel'ăa exislen\-ei umane, 

Pl'elevlucj şi hiperţrofii.nd ol1umilc elemente (precurn . apă, pici-oI', pă.dure, c1mpie) 
care ar rep.\'ezcnln piesetlpiee aleinvenlal'ului pansexuaJisrnului şi infantilisnmlui, ne-- 
glijind"ecourileinteleeLuHle", demţrsu! psihanalitic poate, ]llnă.I(inn punct, sugera\zvorulllllor 
eomponente ale imaginarului eminescian, dar llU şiii1lel'preia substanţ.a reflqxivemotivă a pOe- 
ziei O J l'ălnfi)carenu.ealta cIeclt:-melallcoli(iJ ,en·dhnensillne a.cunoaşterUpoeticc, ... GpeejJice ereaţi{i 
eminesciene. 

l n,Aplic:1rea praetieti ps'ihanalizei) ,/a putf'a aduee un -[<Jlos rerJ. nttrnai in, eazul în care 
va renunţu .. ht unele vicii aleteoriet'inr;;ilşi, 'dac'fi aHituri de inconştient 

SDCH1'1 si de drept tEl factor ueLi.v în mod .independent", spll.ne 
-tn ariei, Bucul'eşti;.' "lJnivers\" 1973, p. 105, 

JtIitotlrCirtap[;"sânajulu.i,·Blleureşth·;Urdvers",. lH76, pp. 57;72. 
Vezi !\.udl'ci. Pbjl1, Pi!ore,c şi melancolic, Bucureşti, "Uni v en; ", H)80, p, 101. 


