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Rezumat: Problema cea mare a  Omului (dăinuirea în timp) se rezolvă în Cer. Dar, Omul este atât 

cât îşi imaginează că este. Pornind de la acest percept, Eminescu în opera sa împleteşte la tot 

pasul teluricul cu cosmosul şi viceversa.„Umanizând” fenomenele cosmice, Poetul le face „de 

apucat cu mâna”, iar cosmosizând Omul, î-i atribuie acestuia dimensiuni urieşeşti, sugerându-i 

astfel  că poate stăpâni puteri cosmice. Dezvăluind temeiul existenţei şi că viaţa este un fenomen 

cosmic, Eminescu îl îndeamnă pe Om să se încadreze în ritmul vieţii cosmice, căci numai aici îl pot 

aştepta zorii veşniciei. Imaginile poetice ale lumii fizice şi ale fiinţei umane obţinute de Poet au 

darul de a-l trata pe Om de boală psihologică a scepticismului şi a-l îndemna să extragă puteri 

fizice şi intelectuale din atotputernicia naturii, dând astfel sens dialectic şi cosmic existenţei 

umane. 

 

Cuvinte cheie: Eminescu, umanizarea Cosmosului, cosmosizarea omului,  imagistică eminesciană, 

viaţa fenomen cosmic, sens dialectic şi cosmic existenţei umane, conştiinţă cosmică. 

 

Introducere 

În dorinţa de a cunoaşte Lumea, fizicienii au purces pe două căi diametral opuse - 

cunoaşterea în esenţe a macrolumii şi a microlumii. „Vom urmări mai de aproape 

transformaţiunea puterilor precum se prezintă pe cele două scene interesante, 

microcosmosul propriului nostru corp şi macrocosmosul zidirii Universului” (Ms. 

2267, f.117 „Fragmentarium” 1981, p.413). Dar aprofundându-se în cunoaştere, cele 

două echipe s-au întâlnit, „ca doi săpători de mine care, pornind din direcţiuni opuse, 

încep a auzi întreolaltă târnăcoapele cu care minează” („Oricâte merite şi-ar 

atribui...”, v. 8, p. 473), în Lume e posibilă existenţa unor universuri-particule – 

planckeoni şi a unor particule-universuri fridmoni [Holban 1986,1992]. Împletirea 

macrocosmosului cu microcosmosul, „domesticirea” Cosmosului şi „cosmosizarea” 

Omului, este o îndeletnicire folosită de oameni încă din cele mai vechi timpuri, 

dovadă servind denumirile constelaţiilor zodiacale: „Stelele-n cer mişcă-auritele 

zodii” („Eco”, v.1, p.266); „Ce seamănă în lume, în stele ei culeg” („Povestea 

magului călător în stele”, v.1, p.322). 

 

Împletirea teluricului şi cerescului în opera eminesciană 

În opera lui Eminescu, ca la nimeni altul, întâlnim la tot pasul că teluricul se 

împleteşte cu Cosmosul, şi viceversa, Poetul făcând astfel accesibilă trăirea 

colosalului şi penetrarea infimului. „Rădăcinile gândirii poetice a lui Eminescu merg 

în profunzime, atingând filoane ale mentalităţii caracteristice ariei indoeuropene, cu 

elementele ei specifice: simbolismul solar, cultul vegetaţiei, paralelismul cosmic-

omenesc, reducerea realului la principii opuse în mitologie, religie, etică, folclor”,  

eroii eminescieni aspiră „spre deplina armonizare cu stările cosmice” [Drăgan 1989, 
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p.71, 89]. Poetul „umanizează” fenomenele cosmice, pentru a le face „de apucat cu 

mâna”, şi cosmosizează omul pentru a-i demonstra acestuia că are putinţe cosmice. 

Printr-o transpunere a distanţelor în valori temporale, Magul de la Ipoteşti face 

perceptibile depărtările astronomice: „La steaua care-a răsărit / E-o cale atât de lungă, 

/ Că mii de ani i-au trebuit / Luminii să ne ajungă” („La steaua”, v.1, p.198), printr-o 

transformare a numerabilului în nenumerabil face simţite puterile ce sălăşluiesc în 

natură, într-un popor: „Codrii de secoli, oceane de popoare / Se întorc cu repejune ca 

gândirile ce zboară” („Memento mori”, v.1, p.275), printr-o metaforă pune eroii 

poveştilor sale în rând cu fiinţele mitologice: „Şi lovit, pierzând simţirea, zmeul ca o 

muscă moare” („Călin Nebunul”, v.1, p.402). Metaforele reuşite îi permit Poetului să 

încadreze infinitul spaţial într-o picătură de rouă: „câte stele sânt cuprinse într-o 

picătură de rouă sub cerul cel limpede al nopţii” („Sărmanul Dionis”, v.2, p.68), 

infinitul temporal - într-un fuior: „Cine filele albastre şi-nstelate le întoarce / La a 

creaţiunii carte… cine firul lung îl toarce / Din fuiorul veşniciei pân-în ziua de apoi?” 

(„Cerul albastru”, ms.2259, f.266). „Eminescu simte în permanenţă o sete de cosmos, 

numită de unii cercetători boala cosmică” [Paleologu-Matta 2007,  p.89]: „Doresc ca 

să intru cu luna / În dome de nouri, ce pier - / Doresc cu popoare de stele / Să merg 

drumul mare din cer” („Eco”, v.1, p.264). Eminescu, ca nimeni altul, a avut curajul 

„să se avânte pe propriile cărări de stele”  [Bucuţă 1991, v.2, p.463], „şi-a înmuiat 

condeiul de-a dreptul în luceafăr” [Arghezi 1991, v.2, p.493]. „Marele nostru poet, 

spunea academicianul Aurel Avramescu (1903-1985), a fost un cetăţean al 

Cosmosului în înţelesul cel mai actual al cuvântului, acela care ni se impune azi prin 

cucerirea spaţiului interplanetar de către om din observarea directă, extraterestră a 

cerului” [Avramescu 1981, p.707].  

Prin metafore ingenioase, Eminescu înscrie infinitul în cadrul unor imagini finite. 

Universul „domesticit” devine ocean: „Deasupră-ţi, oceanul de stele întins” 

(„Povestea magului călător în stele”, v.1. p.330), ploaie: „universul se coborî şi-l 

plouă cu stele” („Avatarii faraonului Tla”, v.2, p. 121), prim-impulsul mişcării Lumii, 

muzica sferelor, - murmur de buze: „pe când stelele albe sunau în aeriene coarde 

rugăciunea universului, buzele ei murmura zâmbind” („Sărmanul Dionis”, v.2, p.76). 

Cerul - cort, adăpost de stele, de Lună: „Spre-a stelelor imperiu întins ca şi un cort” 

(„Povestea magului călător în stele”, v.1. p.315); „Şi galbenă ca gheaţa ruptă din nori 

răsare / Luna şi trece moartă pe cortu-nnourat” („Povestea magului călător în stele”, 

v. 1. p. 324), clopot: „Ca un clopot clar albastru şi stropit cu mii lumine / Cerul lumea 

o cuprinde cu sinistru-i mândru Domn. / Amorţit el mişcă limba lui de tunet printre 

nouri, / Trezea, scăpărând printr-înşii, ale văilor ecouri” („Memento mori”, v.1, 

p.300), lan: „În umede lanuri de-albastru ceresc, / Merg norii cu hainele creţe” 

(„Eco”, v.1, p.260), semănătură: „Am zugrăvit în ochii-vi semănături de stele” 

(„Confesiune”, v.1, p.378), poiană de stele: „Acolo-s dumbrăvi de aur cu poiene 

constelate” („Memento mori”, v.1, p.286), grădină: „Spune-o veste cum că-n ţara 

unde fug a lumii zile / Să trăiască mai departe, strălucite şi copile, /  Într-a nopţilor 

grădine stele cresc în loc de flori” („Memento mori”, v.1, p.312), pat: „Când a nopţii 

întuneric – înstelatul rege maur - / Lasă norii lui molateci înfoiaţi în pat ceresc” 

(„Memento mori”, v.1, p.273). Calea Lactee domesticită devine râu de lapte: „Trecut-

ai când ceru-i câmpie senină, / Cu râuri de lapte şi flori de lumină” („Mortua est!”, 
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v.1, p.64), ai ei ochi albaştri - aştri: „Nu uita cum că seninul cerului este în aştri, / Nu 

uita că-n lacrimi este taina ochilor albaştri. / E frumos pe când din cerul plin de-o 

sântă bogăţie / Cade-o lacrimă frumoasă în adânca vecinicie - / Dar de cad rănite 

toate, ceru-i negru şi pustiu, / Nu-i nălţime, nu-i albastru, e o noapte de sicriu” 

(„Călin Nebunul”, v.1, p.403). Stelele domesticite izvorăsc: „Aeru-i văratic, moale, 

stele izvorăsc pe ceruri” („Memento mori”, v.1, p.288), cad ca lacrimile: „Stele rare 

din tărie cad ca picuri de argint, / Şi seninul cer albastru mândru lacrimile-l prind” 

(„Călin (file din poveste)”, v.1, p.96), ca frunzele: „Şi stelele se spulber ca frunzele 

de vie; / El mână în uitare a veacurilor turmă” („Gemenii”, v.1, p.614). Apusul 

soarelui Poetul îl prezintă ca pe nişte gene care se închid: „Acum se-nchid a serei 

gene” („Mureşanu”, v.1, p.286), iar fenomenul global auroră ca ceva de apucat cu 

mâna: „Şi din păhare nalte bea auroră / Cu spume de nori albi” („Demonism”, v.1, 

p.253). Cu alte cuvinte, la Eminescu „peisajul celest e [...] stilizat terestru” [Simion 

1991, v.2, p.600]. Luna umanizată devine zână cuprinsă de gânduri melancolice: 

„Iară luna ruşinoasă pe sub gene s-uită rar. / Haina lungă şi albastră e cusută numa-n 

stele. / Iară albii sâni de neauă strălucesc, cu de mărgele / Şi mărgăritare salbă, pe un 

fir de aur prins; / Păru-i lung de aur galbăn e-mpletit în cozi pe spate, / Ochii ei căprii 

se uită la cerescu-i mândru frate / Şi de melancolici gânduri al ei suflet e cuprins” 

(„Memento mori”, v. 1, p.292-293), regină îmbrăcată în mantie albastră, constelată: 

„Unde în ceruri lin pluteşte luna. / Ea-i o regină tânără şi blondă / În mantia-i albastră 

constelată” („Miradoniz”, v.1, p.258), care doarme în pat de nori: „Luna-n patul ei de 

nouri / Albi, s-ascunde să se culce, / Păru-n cap eu i-l încaier / Şi-i sărut mânuţa 

dulce”  („Am pus sofa la fereastră”, v.1, p.343). Luna o mai prezintă ca o vatră de 

jeratic: „Pe un deal răsare luna, ca o vatră de jăratic” („Călin (file din poveste)”, v.1, 

p.92), ca un măr: „Seara… seara… sfânta şi limpedea mare îşi întinde pânzăriile 

transparente de azur sub luna care-n nălţimea depărtată a cerului trece ca un mare măr 

de aur neţinut de nimic în eterul albastru” („Avatarii faraonului Tla”, v.2, p.107), 

procedee de „domesticire” reluate şi de alţi poeţi: „Luna este o seceră turcească sau o 

mămăligă albă” [Stănescu 1982, p. 364]. Norii la Poet devin palate: „Când norii cei 

negri par sombre palate, / De luna regină pe rând vizitate” („Mortua est!”, v.1, p.64), 

nave: „Pe grădinile-nflorite, peste mândrele dumbrave / Norii mişcă sus în ceruri 

înfoiatele lor nave” („Memento mori”, v.1, p.293); turme de oi: „În turme călătoare / 

Trec nourii pe ceri” („Din cerurile-albastre”, v.1, p.602). Munţii „umanizaţi” au 

capete: „bătrânii şi înviforaţii gărzi ai cetăţii Transilvania – munţii cu capete de 

piatră” („Geniu pustiu”, v.2, p.28), frunţi: „Din codri-adânci, ce înmormântă munţii, / 

Ce-abia şi-arăt al lor cap în ninsoare, / Urcând în negre stânci diadema frunţii” („În 

căutarea Şeherezadei”, v.1, p.371), creieri: „Şi vulturii-n creieri palate-şi ridică” 

(„Povestea magului călător în stele”, v.1. p.318), stâncile lor sunt oi: „Ajuns în 

culmea unui deal, prin care stanele de piatră stau risipite asemenea oilor albe, 

dorminde cu argintia lor lână în lumina albă a lunii” („Geniu pustiu”, v.2, p.41-42), 

văile – şuier de doine: „Şi văile sunt / În aburi de argint / Pierdute-ntr-al doinelor 

şuier / Din fluier” („Eco”, v.1, p.261), câmpiile - pânzării: „Părea câmpia o pânzărie 

întinsă şi verde, presărată cu buchete de flori felurite” („Avatarii faraonului Tla”, v.2, 

p.114-115). Rimând cuvântul veşnic cu sfeşnic,  Poetul domesticeşte şi veşnicia 

(„Dicţionarul de rime”, v.3, p.201).  
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De rând cu umanizarea Cosmosului, Eminescu cosmosizează fenomenele terestre, 

proiectează finitul (obiectele ce-l înconjoară) pe ecranul infinit al Cerului: „deodată o 

panoramă cerească se deschise ochilor ei” („Cezara”, v.2, p.104), înscriind astfel în 

ansamblu cosmic florile: „Tufe de roze sunt dumbrăvi umbroase / Şi verzi-

întunecoase, presărate / Cu sori dulci înfoiaţi, mirositori - / E-o florărie de giganţi” 

(„Miradoniz”, v.1, p.258); „Şi oştiri de flori pe straturi par a fi stele topite” 

(„Memento mori”, v.1, p.293), vietăţile: „Ca stelele sunt musculiţele prin frunze / Şi 

împlu aerul cel cald cu o lumină / Verzuie, clară, aromată” („Miradoniz”, v.1, p.258), 

fiinţele dragi: „Cum eşti frumoasă, cum te cobori din stele” („Mureşanu”, v.1, p.291); 

„Apoi ea prinde-o pasăre măiastră / De aur, se aşază-ntr-a ei aripi / Şi zboară-n 

noapte printre stele de-aur” („Miradoniz”, v.1, p.258), grădina: „strălucite şi copile, / 

Într-a nopţilor grădine stele cresc în loc de flori” („Memento mori”, v.1, p.312), 

locaşul: „bolta sălii era scrisă de jur-împrejur cu zodiile cerului” („Avatarii faraonului 

Tla”, v.2, p.108), vântul de acasă: „Cum de s-a rătăcit până în stele flautul zefirului” 

(„O taci, ce spui că mă iubeşti copilă…”, v.1, p.183). Eminescu proiectează pe 

ecranele cerului umbrele terestre: „Luna iese dintre codri. / Noaptea toată stă s-o 

vadă. / Zugrăveşte umbre negre / Pe linţolii de zăpadă. / Şi mereu ea le lungeşte / Şi 

suind în cer le mută”  („Luna iese dintre codri”, v.1, p.383); stâncile munţilor: „O 

stâncă stârpită de ger / Înalţă-a ei frunte spre cer” („Frumoasă-i...”, v.1, p.203); 

streşinile caselor: „Nourii curg, raze-a lor şiruri despică, / Streşine vechi casele-n lună 

ridică” („Sara pe deal”, v.1, p.196), crenelurile cetăţilor: „Unde ultima cetate ridică-n 

nori a ei colţi” („Memento mori”, v.1, p.296), armele ostaşilor: „Îşi zdrobesc armele-

n scuturi pe a cerului câmpie” („Memento mori”, v.1, p.298), căile oamenilor: „Te 

văd ca o umbră de-argint strălucită, / Cu aripi ridicate la ceruri pornită, / Suind, palid 

suflet, a norilor schele, / Prin ploaie de raze ninsoare de stele” („Mortua est!”, v.1, 

p.64); „O, tu! Cum eşti frumoasă, cum te cobori din stele” („Mureşanu”, v.2, p.291); 

„Din apus vin zeii Romei. Pe o stea de vulturi trasă” („Memento mori”, v.1, p.297), 

drumurile turmelor de oi: „Sara pe deal buciumul sună cu jale, / Turmele-l urc, stele 

le scapără-n cale” („Sara pe deal”, v.1, p.196), chiotele voinicilor: „vinul curgea din 

butii sparte şi chiotele despicau bolta cerului” („Făt-Frumos din lacrimă”, v.2, p.184), 

Ţara: „O ţară dă-mi ca s-o ridic în cer” („Decebal”, v.2, p.309). Poetul îl face 

accesibil pe Dumnezeu asemuindu-l cu Michel Angelo: „Dumnezeul păcii şi al 

luminii! Acel Michel Angelo al universului” (Ms. 2255, v.3, p.126). 

 

Putinţe cosmice sălăşluiesc în om 

Aducând provizoriul în contact cu eternul, Poetul îl referă la ceva stabil, grandios. 

Ochii iubitei, oamenilor de bine, florile – la stele: „Iubiţii ochi, stele-nflorite” 

(„Vârful cu dor” versiune manuscrisă, v.4, p.467); „De ochii tăi cei plini de-amor  / 

Aminte mi-am adus. / O, stelelor, stelelor, / Unde v-aţi dus?” („Din cerurile-albastre”, 

v.1, p.602); „Am zugrăvit în ochii-vă semănături de stele. / Moarte şi nemurire sunt 

numai umbre a mele” („Confesiune”, v.1, p.378); „Fata şedea visătoare lângă 

fereastră şi se uita în fruntea înflorită a unei roze ce lucea ca o stea înfocată alături cu-

ale ferestrei flori de gheaţă” („Geniu pustiu”, v.2, p.22); „Şi oştiri de flori pe straturi 

par a fi stele topite” („Memento mori”, v.1, p.293); „Într-a nopţilor grădine stele cresc 

în loc de flori” („Memento mori”, v.1, p.293); chipul iubitei - la Lună: „Nu ştiu luna-i 
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luminoasă / Ori e puica mea frumoasă” („Lirica populară” „Doine de dor”, v.2, 

p.481), Omul eminescian merge pe drumurile Lunii: „şi urcau drumul lunei, şi se 

pierdeau în palatele înmărmurite ale cetăţii din lună, prin a căror fereşti se auzea o 

muzică lunatecă… o muzică de vis” („Făt-Frumos din lacrimă”, v.2, p. 94), se mişcă 

cu viteza razelor de Lună: „Ei fugeau cum fug razele lunii peste adâncile valuri ale 

mării,” („Făt-Frumos din lacrimă”, v.2, p.189), surâsul ei - la rază de Soare: „Surâsul 

tău o rază e de soare, / Şi ochii tăi sunt stele-n noaptea mea” („Iubită dulce, o, mă 

lasă...”, v.1, p.238). Asemănându-l pe om şi obiectele ce-l înconjoară cu corpurile 

cereşti sau proiectând fenomenele pământeşti pe ecrane cosmice, Eminescu înteţeşte 

felul de a vedea şi a trata realitatea, îl face pe cititor să simtă măreţia unor fenomene 

pe lângă care acesta, obişnuit cu ele, trece fără să le bage în seamă. Prin imaginea 

Luceafărului din oglinda fetei, Eminescu creează un decor cosmic, care îl scufundă 

pe cititor în viaţa cosmică, în veşnicia ei: „Şi din oglindă luminiş / Pe trupu-i se 

revarsă, / Pe ochii mari, bătând închişi / Pe faţa ei întoarsă. / Ea îl privea cu un surâs, / 

El tremura-n oglindă, / Căci o urma adânc în vis / De suflet să se prindă” 

(„Luceafărul”, v.1, p.154). 

Prin asocieri ingenioase Eminescu reuşeşte să transforme într-o constantă raportul 

dialectic infinit – finit: „Raport al omului cătră Univers, cătră infinit. Lasă puterea 

infinită care lucrează în el să treacă prin sita văzului să scape în tangentă: să devie 

religie şi metafizică” (Ms. 2255, v.3, p.96). Viaţa cosmică de care e pătrunsă opera 

lui Eminescu, spune cercetătoarea Paleologu-Matta, e un reflex al microcosmosului 

inimii lui [Paleologu-Matta 2007, p.247-248]. Nu e de mirare că într-un fel Eminescu 

a intuit existenţa razelor relicte, a undelor electromagnetice care după aproximativ 1 

milion de ani de la Marea Explozie s-au desprins de substanţă şi au început să ducă 

un mod de viaţă independent: „O rază fugită din chaos lumesc” („Mortua est!”, v.1, 

p.65), radiaţii descoperite în 1965 de către  astrofizicienii americani Penzias (1933) şi 

Wilson (1936) [Kaufman 1981, p.321], raze care au povestit cum arăta Universul la 

vârsta lui fragedă de un milion de ani: „Un roi de raze venind din cer a spus lăutarilor 

cum horesc îngerii când se sfinţeşte un sfânt” („Făt-Frumos din lacrimă”, v.2, p.195); 

„Râul sfânt ne povesteşte cu-ale undelor lui gure / De-a izvorului său taină, despre 

vremi apuse, sure” („Egipetul”, v.1, p.69). 

 

Armonia Om - Univers 

Omul este pe cât îşi imaginează. Eminescu priveşte la om ca la un copil al naturii: 

„Copil al apei, cerului, pădurii” („Fata-n grădina de aur”, v. 1, p. 423), un dar al ei: 

„Omul e cel mai nalt şi mai nobil op de arte al naturii” (Ms. 2255, f.229), care are 

firea ei: „Noi suntem din firea ei şi ea este din firea noastră. Suntem puteri sublimate” 

(Ms.7/1, 1873, „Fragmentarium” 1981, p.91); „În fiecare om Universul s-opinteşte. 

Omul e o-ntrebare? Fiecare om e-o-ntrebare pusă din nou spiritului Universului” (Ms. 

2262, f.42 v., „Fragmentarium” 1981, p.76), că natura ne este prietenă: „Luceferii, ce 

tremur sclipind negre cetini, / Pământul, marea, cerul cu toate ni-s prietini” 

(„Sarmis”, v.1, p.607); „Lună, Soare şi Luceferi / El le poartă/n a lui herb” („Povestea 

teiului”, v.1, p.109-110), este spaţiul protector al Omului: „O dată încă-n viaţă să mă-

nec în lumină, / Să caut armonia a sferelor senină” („Mureşanu”, v.2, p.266), astfel că 

numai comunicând armonios cu ea omul poate exista la nesfârşit: „Viaţa e lupta, prin 
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care omul traduce destinaţiunea sa, intenţiile sale în lumea naturei” (Ms.2257, f.254, 

„Fragmentarium” 1981, p.153). Eminescu este un bard al unicităţii Omului şi 

Universului [Holban 1989], iar poezia sa are rolul de „curea de transmisie” care 

ordonează ritmurile sufletelor omeneşti cu cele ale naturii. Cauza mişcării 

Universului este redată de Poet prin legea proporţiilor armonice, manifestată muzical 

prin „muzica sferelor”: „Muzica sferelor: Seraphi adoară / Inima lumilor ce-o 

încongioară, / Dictând în cântece de fericire / Stelelor tactul să le inspire” („Ondina”, 

v.1, p.208) şi cromatic prin tonurile curcubeului: „Şi oştiri de flori pe straturi par a fi 

stele topite, / Fluturi ard, sclipesc în soare, orbind ochii ce îi vede, / Ca idei scăldate-n 

aur şi-n colori de curcubău” („Memento mori”, v.1, p.293). Tratarea momentelor 

psihologice cu material sideral creează omului stări sufleteşti deosebite: „Am văzut 

doi aştri / Strălucind albaştri, / Sub o frunte-n vis; /M-a-necat seninul / Când privii 

divinul, / Blândul lor surâs” („Doi aştri”, v.1, p.248), toarnă linişte în suflet: „Sara 

vine din arinişti, / Cu miroase o îmbată, / Cerul stelele-şi arată, / Solii dulci ai lungii 

linişti” („Povestea teiului”, v.1, p.112), trezeşte fiori de viaţă cosmică: „Bine ai venit 

tinere cu ochi din ceruri” („Odin şi Poetul”, v.1, p.268); „Iar pe un divan, ascuns între 

perdele / Albastre, înfoiate şi cu stele, / Şedea regina basmelor măiastră - / Lumina 

lumea gândurilor mele” („Rime alegorice”, v.1, p.447), înoculează conştiinţa de fiinţă 

cosmică: „un băiet de ţigan cu capul mic într-o pălărie a căror margini erau simbolul 

nimerit al nemărginirii” („Sărmanul Dionis”, v.2, p.60); „Ce e viaţa noastră – o ciorbă 

fără stele” („Infamia, cruzimea şi desperarea”, v.2, p.317), încadrează în ritmul vieţii 

cosmice: „Un cer de stele dedesubt, /Deasupra cer de stele - / Părea un fulger ne-

ntrerupt / Rătăcitor prin ele” („Luceafărul”, v.1, p.161), îndeamnă a păşi pe căi 

stelare: „vino cu mine prin ninsori de stele şi prin ploi de raze” („Umbra mea”, v.2, 

p.85), doar pe care s-ar putea găsi linişte sufletească: „Sara vine din arinişti, / Cu 

miroase o îmbată, / Cerul stelele-şi arată, / Solii dulci ai lungii linişti” („Povestea 

teiului”, v. 1, p. 112), întâlni zorii veşniciei: „Dar am o câmpie ce undoie-n flori, / 

Câmpia speranţelor mele. Acolo te-aşteaptă râzândele zori, /Pletindu-ţi coroană de 

stele”(„Ondina”, v.1, p.211).  

 

Jonglarea lui Eminescu cu timpul 

Eficienţa metodelor imagistice utilizate de Eminescu [Holban 2005] se vede cel 

mai bine în cazul timpului, fenomen la cunoaşterea căruia simţurile omului nu 

participă nemijlocit: timpul nu poate fi văzut, auzit, mirosit, gustat, pipăit. Imaginaţia 

bogată a Poetului însă face ca timpul să fie simţit: văzut, auzit, gustat, mirosit, pipăit, 

adânc implantat în memorie: „Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă” 

(„Scrisoarea I”, v.1, p.130). Metaforele ingenioase utilizate de Poet îi redau cititorului 

„imaginea eternităţii” („Arta reprezentărei dramatice dezvoltată ştiinţific şi în 

legătura ei organică” de Enric Theodor Rotscher”, v.4, p.211); „Vremea cea trecut pe 

lângă cea de-acum şi cea ce va să vie întru nimic se socoteşte” („Proverbe 

româneşti”, v.2, p.ţ 715); „Vremea hotar n-are” („Proverbe româneşti”, v.2, p.715), îi 

permit chiar să se identifice cu eterna vreme: „Să fiu ca spuma mării în sclipire, / Să 

văd cum trec cu vremea, care trece” („Fata-n grădina de aur”, v.1, p.402). Comparând 

timpul cu fluviul Gange, Eminescu redă imensitatea acestuia: „Noaptea era clară, 

tăcută, mare. Numai valurile sfinte ale Gangelui murmurau lin ca înţelepciunea 
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vremilor. Simbol uriaş al timpului” („Legenda cântăreţului”, v.2, p.175), evoluţia 

acestuia, de la născare: „Şi vremea-ncearcă în zadar / Din goluri a se naşte” 

(„Luceafărul”, v.1, p.162) (aici enunţând şi o idee originală „Vremea pe vreme a 

născut” („Proverbe româneşti”, v.2, p.715)). Poetul-filozof dă o imagine pitorească de 

naştere a timpului din primordial, prezentată ca o „toarcere” a timpului din „lâna 

încâlcită” a primordialului, „un întuneric fără spaţiu şi fără timp” („Avatarii 

faraonului Tla”, v.2, p.110 ): „Reprezentaţia e un ghem absolut unul şi dat simultan. 

Resfirarea acestui ghem simultan e timpul şi experienţa. Sau şi un fuior, din care 

toarcem firul timpului” (Însemnare pe marginea traducerii „Criticii raţiunii pure” de 

Kant), renaşterea timpului după colapsul Universului: „Astfel miile de secoli cu vieţi, 

gândiri o mie, / Adormite şi bătrâne s-adâncesc în vecinicie / Şi în urmă din izvoare 

timpi răcori şi clari răsar” („Memento mori”, v.1, p.295), zămislirea timpului: „Poarta 

naltă de la templul unde secolii se torc” („Memento mori”, v.1, p.274).  

Eminescu vede timpul în dinamică, zburând: „De-aceea zboare anu-acesta / Şi se 

cufunde în trecut” („Cu mâne zilele-ţi adaogi...”, v.1, p.181); fugind: „vremile care 

fug” („Fragmente”, v.1, p.680), mergând grăbit: „Pe frunte se grămădise a anilor 

ninsoare, / Pe umerii lor vremea cu paşi mari a trecut” („Povestea magului călător în 

stele”, v.1, p.314), târându-se: „Azi mi se pare că se târâie timpul încet” („Histrio”, 

v.4, p.501), crescând: „Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri, / Iar timpul creşte-n 

urma mea... mă-ntunec!” („Trecut-au anii...”, v.1, p.179), aflat în floarea tinereţii: „În 

vremi de mult trecute, când stelele din ceruri / Erau copile albe cu părul blond şi des” 

(„Povestea magului călător în stele”, v.1, p.314), la limanul existenţei: „al vremurilor 

vad” („Egipetul”, v.1, p.68), apunând: „Trăim întro vreme anemică, cu sufletul în 

gură, vreme bătrână ca o cochetă spoită şi fără de inimă” ([„Întâlnind pe câte-un 

om...”], v.7, p.125), încetinindu-se până la oprire: „Câte-o stea întârziată stinge 

izvorul ei mic. / Timpul mort şi-ntinde membrii şi devine veşnicie” („Memento 

mori”, v.1, p.313); prăbuşindu-se împreună cu întreaga Lume în primordial: „Ca şi 

frunzele de toamnă toate stelele-au pierit; / Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine 

vecnicie” („Scrisoarea I”, v.1, p. 132), când peste Lume se lasă o noapte condensată: 

„Aciea este lumea... de-o sfarm – e sfărmată. / De sfărăm pe vecie acest idol de lut / 

Eterna pace-ntinde imperiul ei mut / Şi soarele pe ceruri se-nchide ca o rană / Ce 

arde-n universul bolnav de viaţă vană. / Şi marea tace-nceată; cântau strigoi; mişcare; 

/ O noapte condensată, în veci neperitoare, / Ca noaptea din sicriuri, din groapă, din 

caverne - / Povestea liniştită a morţii cei eterne” („Confesiune”, v.1, p.378), „un 

întuneric fără spaţiu şi fără timp” („Avatarii faraonului Tla”, v.2, p.110).  

Prin metafore izbutite, Eminescu redă caracterul unidimensional al timpului (fir, 

cărare, linie trasă din trecut spre viitor): „Ştiu că tu-nşirând anii pe-a vieţii lunge fire” 

(„Mureşanu”, v.2, p.262); „Am trăit de zece ori mai mult lungind firul vremei cu 

urâtul şi cu durerea” („Alexandru-Vodă”, v.2, p. 374), mersul neîncetat al acestuia: 

„Când cu gene ostenite sara suflu-n lumânare, / Doar ceasornicul urmează lung-a 

timpului cărare” („Scrisoarea I”, v.1, p.129); „Atâtea lumi care rotesc în haos / Cu 

zborul lor măsurător de vreme, / În veci pe cale, neaflând repaos” („Eterna pace”, 

Creţia, p.121); „O, pârghie a lumei, ce torci al vremei fir” („Mureşanu”, v.2, p.278), 

scurgerea inexorabilă a acestuia: „De-aceea zboare anu-acesta / Şi se cufunde în 

trecut” („Cu mâne zilele-ţi adaogi...”, v.1, p.181); „Ceasul ce trece, nu se întoarce / 
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Se taie firul, nu se mai toarce” („Cântece de lume din jumătatea întâia a secolului”, 

v.2, p.678), ireversibilitatea timpului: „Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri / Şi 

niciodată n-or să vie iară” („Trecut-au anii...”, v.1, p.178), „Şi noaptea-înşiră ceasuri 

pe firu-i incolor / Ca râul care-şi mână trecutu-n viitor” („Povestea magului călător în 

stele”, v.1, p.325). Reprezentarea timpului ca un râu ce curge într-o singură direcţie 

conţine în sine şi noţiunea de „săgeată a timpului", care, crede Poetul, ar putea să-şi 

schimbe sensul mişcării: „Un orologiu care în loc de-a-mbla-nainte / S-ar târî-ndărăt” 

(„Andrei Mureşanu”, v.2, p.274). Eminescu surprinde şi relativitatea cu care omul 

simte timpul: „Am trăit de zece ori mai mult lungind firul vremei cu urâtul şi cu 

durerea” („Alexandru-Vodă”, v.2, p.421); „Anii tăi se par ca clipe, / Clipe dulci se 

par ca veacuri” („O, rămâi”, v.1, p.118); „Azi mi se pare că se târâie timpul încet” 

(„Histrio”, de Guilom Jerwitz, v.4, p.521), timpul lungit: Dumnezeu „le-a lungit 

zilele să vadă cea mai frumoasă zi a neamului românesc” („Cu greu se va găsi...”, v.6, 

p.556), timpul stagnant: „Trăim într-o vreme anemică” ([„Întâlnind pe câte-un 

om...”],  v.7, p.125); „Iubito, vremea-n loc să steie, / Să stingă universu-ntreg în noi” 

(„Ah, mierea buzei tale”, v.1, p.348). Prin metafore originale Eminescu surprinde 

corelaţia timp-materie: „Deşi trec nesimţite, ca şi vremea / Ce vremuieşte-adânc în tot 

ce e” („O, te-nsenină, întuneric rece...”, v.1, p.251); „Din orice clipă trecătoare / Ăst 

adevăr îl înţeleg, / Că sprijină vecia-ntreagă / Şi-nvârte universu-ntreg” („Cu mâine 

zilele-ţi adaogi...”, v.1, p.180), atotputernicia timpului asupra tuturor evenimentelor 

din Lume: „O, pârghie a lumei, ce torci al vremei fir, / Te chem cu disperare în 

pieptu-mi” („Mureşanu”, v.2, p.278); „Anii fug – cu ei viaţa – cu ea totul” 

(„Epigramatice”, v.1, p.674); „Eu stelele le spulber ca frunze-ngălbenite, / Eu îmflu 

răsuflarea vulcanului măreţ, / Înmormântez sisteme în spaţii nesfârşite, / Eu munţii îi 

cutremur şi mările le-ngheţ, /…/ Fac din a vieţii fapte lucire efemeră” („Mureşanu”, 

v.1, p.262); „Vremea toate le găseşte şi toate le topeşte” („Proverbe româneşti”, v.2, 

p.715), calitatea devoratoare a acestuia: „Aici, în cadru luxos, pe care dintele timpului 

îl lipsise parte de lustru” („Lanţul de aur”, de Onkel Adam, v. 4, p.594–595); „Pierdut 

e totu-n zarea tinereţii / Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri, / Iar timpul creşte-n 

urma mea… mă-ntunec!” („Trecut-au anii”, v.1, p.179), degradarea la care timpul 

supune tot ce există în natură (om, scară, corabie, pasăre, mare, galaxie…): „Fiecare 

formă trebuie să degenereze, devine incompatibilă cu timpul” (Ms.2285, v.3, p.39); 

„Viermele vremilor roade-n noi” („În van căta-veţi...”,  v.1, p.559); „Vremea pe ai 

mei umeri s-a grămădit bătrână. / Din oase şi din vine a stors a vieţii suc” („Povestea 

magului călător în stele”, v.1, p.315); „El mână în uitare a veacurilor turmă / Şi sorii 

îi negreşte de pier fără de urmă” („Gemenii”, v.1, p. 614); „poarta de stejar de o 

vechime seculară, scările de piatră tocite şi mâncate de mult umblet” („Cezara”, v.2, 

p.87); „Corabia vieţii-mi, grea de gânduri, / De stânca morţii risipită-n scânduri, / A 

vremei valuri o lovesc şi-o sfarmă / şi se izbesc într-însa rânduri-rânduri” („Rime 

alegorice”, v.1, p.444), calitatea justiţiară a timpului, de a trata toate lucrurile la fel: 

„Vremea arată pe cel drept, precum şi pe cel nedrept” („Proverbe româneşti”, v.2, 

p.714). Poetul-filozof ne mai prezintă şi imaginea unui timp-canava, pe care decurg 

fatal, fără voia lor, toate procesele din Lume: „Nainte de-a se rupe a vieţii mele tort” 

(„Povestea magului călător în stele”, v.1, p.315). Toate aceste reprezentări ale lui 

Eminescu cheamă la filozofare [Holban 2003, 2012].  
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Măsurând timpul în valori spaţiale (cu adâncimea urmei lăsate, cu lungimea bărbii, 

genelor, mărimea cocoaşei ... ), Eminescu îl face văzut: „De-un veac el şede astfel – 

de moarte-uitat, bătrân, / În plete-i creşte muşchiul şi muşchi pe al său sân, / Barba-n 

pământ i-ajunge şi genele la piept” („Strigoii”, v.1, p.103); „Fraţii lui atât dormiră, 

cât întrase în pământ / De un stângen şi-i umpluse frunza adunată-n vânt” („Călin-

Nebunul”, v.1, p.400), zâmbind: „Trec zilele voioase şi orele surâd” („Împărat şi 

proletar”, v.1, p. 78); „L-al orelor zilei şirag râzător” („Ondina” (Fantasie), v.1, 

p.205);. Poetul vede timpul colorat: „Moaie pana în coloarea unor vremi de mult 

trecute” („Epigonii”, v. 1, p.61), alb: „Pe frunţi se grămădise a anilor ninsoare, / Pe 

umerii lor vremea cu paşi mari a trecut” („Povestea magului călător în stele”, v.1, 

p.315); „sunt bătrân ca iarna” („Departe sunt de tine...”, v.1, p.115), verde: „Când se-

nverzeşte cerul de-n-serare /.../Când timpul înverzit e în cutremur” („Decebal”). 

Viziuni care îşi găsesc ecou la cei ce îl imită pe Poet: „Şi nu mă mir că-n faţă-mi 

apari... ţi-e palid chipul. / Priveşti în colţ clepsidra ce-şi scutură nisipul, / Cum fuge 

timpul galben, cum vine timpul verde, / Cum spaţiul înghite, însă nimic nu pierde” 

[Lari 1991, v.2, p.603]. Eminescu face ca timpul să fie şi auzit: „Vremea singură-ţi 

grăieşte când bagi sama l-ale ei” („Proverbe româneşti”, v.2, p.715); „Glasuri din 

trecut străbate l-a prezentului ureche” („Egipetul”, v.1, p.70); „Orologiul, fidel 

interpret al bătrânului timp, sună de 12 ori din limba sa de metal, spre a da lumii, ce 

nu-l asculta sama că se scursese a 12-a oră a nopţii” („Sărmanul Dionis”, v.2, p.62), 

glasul acestuia scăzând până la muţire: „Jur-împrejur se auziră glasuri / Şi s-au oprit 

Neptun din drumu-i sferic, / Muţit-au limba de la vremii ceasuri” („Muşat şi 

ursitoarele”, v.1, p.639). Eminescu mai face ca timpul să fie gustat: „Şi mută-i gura 

dulce-a altor vremuri” („Trecut-au anii...”, v.1, p.179), mirosit: „Se sting una câte una 

faclele mirositoare, / Se sting una câte una vieţile ducilor daci” („Memento mori”, 

v.1, p.301); „Din frazele istoriei mirosul meu v-atinge” („Confesiune”, v.1, p.378) (în 

vechime japonezii utilizau ceasuri-lumânări, care constau din ceară îmbibată cu 

fărâmiţe de tămâie, de diferite plante aromatice, repartizate pe segmente egale, astfel 

că posesorul acestora sesiza trecerea timpului şi cu ajutorul organului olfactiv 

[Whitrow 1964, p.73]), pipăit, prezentându-l roată: „Uriaşa roată a vremei înapoi eu o 

întorc” („Memento mori”, v.1, p.274), fir: „Ştiu că tu-nşirând anii pe-a vieţii lunge 

fire / Tu nimiceşti trecutul în urmele lui chiar” („Mureşanu”, v.2, p.262). Prezentând 

timpul prin imaginea unui fir, iar primordialul prin imaginea unui fuior: „multă apă 

pe Dunăre şi multe fuioare pe fus aş toarce să văd una ca aceea” (Ms.2254, f.27, „Cel 

din urmă Muşatin”), Poetul face „de apucat cu mâna” şi „pânza infinitului”, 

primordialul: „Cine filele albastre şi-nstelate le întoarce / La a creaţiunii carte… cine 

firul lung îl toarce / Din fuiorul veşniciei pân-în ziua de apoi?”(„Cerul albastru”, 

ms.2259, f. 266v). 

Prin imaginea inelului, roţii, Eminescu face să ne imaginăm timpul ciclic: 

„Ascultând cu adâncime glasul gândurilor mele, / Uriaşa roat-a vremei înapoi eu o 

întorc” („Memento mori”, v.1, p. 274). Înzestrat cu o intuiţie bogată, Poetul-filozof 

admite că timpul periodic se reîntoarce la momentele sale aurorale, revitalizându-se 

într-o perpetuă tinereţe: „Astfel miile de secoli cu vieţi, gândiri o mie, / Adormite şi 

bătrâne s-adâncesc în vecinicie / Şi din urmă din izvoare timpi răcori şi clari răsar” 

(„Memento mori”, v.1, p.295), chiar intuieşte un model de Univers pulsator în timp: 
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„E ceasul cel de taină, în care-inelul sorţii / Uneşte-al vieţii capăt cu începutul morţii” 

(„E ceasul cel de taină”, v.1, p.497), un Univers suveică (referitor la timp) care 

evoluează între două puncte temporale, schimbându-şi de fiecare dată la extremităţi 

direcţia: „Ştiu cum că viitorul este trecutu-ntors / Ştiu cum că-aceeaşi lână s-a tors şi 

s-a retors / De degetele uscate a Vremi-mbătrânite” („Andrei Mureşanu”, v. 2, p. 

269); „Viitorul un trecut e, pe care-l văd întors... / Acelaşi şir de patimi s-a tors şi s-a 

retors / De mânile uscate a vremii-mbătrânite. / Sunt limpezi pentru mine enigmele-

ncâlcite: / Nu-ntreb de ce în lume nu ne e dat de soarte / Noroc fără durere, viaţă fără 

moarte” („O, stingă-se a vieţii...”,  v.1, p.570).  

Nu mai puţin interesant este şi timpul „divin” al Poetului, timp-totalitate, văzut 

parcă de o minte supranaturală, care adună de odată toate momentele de timp ale 

existenţei Lumii într-un singur cadru [Poincare 1983, p.175], cu ajutorul căruia 

aruncă o privire panoramică asupra timpului, prin care efemerul (timpul uman, 

momentan, limitat) este pus într-o ordine perceptibilă la nivel de ansamblu. Această 

procedură a fost formulată de fizicieni noţional (mai târziu) în forma de ansamblu 

statistic. În loc de a studia stările unui subsistem în momentele de timp t1, t2 etc. ei 

analizează formal un ansamblu de subsisteme a1, a2 etc într-un moment de timp dat 

(să zicem t0) aflat într-un aşa numit spaţiu de fază. Anume această mulţime fizicienii 

o numesc ansamblu statistic [Landau, Lifşiţ 1964, p.23], [Brody 1992, p.153]. Dacă 

în timpul uman „deosebiţi timpi” nu sunt deodată, ci în şir: „El are numai o 

dimensiune: deosebiţi timpi nu sunt deodată, ci dupăolaltă (precum deosebite spaţii 

nu sunt dupăolaltă ci deodată)” („Critica raţiunii pure” de Immanuel Kant”, v.2, 

p.319), apoi în „timpul divin”, „deosebiţi timpi” sunt daţi deodată în formă de roată, 

sau horă astrală etern identică sieşi: „În şir, răspunde Ruben, poţi să te pui în viaţa 

tuturor inşilor care au pricinuit fiinţa ta şi a tuturor a căror fiinţă vei pricinui-o tu. De 

aceea oamenii au o simţire întunecată pentru păstrarea şi mărirea neamului lor. Sunt 

tot ei cei care renasc în strănepoţi... Şi asta-i deosebirea dintre Dumnezeu şi om. 

Omul are-n el numai şir, fiinţa altor oameni viitori şi trecuţi, Dumnezeu le are 

deodată toate neamurile ce or veni şi ce au trecut; omul cuprinde un loc în vreme. 

Dumnezeu e vremea însăşi, cu tot ce se-ntâmplă-n ea, dar vremea la un loc, asemenea 

unui izvor a cărui ape se întorc în el însuşi, ori asemenea roţii ce deodată cuprinde 

toate spiţele, ce se-ntorc vecinic. Şi sufletul nostru are vecinicie-n sine – dar numai 

bucată cu bucată. Închipuieşte-ţi că pe o roată mişcată-n loc s-ar lipi un fir de colb. 

Acest fir va trece prin toate locurile prin care trece roata învârtindu-se, dar numai în 

şir, pe când roata chiar în aceeaşi clipă e în toate locurile cuprinse de ea” („Sărmanul 

Dionis”, v.2, p.69”). În aceeaşi clipă cugetătorul poate să se afle în toate locurile 

cuprinse de roata timpului: „Adeseori, în sufletul meu, întorc înapoi roata cea uriaşă a 

timpului” („Mira”, v.2, p.235); „Să trăiesc în vremea lui Mircea cel Mare sau a lui 

Alexandru cel Bun – este oare absolut imposibil?” („Sărmanul Dionis”, v.2, p.60); 

„Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri, / Într-o clipă-l poartă gândul 

îndărăt cu mii de veacuri” („Scrisoarea I”, v.1, p.130).  

Relevante sunt şi imaginile eminesciene care sugerează ideea că timpul ar putea 

avea natură ondulatorie: „Cântarea? Cea mai naltă şi cea mai îndrăzneaţă / Nu e decât 

răsunet la vocea cea măreaţă / A undelor teribili, înalte, zgomotoase / A unui râu, ce 

nu-l vezi. - Sunt undele de timp  / Ce viitoru-aduce, spre-a le mâna-n trecut” („Andrei 
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Mureşanu”); „Sufletu-i naintea morţii lumineaz-a vremii unde” („Memento mori”, 

v.1, p.302) sau în formă de firicel sau picătură, azi îi zicem cuantificat: „Pe un stâlp 

tăiat, orologiul îşi picură nisipul” („Gemenii”, v.1, p.608); „Afară-i toamnă, frunza-

mprăştiată, / Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri; / Şi tu citeşti scrisori din roase 

plicuri / Şi într-un ceas gândeşti la viaţa toată” („Sonete”, v.1, p.123). Poetul mai 

vorbeşte de complementaritatea timpului cu tot ce există: „Vremea scapă prin 

crăpătură când o strângi bine în mână” („Proverbe româneşti”, v.2, p.715). Sau chiar 

o existenţă duală, sub formă de cuantă şi de undă: „De asupra-ţi şi-mprejuru-ţi 

vremea parc-auzi căzând / Ici în valuri tânguioase, colo dulce picurând” („Atât, de 

fragedă”, variantă). „Eminescu depăşeşte orice rază romantică în infinitul spaţiului şi 

al timpului” [Papu 1971, p.187].  

 

Viaţa - fenomen cosmic, omenirea - ceată de nomazi rătăcind prin Cosmos 

În viziunea lui Eminescu viaţa este un fenomen cosmic: „Viaţa duce în sine acel 

grăunte de mulţămire care s-a născut din acea primă mişcare ce-a scos caosul din 

echilibru” (Ms. 2285, v.3, p.13), iar problemele cele mari ale omenirii se rezolvă 

acolo Sus, în Cer: „noi mergem în infinit” (Ms. 2255,  v.3, p.111). Destinul Omului 

este de a peregrina, „cu caravane-sate” („Rime alegorice”, v.1, p.445), prin marea 

Lume: „Căci aşa menit eu sânt: / Să-mi fac cale pe pământ, / Să-mi întind cărările, / 

Să cutreier ţările, / Ţările şi mările” („Muşatin”, Creţia 1992, p.112), prin văi de haos: 

„Poate că în văi de chaos ne-am pierdut de mult...” („Memento mori”, v.1, p.284). 

Omenirea e o „ceată de nomazi rătăcind în cosmos” [Noica, 1992, p.163,180] în 

căutarea de „spaţii protectoare şi timpuri clare” – oaze ale vieţii: „Acolo unde natura / 

Cu puterea ei măreaţă / Răspândit-au pretutindeni / Bucurie şi viaţă” („Minte şi 

inimă”, v.1, p.537). Drumul omenirii prin spaţiu şi timp este unul necunoscut, 

nedeterminat, mişcător: „Un cer de stele dedesubt, / Deasupra-i cer de stele - / Părea 

un fulger neîntrerupt / Rătăcitor prin ele” („Luceafărul”, v.1, p.161), simbolizat de 

Poet prin pustiu şi mare: „Privea în zare cum pe zări / Răsare şi străluce, / Pe 

mişcătoarele cărări / Corăbii negre duce” („Luceafărul”, v.1, p.153); „Sânt cu putinţă 

fericiri / Când te alungă soartea / Spre cele trei nemărginiri: / Deşertul, marea şi 

moartea?” („Dacă iubeşti fără să speri”, Creţia 1992, p.131), medii în care sunt 

„multe semne de peire şi de viaţă nici un semn” („Memento mori”, v.1, p.304) şi care 

„unesc cel mai mult fiinţele umane în modul de a simţi şi a gândi” [Coelho 2003, 

p.208], a nu te supune legilor lor înseamnă moarte: „Dar toţi cu toţii sunt de om ruine 

/ Şi, risipiţi din cârduri beduine / Au fost găsit amara, cruda moarte / Într-un pustiu 

arzând şi fără fine” („Rime alegorice”, v.1, p.446). Poetul îl încurajează pe om să 

persiste în dorinţele lui, să nu se teamă de necunoscut, deşi se aseamănă cu firul de 

nisip purtat de vânt. Ca să înţelegi minunile creaţiei nu este necesar să studiezi întreg 

Universul, e de ajuns să studiezi un firicel de nisip, căci naturii i-a trebuit acelaşi 

timp: „Îmi vine ades să scriu viaţa unui fir de colb, a unui miros de floare sau 

originile unei cântări, dar mă tem că n-aş sfârşi cât lumea” („Istoria unei lacrime”, 

v.2, p. 81). 

Pe termen lung viaţa pe Pământ este condamnată. Cu vremea, elementele 

radioactive din interiorul Terrei, care prin dezintegrare întreţin regimul termic al 

acesteia, se vor epuiza şi atunci: „Pământul răceşte” (Ms. 2255, f.377, 
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„Fragmentarium” 1981, p.354). Cu timpul modificări serioase va suferi şi atmosfera 

terestră şi perioada de rotaţie a Pământului în jurul propriei axe, lucruri care, la fel, 

pot periclita viaţa: „Al patrulea pericol pentru Pământ ar sta în miezul său tare şi 

aprins şi raportul acestuia cu crusta Pământului subţire asemenea unei coji de ou” 

(„Peste cât timp va pieri Lumea?”, v.6, p.84). Pericol pentru Terra prezintă asteroizii 

şi cometele care-i intersectează orbita: „Ca planeţii şi comeţii, asteroizii urmează 

asemenea legii gravitaţiei şi înconjură Soarele în căi eliptice. Ei sunt aceia care, din 

întâmplare vin în apropierea Pământului încât reprezintă priveliştea necontenit 

repetată a căderii stelelor şi a ghiulelelor luminoase” (Ms. 2267, f.96, 

„Fragmentarium” 1981, p.467). Nici Soarele nu e veşnic: „Un alt pericol se vede în 

erupţiunea puternică a hidrogenului Soarelui... care va avea de consecinţă aprinderea 

lumii, aprindere căreia va trebui să fie sacrificat şi Pământul nostru. Un al  treilea 

pericol ar sta în deranjarea sistemului solar, căci stelele fixe nu sunt de tot fixe,... 

astfel că în cele din urmă o ciocnire nu ar fi de tot inevitabilă” („Peste cât timp va 

pieri Lumea?”, v.6, p.84), el poate să se stingă: „Soarele răceşte” (Ms. 2255, f.377, 

„Fragmentarium” 1981, p.354); „Am conchis mai departe că Soarele totuşi trebuie să 

răcească până-n sfârşit dacă puterea pierdută prin radiare nu i se restituie”(Ms. 2267, 

f.100, „Fragmentarium” 1981, p.469), să se stingă: „În prezent cugetătorul nu-şi 

opreşte a sa minte, / Ci-ntr-o clipă gându-l duce mii de veacuri înainte; / Soarele, ce 

azi e mândru, el îl vede trist şi roş / Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi, / 

Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţ” („Scrisoarea I”, v.1, p.131). În 

viitorul îndepărtat omenirea va fi nevoită să se îmbarce în Caravane Cosmice şi să 

părăsească şi Sistemul solar, luând calea spre o stea tânără a Căii Lactee: „am pute 

locui lumea stelelor nu a soarelui” („Sărmanul Dionis”, v.2, p.60); „O! Te văd, te-

aud, te cuget, tânără şi dulce veste / Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alţi 

zei” („Venere şi Madonă”, v.1, p.58). Nici viitorul Galaxiei noastre nu este mai vesel, 

gura căscată a morţii o pândeşte şi pe dânsa: „Ca pleava…Cerul cu sorii lui decade, / 

Târând cu sine timpul cu miile-i decade, / Se-nmormântează-n chaos întins fără de 

fine, / Căzând negre şi stinse surpatele lumine. / Neantul se întinde” („Mureşanu”, 

v.2, p.280). Peste amaruri de vremi Omenirea se va vedea nevoită să părăsească şi 

Calea Lactee. Magul călător în stele admite că omenirea de atunci ar putea încăleca o 

stea şi să pornească pe rutele vitale ale Lumii: „Se suie-n vârf de munte, o stea din cer 

coboară – / O stea, vultur de aur, cu-aripile de foc, / Pe ea şezând călare, în infinit el 

zboară, / Stelele sclipeau sfinte şi-n cale-i făceau loc” („Povestea magului călător în 

stele”, v.1, p.330). Dar nici în cazul acesta, Omul nu va fi liniştit, va trebui să aibă 

grijă ca nu cumva să cadă în vre-un „gol negru”, rezultat din colapsul unei stele 

neutronice, în care „spaţiul se înfundă” şi „timpul se frânează”: „Căte-o stea întârziată 

stinge izvorul ei mic. / Timpul mort şi-ntinde membrii şi devine veşnicie” („Memento 

mori”, v.1, p.313), care se comportă ca un uriaş invizibil aspirator cosmic, din sorbul 

căruia nu poate scăpa nimic, nici chiar o rază de lumină: „Nu e nimic şi totuşi e / O 

sete care-l soarbe, / E un adânc asemene / Uitării celei oarbe “ („Luceafărul”, v.1, 

p.162).  

Atunci când vor ajunge la momente de restrişte, oamenii vor căuta călăuze care să 

le arate calea care duce sigur la mal, pe cei mai bine pregătiţi oameni, înzestraţi cu 

„darul clarvederii” ([„Erodot al „Românului” continuă...”,  v.7, p.269), care „văd 
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mult mai departe” („Lais”, de Karl Saar, v.4, p.562), „sânte firi vizionare” 

(„Epigonii”, v.1, p.63); „Profete al luminei! În noaptea-ţi te salut / Şi vărs geniu de 

aur în corpul tău de lut. / În buclele-ţi eu strecor dulci lauri de argint, / Cu raza zilei 

albe, eu geniu-ţi aprind” („Mureşanu”, v.2, p.265), care ştiu să citească cartea naturii 

şi astfel să evite drumurile care se înfundă: „a pierzărilor cale” („Povestea magului 

călător în stele”, v. 1, p.327); conştienţi de misiunea mesianică ce le revine: „La  

miezul nopţii vezi pustia plană / Născând de suptu-i mândră caravană / De morţi în 

valuri lungi şi, trează, / Mergând încet spre-un vis: Fata Morgana” („Rime alegorice”, 

v. 1, p.444-445), să arate Caravanei Omenirii calea spre apropiata Oaza a Vieţii: „Stol 

de cocori / Apucă-ntinsele / Şi necuprinsele / Drumuri de nori” („Stelele-n cer”,  v.1, 

p.563-564). A noastră călăuză de nădejde este Eminescu: „nu cred c-ar exista între 

români un geniu atât de putinte care să vrăjească nava română cu cântul ideilor sale 

pe calea de mijloc” („Scrieri politice”, p.7); „Privea în zare cum pe zări / Luceafărul 

conduce / Corăbii negre … pe cărări / De valuri…” („Luceafărul”, variantă”); 

„Precum corăbii negre se leagănă de vânt / Cu pânzele-atârnate, departe de pământ, / 

Cum între cer şi mare trec pasările stol, / Trec gândurile mele a sufletului gol, / Întind 

ale lor aripi spre negre depărtări… / Tu numai eşti în visu-mi luceafărul pe mări” 

(„Apari să dai lumină”, v.1, p.624-625), aflat mereu în căutarea elixirului vieţii fără 

de moarte: „Preot deşteptării noastre semnelor vremii profet” („Epigonii”, v.1, p.61); 

„El vorbeşte. Şi profetic glasu-i secolii pătrunde: / Sufletu-i naintea morţii lumineaz-a 

vremii unde; / Gândul lui - o prorocire, vorba lui – mărgăritar; / Şi l-aude valea-

adâncă şi l-aud stelele multe”  („Memento mori”, v.1, p.302); „Lumea ascultă gându-

ţi profet” („Mureşanu”, v.2, p.266).  „Iară eu în mijlocul acelor capete încoronate de 

părul alb al înţelepciunei, în mijlocul poporului plin de focul entuziazmului, să fiu 

inima lor plină de geniu, capul cel plin de inspiraţiune – preot durerilor şi-al 

bucuriilor – bardul lor” („Geniu pustiu”, v.2, p.15); „Poeţii, filosofii unei naţiuni 

presupun în cântec şi cuget înălţimile cerului şi le comunică naţiunilor respective” 

(„Geniu pustiu”, v.2, p.10);  

Cele scrise de Poet redau nemărginirea gândirii omeneşti, capabile să cuprindă 

viaţa Universului, cu trecutul, prezentul şi viitorul acestuia [Holban 2003, 2012]: 

„Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic, / Universul fără margini e în degetul lui 

mic, / Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă, / Noaptea-adânc-a veciniciei 

el în şiruri o dezleagă” („Scrisoarea I”, v.1, p.130), grandoarea voinţei omeneşti de a 

dăinui: „Doresc ca să intru cu luna / În dome de nouri, ce pier - / Doresc cu popoare 

de stele / Să merg drumul mare din cer” („Eco”, v.1, p.264), putinţa omului de a 

extrage din atotputernicia Universului puteri capabile să-l modifice după dorinţă: 

„Aceşti umeri voit-au să duc-a lumii soarte” („Povestea magului călător în stele”, v.1, 

p.338), în cele din urmă să fie stăpân peste câmpiile nelimitate ale spaţiului şi pe fuga 

nemiloasă a timpului: „Să fiu frumos ca ziua stăpân al lumii-ntregi” („Bogdan 

Dragoş”, v.2, p.401); „vremea să stea pe loc”  („Călin-Nebunul”, v.1, p.397), „pentru 

feţi-frumoşi vremea nu vremuieşte” („Făt-Frumos din lacrimă”, v.2, p.196). Imaginile 

eminesciene au menirea să vindece omul de boala scepticismului, să-l pună să 

mediteze asupra celor veşnice. Zâmbetul aştrilor: „Culege-n cale-i blândele surâse / A 

mii de stele, ce zburau ca ninse” („Fata-n grădina de aur”, v.1, p.425), uimirea 

Soarelui: „Soarele stăte pe ceruri auzind cântarea-i lină, / Lumea asculta uimită glasu-
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i dulce şi încet” („Memento mori”, v.1, p.279), dansul Lunii: „Arald pe un cal negru 

zbura, şi dealuri, vale / În juru-i fug ca visuri – prin nouri joacă lună” („Strigoii”, v.1, 

p.102); „Când pe bolta brună tremură Selene, / Cu un pas melodic, cu un pas alene / 

Lin în calea sa” („La Bucovina”, v.1, p.43), aleanul munţilor: „Văile şi munţii se 

uimeau auzindu-i cântecele, apele-şi ridicau valurile mai sus ca să-l asculte, izvoarele 

îşi tulburau adâncul, ca să-şi azvârle afară undele lor, pentru ca fiecare din unde să-l 

audă, fiecare din ele să poată cânta ca dânsul când vor şopti văilor şi florilor” („Făt-

Frumos din lacrimă”, v.2, p.184), simbolizează consimţământul Lumii de a-l avea pe 

Om de stăpân. 

 

Conştiinţa cosmică a poporului român 

Ceea ce spunea Noica despre „coloana fără sfârşit” a lui Brâncuşi”, că „este 

infinitul redus la scara omului” [Pogorelschi 1976, p.51], se potriveşte şi pentru cele 

scrise de Eminescu, doar că Geniul de la Ipoteşti ar explica fenomenul prin „filozofia 

populară românească”, în duhul lui Nichita Stănescu - prin „măreţia cosmică a 

ţăranului român” [Stănescu 1982, p.369]. „Poetul este ochiul cugetului românesc 

deschis către eternitate, este auzul unui suflet colectiv îndreptat către muzica sferelor” 

[Baltag 1991, v.2, p.585-586]. Aici vorbim atât de conştiinţa cosmică a lui Eminescu, 

cât şi de cea a întreg poporului român, setea de Cosmos o întâlnim peste tot, şi în 

balada Mioriţa şi la Brâncuşi: „Eu nu doresc să prezint în sculpturile mele făpturi 

terestre” [Crăciun 1992, p.44]. Ideile eminesciene de cosmosizare a omului şi de 

umanizare a Universului pătrund tot mai adânc în conştiinţa poporului. „Poezia lui 

Eminescu este în primul rând un spectacol cosmic, pe care nimeni nu l-a imitat” 

[Streinu 1943, p.132-133]. „Viziunea cosmologică eminesciană, aşa cum apare în 

poezie, este atât de interesantă, încât transportă pe cititor în chiar miezul spaţiilor 

interplanetare şi intersiderale, oferind o infinitate de sugestii, deschisă cum este spre 

multiple interpretări” [Ştefan 1989, p.85]. „Depăşirea viziunii naiv-folclorice a naturii 

în creaţia poetică a lui Eminescu şi situarea ei pe o poziţie ştiinţifică a concepţiei 

despre lume, în toată generalitatea şi grandoarea ei, reprezintă o latură a personalităţii 

poetului, care poate pasiona deopotrivă pe literaţi şi pe oameni de ştiinţă. Marele 

nostru poet a fost un cetăţean al Cosmosului în înţelesul cel mai actual al cuvântului, 

acela care ni se impune azi prin cucerirea spaţiului interplanetar de către om, din 

observarea directă, extraterestră a cerului” [Avramescu 1981]. Împletind iscusit 

finitul cu infinitul Eminescu dă sens dialectic şi cosmic existenţei umane. Poeţii trimit 

în lume „unde poetice”, care nu sunt precum cele marine, ele „rămân scrise” şi 

călătoresc, dar altfel, către un ţel necunoscut [Paleologu-Matta 2007, p.311]. 

Eminescian sună cele scrise de vestitul cercetător al miturilor lumii Mircea Eliade 

(1907-1986): „Scopul fiziologiei este să demonstreze proiectarea arhitecturii lumilor 

în organism şi la transformarea raporturilor individuale ale vieţii în mari raporturi 

cosmice, pentru ca intuiţia să culeagă şi aici relaţiile mai universale ale concretului, 

să citească luminos şi clar în astre ceea ce aici jos se ascunde în întunericul materiei 

pământeşti” (Eliade 1992, p.124), pânzele pictorului Mihail Grecu [Grecu 1997], care 

prin imaginea unui ochi de apă, a unei ciuturi în lumina Lunii, a unui băiat cu boi, a 

unei cămeşi de soldat, ne dă un tablou de excepţie al universului uman în raport cu 

cel al Lumii, eminescian sună muzica lui Enescu şi Doga [Doga 2007].  
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Semnificative în privinţa înţelegerii profunde a operei eminesciene sunt două 

tablouri ale pictorului Aurel David (1935-1984). Recurgând la modalităţi simbolico-

metaforice, pictorul a exprimat, prin forme şi imagini concrete, complicate şi de mare 

valoare idei abstracte despre univers, absolut şi aspiraţiile omului [Vrabie 2004, 

p.65]. Eminescu-Arbore: „Eminescu proiectat în Univers – asta mi-a fost revelaţia, 

aceasta a spus pictorul” [Vrabie 2004, p.81], „tulpina, crengile şi ramurile copacului 

hărţuit de vânt, conturând profilul Poetului proiectat pe înaltul cerului”, vorba fiind 

de un stejar longeviv [Vrabie 2004, p.86, 88]. Poziţia verticală a copacului, cea 

orizontală a vântului şi fondalul siniliu simbolizează fermitatea omului de a înfrânge 

forţele răului în atmosfera timpului eroziv, ce nu doreşte să lase speranţe [Vrabie 

2004, p.87-89]. Plugarul Universului: Omul, ţinând în mână coarnele plugului tras de 

forţa gravitaţională a unui astru dătător de viaţă, trage printre stele o brazdă spiralică 

luminoasă, colorată în toate culorile curcubeului, ce vine să simbolizeze setea de 

absolut a omului, dorinţa acestuia de a se identifica cu nemărginirea, de a dăinui cât 

Lumea, misiunea şi vocaţia creatoare a Omului, evoluţia în formă de spirală a ştiinţei 

[Vrabie 2004, p.49,64,73]: „Rămâneţi dară cu bine, sânte firi vizionare, / Ce făceaţi 

valul să cânte, ce puneaţi steaua să zboare” („Epigonii”, v.1, p.63).  
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