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ROLULTIMPURILORVERBALEîN SJRUCTURAREAVIZIUNII
ARTISTICEÎN POEMULLUNGEMINESCIAN
LUCIACIFOR
Plecînd de la o intuiţie metaforicăsau de la un model matematic, fizica,
filosofia, retorica ori gramaticaau creat deopotrivăo problematicăatimpului 1,
Categoriedefinitoriea verbului,timpul ocupăun loc important între categoriile
gramaticii care modelează structura unei opere literare, construind viziunea
artistică. Problema temporalităţii(interne sau externe)a operei literare a format
obiectul a.numeroasestudii de poetică şi stilistică,de filosofia gramaticii sau de
naratologie2. Cei mai ijlulţi teoreticieni au studiat timpul literar ca marcă a
narativităţii unui text, identificînd în categoria timpului una din modalităţile
esenţialeale naraţiunii.în ansamblu,timpul literar a fost analir.at. sistematizat
în două moduri. Un prim mod - dichotomic- se referă la .,tiqilpuluniversului
reprezentat'tşi la "acela al discursuluipe careil reprezintă"(TzvetanTodorov)3
sau la .,timpuri ale discursului (deictice)"şi "timpuri:ale istoriei" (E.
Benveniste)4, ori la "timpuri comentative" şi "timpuri narative" (Harald
Weinrich)s. Un al doilea mod de analiză a timpului literar - trichotomic- constă în adăugarea.(la cele de mai sus) a timpului receptării/lecturii,impus în orizontul esteticii receptării.
Timpul liric şi timpul dramatic(prezenteîn genul liric şi dramatic)au fost
mai puţin studiate din motive evidente(omogenitateatemporalăa textelor lirice
şi dramatice,dominate- .ingeneral- de o singură formă temporală- prezentul,
1.2Cf.Solomon
Marcus,Timpul,
Editura,,Albatros",
Bucureşti,1985;vezişi numărul
3/1987din"Collegium"
(Iaşi).
3 TzvetanTodorov,
Poetica.Gramatica
Decameronului,
Editura"Univers",
Bucureşti,
1975.
4 E.Benveniste,
Problemes
delinguistique
generale,
Paris,1966,p. 237-245.
SnWeinrich,LeTemps,
Paris,1973.
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rolul secundar al semnificanţilortemporaliîn construireadiscursului liric sau
dramaticetc.).
Analiza de faţă îşi limitează observaţiile la temporalitateaverbală din
poemul lung, în care timpurileverbaleau un statut şi motivaţii specifice,inerent
legate de particularităţilepoemului lung. Opţiunea pentru poemul
este
determinată de absenţa unor studii privind temporalitateaverbală în poemul
lung eminescian,in condiţiileîn care aspectestilistice timpurilorverbale in
restul poeziei şi prozei eminescieneau fost cercetatein multe studii pertinente6.
Poemele lungi sînt creaţii complexe, predominantlirice, insumind modalităţi
specifice.tuturor,genurilorliterare;cteaţii,nlult.idimensiona1e"
7,.încadrabileîn
ceea ce Jean Cohen.numea"poezieintegral,?i"8.Fărăaîntra detaliu, trebuie
menţionatcă aceastăcategoriede poeme are toate atributeleartei romantice,asa
cum apare ea teoretizatăde FriedrichSchlegel:"Poeziaromantică- poezie universa! progresivă - se află încă în devenire;tocmai caracterulacestei veşnice
deveairi, faptul că nu poat atingenickmd graduldesăV'llliriidlvăluie esenţa
t l'f9priu-z:isă"9<:Varietatea trnatică. şi ..stru(;turăplnului
lung
eminescian.!(1 (!m.lltitu4inc.. variantelor den10ntt}ijd..perrIltmenta...
căutare a
echilibruluiartistic), ev:identia.ă,fu fapt, un atribut definitodu aI.artei romaninfinitulline..acesteia.. Astfel văzînd. '.•. distincţia antl.lme-postume
o sirnplăp;ejudecată;de acee.a.în analizade faţă, vor fi luate in considerare deopotfivătexte antume şi texte postume.Observaţiilese bazeazi - în spe-pe studierea a zece poeme (cu variantelelor),a!ese dintre poemele cele
mai cunoscute: Mureşanu, Feciorul de 'imparatfătă de stea, .Momentomori,
CdUn (File din poveste), Strigoii, Rugăciunea unui dac, Scrisorile I, ..III,· IV,
'Sarmis-Gemenii,Luceafărul lI.
Creaţii.hibtide··suba."pectultimpurilof..verbale,pqemele.lungi conţin în
proporţii.diferitt;:ceea ..C(}'- într-o disO(;Îcl'cfonuală - numim timpuri narative,
şi ..drarm!tice
->,Problemele pus(j.••.
de .....
timpurile verbale; deflltemanţa,
opoziţiile şi cehivalenţelelOI:'
..înt altele dcît cel. îndeOQşteanalizateîn proza
în poezia pi'Oprill-zisă.
Este impQrtantăapoi.•precizart<a.
de f(}od.c;ăppemele
avute în vedere sînt prin excelenţă creaţii lirice, "poezie integrală" Ca atare,
6
. Tohilnel'llj,
stilÎ.Î:iiciiEqitur
şt1i.l1ţifică;Bticureşti,
1965,p_137-153;D;
Irimia,I...itJibâjulpoeticeminesciall,
Iaşi,1979;p.153---l57;I<fana
Em.
Pptrţscu,
Emi.!lYsc.u
şi iITIutaţii/e
pqezie)
mnu1neşti,
Cluj-Napo<;a,
1989,p.61--10
..
7Termenul
este:
folositde
D.lri:m.ia
îriLimbajul
poeticeminescian,
ed.cit.,.
fiJeanCohen,StructurI!!
dulangage
poetique,
Paris,1960,p. 10.
9 Friţ.grich
Schkgel,Fragmentul
.J16dinantologia
Artepoetice.Romantismul,
Editura
"Univers",
Bucureşti,
1922,p. 6.
.
10.Ci,.Slmona
POP%lSCU,
Structurile
poemului
lungeminescian,
"Caiţ-lele
Eminescu",
Iaşi,
p.328·342.
Il
dppăMilaiThnjn.l?scll,.
f'peZii,
J.....,IU.:Bditu.td."Millerv<l'';
1982,
ediţiaD.MurăJ'lişU,
şi confruntate
cucf;!edinOpert:,yol.
IV..-V,19Ş21958.y<litiaPerpessicius.
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montajul epic sau dramatic, alegoria, scenariul mitice-simbolic,
forme particularede manifestareli lirismului.Pe de alti parte, poemele
deosebesc,sub aspectulretelei de relaţii ale temporalităţii,de poemele:
şi proză. Observîndregistrulfuncţionalspecifical timpurilorverbaleîn
literar, se constată că în
scurt semnificaţiiletimpurilor verbale sint
monopolizate funcţia poetică.
funcţia narativăşi/sau comentoate
lung eminescian,
poetică a
verbaleeste dominantă,
- de cele mai
ori
(transformarea)altor funcţii
dimensiunii narative sau
dramaticea textuluişi prezentîndu-seca rezultatal
proces convertire.
Pnnl1nlide ideea că limbajulpoetic este un "summumhal virtualităţilor
limbajului comun (conform opticii'lui E. Coşeriu), analiza timpurilor verbale
din textul literar impune, în primufrind, luarea în considerare a modului
obişnuit de înţelegerea categorieitimpului,aşacum se concretizeazăaceasta în
flexiuneaverbuluiromânese.
în baza unor modele matematice,gramaticatradiţională12priveşte timpul
linear, din unghiul unei presupuse conştiinţe aternporale,Opus axiomatizărîi
gramaticii traditionaleeste.modul 'perspectivlst,consideratde Tudor Vianu ca
pertinent (singurul pertinent) perceperii obişnuite a timpului (opinie la care
subscriem):"Structuraempirică a timpului este perspectivală",iar ,,rapc'lfturile
care există între timpuri nu-sîntraporturide exterioritate"13.
Premiseleteoreticede pînă aici permit formulareaa două observaţiiimportante pentru analiza noastră: 1) timpul gramaticalimpune Qperspectivă asupra
lumii, iar în, palitate...de categorie poetică devine fundamentallnconstruirea
viziuniiartistice; 2) diversele.forme.temporale,.alternanţaaceştora,construiesc
continuumul temporal prin perspl1ctiveinterdetenninaNle, cu precizarea că
criteriul interdeterminăriiperspectivelortemporale devinefoarte important.şi
pregnant în limbajulpoetic.
în funcţie de locul şi rolul pe.care11au, timpurileverbale din poemul lung
eminescian..por.fi distribuite în .două categorii: a) timpuri structurale, axiale/organizatoare 14şi b) timpuriomamentale.iseeundare,motivatecoraexsual:
Reprezentîndun fel de coloană vertebrală a poemelor, timpurile st1'UCturale/axiale depăşescstadiulformării unor simple reprezentăritemporale.fiind
timpurile care construiescdiscursul poetic (în poemul lung), impunînd coerdonatele.fundameetaieale viziuniiartistice.În poemelelungi analizatetimpurile
structuralesaxialesînt: prezentul holistic
gr. holos",mtreg", ,,integral",
12Cf.Gramatica
limbiiromâne,&iitura
Academiei,
vol,1,1966,p,234ş.u.
13Cf,Tudor
Viu,
"Sttuct'1ra
ţimpull1i
şiflexiuneaverbală,
din Studii stilistică,
EDP,Bucureşti,
1968,
p.69-78.
14-D.Irimiaş.în
art.cit.din"Collegium",
foloseşte
tertIlenulîntrun
cadrudiferit(l'.49).
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.,tot") şi, mai rar, imperfectulnarativ. Prezentul holistic domină ca timp axial
textele, pe cînd .imperfectnlnarativ apare mai rar, Subsumat prezentului liric
(specific poemului scurt), prezentul holistic este o varită a prezentului liric,
considerat timp liric generic. Denumirea prezent holistic se. justifică prin
virtuţile hofistice inerente prezentuluiliric. Acceptînddefiniţia bachelardianăa
timpului liric, văzut ca "timp oprit, vertical"(,.Eutout
poeme, on peut trouver les 616mentsd'un temps arrete: temps vertical,pour le distinguq du temps
commun.....), se poate conveni.că prezentul liric are ca imanenti şi Iatentă
dimensiuneaholistică a timpului şi, deci, capacitateade Eldizolva succesiuneaşi
de a reorganizadurata.
In poemul lung, prezentul- în ace1Mitimp -liric. narativ sau dramatic.nu
mai apare ca avînd drept imanentă dimensiuneali$ic(J a p"zetUului liric,
prin faptul că ambiguizareamaximă a functiilor îndeplinite (poetică, narativă
obligă receptarea.lui şi prin prisma dimensiuniinarative a textului. care
conţine - în mod explicit - (şi nu presupus,implicit, ca.ib.poemul scurt) ideea
•dumei şi a. succesiunii. în. mQd paradoxal,.dezillWll'1tizareaparţială a capacităţii holistice .a ..prezentului.:liric dill p<>emullung, ca şi ambiguizarea
fWlc.ţiona1ăa.estw.a.,punin valoare mai pregnant (fi cu deosebire)holisticul,
aceastătrăsătură a prezentuluidin poemul lung. Aici, holisticul nu mai apare ca
decurgînd firesc şi lăuntric din natura prezentului, ci ca o trăsătură aproape
dobîndită, preluată şi revalorifieată.intr-un context ca şi nepotrivit.(marcat de
dimensiunea narativă sau dramatică a discursului),dar poate tocmai de aceea
folosit atit de mult de poet.
Elementelede scenariumitic, istoric sau alegoric din poemele lungi conferă prezentului atributele timpului narativ, impunînd suprapunerea timpului
naraţiunii·cu timpul discursului şi CUtimpul lecturii. Numai că acest prezent
(prezentul holistic) îşi depăşeştevirtuţile narative, dizolvînd succesiunea in
simultaneitate.Mai mult, mitul, istoria, povesteanu apar din psrspectiva lor de
ergon, ci ca enirgeia,nu sînt prezentate ca deja constituite- poetului revenindu-i doar sarcinareconstituiriilor -- ci apar ca nişte construcţii,structuri ale
inf4ginaru1uipoetic ce.par a.se.edifica în realitatea lor (referenţiald)o.dat(Jcu
instituirea prin. verbul.poetic. Obişnuinţa de a recepta opera poetică din perspectiva punctului ei de sosire,punctultenninus,.facedificilă. dar nu imposibilă.
inţelegerea.opeseica dinamism. Poemul-Jung:
•.ohligă la o astfelde receptare,
intrucit.a.rhitecturas.l1bogatăexpune.structuri ale ima,ginaruluipoetic constituiadu-se ca atare simultan cu eonstruireadiscursului.De aceea, poate, viziunea
poe/ied asupra devenirii cosmice, istorice şi umane tinde să p(istrezeprin intermeaiulpreum.u1uiholisticesenţaprocesualitdţiiaeeitei.deveniri.
Devenireacosmică, de exemplu.se reâlizeazăpooti.c.prÎr1.cron()t()pul
cosm()goniei şi cel aleşchatQlogiei (ca ternteni eseţiali ai acestei deveniri).
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Cronotopul cosmogoniei şi/sau cel al eschatologieidin Scrisoarea 1, SarmisGemenii,Mementomori, Rug4ciuneaunui dac, Mureşanu se concretizeazăîn
discursullirice-narativla timpul prezent.Vorbindde •.instituireaîn trecut sau în
viitor a unui prezent"ca în cazul cosmogonieişi al eschatologieidin Scrisoarea
1, Ioana Em. Petrescu - simţind nevoia de a distinge acest prezent de prezentul
liric - l-a numit prezent vizionar15. Numindu-l prezent vizionar, s-ar putea
înţelege că doar acest timp construieşteo viziune. în realitate, şi celelalte timpuri construiesc o perspectivă(contribuindla instituirea unei viziuni) de pe o
poziţie centrală sau secundară. Observînd şi adîncind rostul acestui timp în
contexte identice sau asemănătoarecu cel din Scrisoarea 1, l-am numit prezent
holistic, ÎI1trucitacest prezent, înţeles ca intreg, nu este egal cu suma părţilor
sale (trecut, prezent,viitor), nu le sintetizeazăprin însumare,putînd fi înţeles ca
un t{mp holistic al cărui factor integrator este timpul sacru. Însuşindu-ne
înţelegerea lui Mircea Eliade, timpul sacru este " ...recuperabil,reperabil la nesf'1I'Şit.
Dintr-un anumit punct de vedere,s-ar putea spune despre el că.nu curge,
că nn constituie o durată ireversibilă.Este un timp ontologic prin excelenţă,
parmenidean; mereu egal cu .sine însuşi, el nu se schimbă, nici nu se
ste"
16.Viziuneaconstruităde prezentulholistic (al cărui factor integrator e
timpul sacru) îi permite poetului profet (sintagmăeminescianărecurentă,confirmindu-l pe poetul leat exocben, in termenii lui Novalis) descifrarea,
înţelegereaeternităţiidin .,ruinaunui an" (Epigonii:.Palid stinge Alexandrescu
sinta candel-asperăriiI Descifrîndeternitateadin ruina unui an").
cont i ca
de fi
crem!
eminescian
(explicit
sau impli?t)
tutea Ţinînd
căruia poezia,
mitulartistic
sint scrieri
hieroglifice
(deci,
sacre), caînşi.vir.de
propensiuneaconstantăa poetului către Absolutul sacruşi sacralizan;(cf. Rosa
del Conte l'1),cre,demcăpoetul nu a.folosit întîmplătorprezentul, conferindu-i
caracteristiciatît de rar intîlnite ca cele ale timpuluiholistic. Instituindpoezia ca
,,spaţiu al hierofaniei"18, Eminescu alege.prezentul.care anulează opoziţiile
temp<>raleprintr
...un proces de contragere sui-generis atemporalităţii. într-un
timp .•..
nontempora1, 4,e fapt, pentru. că. prezentul holistic .•.nu e prezentul
gramatical, recun()scutca atare, prin intrarea in· opoziţie cu celelalte forme

65.

1SCf.IoanaEm.Petrescu,
op.cit.,p,62.
16MirceaEliade,Sacrulşiprofanul,
Editura"Humanitas",
Bucureşti,
1992,p, 64--65.
17RosadelConte,EiniMscu
saudespreAbsolut,
Editura.Dacia",Cluj-Napoca,
1990,p.

18Formula(devenită
ulteriorunloccomun)i-aaparţinutlui
MirceaEliade(Tratatulde
istoriea religiilo:r);
oinţe1egere
asemănăt9$'e
se întilneljte
,i.1a.Qreimacaresusţipc>cl
,.c.ti.n
JlUnctulde
vederealefeclelordesCl)s.
J>lodu.aupra auditorului. puteaCf>l1sideta,
prin
extcnsiune,
capoetic,ceeacela âltecivilizatii
serelevăca sacru",Rhitorique
de la pols, par
Groupe. 191,'1,
p. 25.
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gramaticale ale timpului. Mai mult, rolul prezentului holistic în organizarea
viziuniiasupradeveniriicosrnice,istorice şi umaneeste esenţialşi atunci cind el
se află in distribuţiecu alte forme temporale.
De exemplu, sub aspectultempondit.ăţiiverbale,Scrisoarea 1 apare drept
complexăşi mozaicată,în prezentulobiectival enunţăriieste proiectatprezentul
(al contemplaţiei)favorizat de inserţia prezentului ritualic (al .incantaţieiA."''''U''acesta din urmă cu funcţia de timp-cadru:,l ..ună tu, stăpîn-a
pe a
boltă luneci/şi gm.dirilor
viată,
mtuneci...",
reluate
în finalul poemului, mod parţial,într-uncvasiretrea,
Cronotopulincreatului,
imperfect (,.LJFnceput
nu era, nici nefiinţă:..") apare ca o
nedeterminabilă
consecinţefu prezent.rîntrucîtimperfectiil>
de prezent a trecutului"
termenii lui Vianu) - obligă receptareasă-I asimileze ea atare. Apoi,
imperfectulintră înr1aţiide contiguitatecu prezentulholistic al
. şi
eschatologiei,sinannonizîndîrealitateatunca1ă(de atunci) cu realitateanuncală
acum). Cosmogonia, "transcrisă" la prezent, devine coextensivă
eschatologie],construită.şi aceastacu ajutorulprezentului:
punct
se midL.celîntîi şi singur.lată-V Cum din haos face mentă; iară devine
TatăL.." şi·.,Soarele,ce azi e fnmdru el îl
trist şiroş/ Cum·se-nchideca o
rana printre n6riîntunecoşi.....:Cosmogonia se "desoată" la timpul prezent,
fiifidcăceeace s-a creat in illofempore creeazăşi acum, în chiar adul rostirii
poetice a eosmogonieitfreâlitateătuneaIă (concretizatăprin imperfect) devine
reaiitatenuncală prin rostirea poetică; echivalentă cu consacrarea. Ocurenţa
cronotopicărosmogonie·Sprezent::::devenire::s;eschatologiedinStri.soarea 1
(sau Mure.'ranu, Mement6 mori, Sannis-Gemenii etc.)' subliniază .ideea
interdetennint1riilorprin proiectareaît1timpulholistic crititUluiîn stâre de
perpeiUă creaţie şi mOarte.Şi ÎfiplanU1seJnahtioo-metaforicexistăargumente
pentru··mţe1egereâviziunii holisticeasl.lpra devenirii. Cosmogoeia'conţin.ein
nuceeschatologia se nasc "colonii de lumi pierdute";
atanci răsare lumea.,
lunI, soare şi stihii .../ De atunci pînă
colonii de lumipierdtitel Vin din
SUl'evăi··dehâos··pe
necunoscute
astfel
viziune, cugetătot"Ul
(.,personaj" charismaric)
viitorul şi ecutul .prezentu! holistic, iar
eschatologiaaecesar complementarăcosmogoniei..Cunoscătoruluiîi este dat să
d..
.
(temporalesau de.alt ordÎJl'.'ajungîndsă trăiască şi
să înţeleagă •.inexisten.ţa"
profan:,Tnnpul mort ,i-ntinde trupul i
devine
CicL<nIDUC
)IU1.
se,întÎlnplăJn întinderea pstie ...", Ideea.
mexistenţci funpului profan, asinlilat cu mllyll. apare aproape literal rodat! m.
emblernauculvers eminescian:
vl-nşeI
am
timpUl...'"
(Confesiune).
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Prezentul-holisticeste apoi - tn poemul lung eminescian ._.suportul lui
illuti
privilegiata! mythistoriei, un timp SJ!Cru,echivalent al
etemităţi] m:Iea:să ca
a timpului (abolire
in spaţiul
.,spaţiu
edificatorexemplude
lung in care devenirea
prezentulholistic este ampla
poematică
Mememo
durata
(fizică, materială) a
este înglobată
prin
holistic
şi poeziei în
sacră.
istoria este un
al
deoareceintrarea
emmescsanvorbind - intrarea posesia protmei deVtmi.?l
- vechea """"VA>.V
vrajă!Poarta mută de
unde
se turci Eu
arcurile
cu stilpi nalţi suiţi stele,lAscultînd cu admcime glasul gfndurilor n'Ude,1
Uriaşa roat-a vremiiînapoi eu o întorc" (subt n.), Thnpul.holisti.c
redat prinprczeat instituie (sau este instituit de) vederea atotcilprinzătoare:,.şi
privesc... Codrii de.secoli.cceanede popoare!Se întorc cu repejune ca gîndirile
ce zboară,",
şi în cazul reflectăriinelinc::are
a devenirii oos.m, prezentul
din Memento
construieştydevenireaistorică, ll.aştt.Te<ll.
i dispatiţia.civilizatiilor lurrJLinperspectlvăhoijstică:.;Ulldelumea în
după PQu
măsoarăJAcolo îmi place rqatacîte-o clipă s-o opresc".De i.ctlea,.tpMemento
mori, poetul nu însumeazăfapte; iar cronologiaii .'.este ca şi indifertă,lnu
t'econstitmeistoria rememorind-o,cio reactualizeazăprin.foloşir.prezelltului
. holistic, reprezentînd-o aşa CUJIl.
era .in illo tempore, Cum...nu .fnceteazi1..ll fi
(vorbim de illo tempore pentru că, prin extensie, orice creaţicrateria1ă sau
spirituală repetă creaţiaprimordială).. Aparitia Greciei; incendierea Romei, de
exemplu, .nu sînt realităţi de atunci pentru poet, .cirealităÎî . de.at.
(în
viziuneatimpuluiholistic):.Astfe1.Greciase naşte din-intunecatamare"; ,,Roma
arde şi furtuna chiuind în ea.se scaldă..." (subl, n.) şi exemplele pot continua,
Succesiuneacivilizaţiilorrecreatăprin prezentulholistic (care le simultaneizează
în spaţiul poeziei)atel'l:ueaiăpesimlsmul-merentviziunii ciclice a devenirii.
întrueÎt:sitUare.a în acest .,ptezent·înseartmă instalarea în timpuleterh
recuperbil şî.etern.întreg (mol1adic)....idee dezvoltată·metai0ric.prinversurile
din.acelâşi poem:,,Astflmiile desecoli cu vieţi, gîndiri o nlie,lAdormitc. şi
bătrînes-adincesc în vecinicie/Şi in urmă din izvoare timpi ri1cori şi clari
rltsar"
n.).
De:velnn::a.
umană In spaţiul Poetic eminesciliri
plinirea iubire,.înţeleasă odie, ca pn.nc;ipiuoosrnogonic.
de sine,
este proiectatăin.Ula tempore, materializat
prezentul holistic
mitioo-alegoric din Feciorul deoopdraţ Jdr(j, de stea,
Scrisoarea
Luceafdruletc.
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.CIFOR
Ca orice creaţie, iubirea consacră lumea, dizolvînd nu numai opoziţiile
temporale, ci şi opoziţia fundamentalăviaţd-moarte: ,.Ai putea să lepezi cîrma
lopeţi1e să lepezi, .../ Căci oriunde numai ele ar dori ca să ne poarte,!
Pretutindeni fericire... de e viaţă, de e moarte". ctnd iubirea e "cenzurată"de
uitare, moarte sau de defecteomeneşti,povesteade iubire se caracterizeazătemporal prin folosirea impeifectului,timpul rememorărilordureroase (Strigoii,
-Gemenii),subliniind condiţia nefastă a omului aflat tn timp (şi. deci, "sub
vremi"). Cu alte cuvinte,aici, ca şi în altă parte, opţiuneapentru o formă temporală sau alta nu e aleatorie. Poetul, folosind demiurgic Verbul, are forţa să
neutralizeze(/parţializeze),,adevărurile"gramaticii,impunînd un timp fără un
termen de opoziţie sau de echivalenţă-prezentul holistic - şi o viziune ai cărei
termeni de comparaţiese găsesc fu filosofia lui Parmenide,Zenon, Platon, ca
şi-n tradiţia Zen, pentru ca secolul al XX-lea să accepteholisticulca un alt mod
de cunoaştere.
Cel-de-ăldoilea timp structurallaxial este imperfectulnarativ (denumirea
- redundantă....;
vizeazăsituaţia deosebităa acestui timp verbal al cărui Conţinut
este deosebit de conţinutul altor tipuri de imperfect). Mai rar folosit ca timp
axial (decit prezentulholistic),imperfectul- timp narativ, prin excelenţă,alternează cu alte forme ale trecutului(perfeetulcompus.rperfectulsimplu, mai mult
ca perfectul), dOminîndu
..le. Ca timp axial, imperfectulnarativ organizeazăde
obicei incipitul poemelorlungi sau spaţializează,etajeazădiscursul liric pe dimensiuneasa narativăprin inserţiapoveştii în poveste,obligindreceptareasă ia
în considerarecaracterulalegoricsau - put ,i simplu - epicitateapoemelorpre-_
ponderenr'lirice,
Avînd în vedere înrudireadintre imperfectşi prezent (remarcatăde cercetători 1.9).constînd şi în capacitatealor de.asuprapune timpul naraţiunii cu timpul narării şi. cu cel alleclurii2O, putem vorbi - observind şi repartiţia lor în
texte - de raportul de variaţie liberă în care se..află cele două timpuri.axiale,
Astfel. incipitul e construit.cu •imperfectul (,,în vremi de mult trecute, cînd
stelele din ceriurilEr"u copile albe .cu.părul blond şi des/...I-CtI1dbasmeleiubite
erau înc-a.devrilcîn
gîndul el'tlpad de vis şide.(lres,!Erape.lumea.81itao
mîndră-mpărăţielCe-ilveapopoa,remîndre,mîn<lrecetăţi o mie"; Feciorul de
tmpt'Jratfdrdde stea; .cf.,i Fat.a-ngrlJdinade aur, Călin.Nebunul,Luceafărul),
dar şi cu prentul (.,Stă castelulsinguratic,oglio.(lindu-se
în lacuril Se înalţă.în
tăcere dintre rariştea de brazi,1 Dînd atita întunerec rotitorului talaz...",
Scrisoarea N;,cf. fi Scrisoarea 1,1l1,Sarmis-Gemeniietc.), în construireaincipitului se observă predominanţaimperfectuluifaţă de alte forme temporale ale
trecutului în poemele postume, în variante şi, mult mai rar, inantume (v.
19TudorVianu.op.cit.•p.72-73.
20Cf.D.Irimia,Structura
stilisticd
a limbiiromdne
cO(ltemporane,
ESE,1986.p. 165.
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Luceafdrul), cind imperfectuleste şi o marcă a inspiraţiei folclorice (avînd şi
alte semnificaţiicontextuale).
Un alt exemplude variatieliberă a imperfeetuluicu prezentul (ca timpuri
narative de un tip special) este cel al cronotopuluiincreatulni (secvenţăliriceepieă decupabilă) realizat in mod obişnuit cu imperfectul (v. Scrisoarea 1.
Rugtlciuneaunui dac), dar şi cu prezentul(cf. Luceafărul:.Nu e nimic şi totuşi
el O sete care-I soamel E un adinc asemene! Uitării celei oarbe"; SarmisGemenii:,,El noapteacea eternă din evi-i o recheamă./Arată cum din neguri cu
umeri ca de munte!Zamolxe,zeul vecinic,ridică a sa frunte 1...1Cum din adînc
ridică el universu-ribraţă..."),
Imperfectul narativ este timpul stracturării-organizăriidiscursului din
..povestea in poveste", de exemplu, în secvenţa penultimă din Feciorul de
tmpăra: fdrt'J de stea, in care magul .Jstoriseşte" şi istoricizează viaţa
călugărului:.,Maguladinc gindeşteşi-n minte-şidesfăşoară!Soarta omului care
l-avea-naintea sa.1 Sărac, uimit fusese in lume-odinioară,l Dar gîndul lui
puternicviaţa-iapăsa1...1Desculţtmbla pe uliţi...... În poemulStrigoii, povestea
vieţii lui Arald,povestită de el însuşi, e construită10 special cu imperfeetal,
indicind o altă viziune decit cea a autorului: ,,De trei zile îşi spune povestea
vieţii-ntrege:1 Eram un copilandru.Din codri vechi de brad! F1ămînziiochi
rotindu-i, eu mistuiampămîntul,1Eu răzvri'Jteamimperii,popoarelecu gînduL.!
Visind că toată lumea îmi asculta cuvintul,!în valurileVolgăi ceream cu spada
vad" etc. Viziunea puternic subiectivizată in care este construită povestea lui
Arald este una etern-omenească,marcată de un destin fast şi nefast, ale cărui
consecinţesint agravatede istorieizarealor prin imperfect.Intekante în cadrul
..poveştii" lui Arald sint şi formele inverse ale perfectuluicompus (umplut-au,
plecat-am, iubit-ae), care, pe lîngă sugestiile muzicale deosebite pe care le
prezintă, devin fonetic şi chiar semanticsinonimecu formele de imperfect (de
unde şi predilecţia autorului pentru forma inversă a Perfectului compus din
contextelein care alterneazăcu imperfectul).
O situaţie asemănătoarea Imperfectuluinarativ se găseşte şi în SarmisGemenii, unde ..povestea în poveste" se realizează prin dialogul intre îndrăgostiţi (de fapt, un monolog)şi, unde, replicileindrăgostiţiloristoricizeazătimpul, conferindu-idimensiuni,chiar dacă imprecise,precum cele semnificarede
imperfect: ,,stringem o mantă albă"; (ochii) .priveau fără de ţintă"; ,.tu ztmbeai"; ,,pluteai ca o uşoară crăiasădin poveşti" etc. Subiectivizareaviziunii impusă de imperfect contrasteazăcu viziunea extatică a mitului (construită cu
'prezentulholistic),imperfectulpărînd a căpăta aici şi o valeaţă elegiacă,Astfel,
în monologulin care Sarmis ii blestemi pe zei, işi blestemi fratele. secvenţa,
conţinîndimagineafemeiiiubite şi povesteade iubire, se distinge de restul contextului prin predominanţaimperfectului,subliniinddimensiuneanarativăa dis-
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cursului liric nu in.le. din urmă, statutulimperfectului,timpul consacratal
melancoliei:
atit de fără marginişi de-naltlNu 8e.cădea să un-om
la ceWalti Prea nu aveam in lume nici sfint, nici Dumnezeu, 1...1 Cereasca
lericUl.':
nu se putea
..
Construind
temporalepartial coextensive(imperfectule doar
"perspectiva
a trecutului"), impedectul
se distinge de
prezentul holistic
ineapaeitateaprimului a
timpul,
limitatfiind marca isloricitdţii. pofida.narativităţii
a imperfectului,prezentul holistic domină poemul lung
reflectdrii simultane şi nemediate a continuumuluitemporal, conferind viziunii
artistice
integratoare. holistice, Cind
cumserisă
personale, destinului omenesc, timpul
imperfectul
Sarmis-Gemeniietc.), iastituindu-se,
deosebiri Între
umană comună (istoricizatăde unperreet,
timp") şi
privilegiată(stind sub semnultimpuluisacru,
timpuluinOl!ISU(:).
Timpurileornamentale/secundare,motivatecontextual,
funcţii
mai modeste
timpurile'axiale. Amplificînd,subliniind sau doar nuanţînd
reprezentăriletemporale şi perspectivele determinatede acestea,
ornamentale
importanteîn formarea viziunii artistice prin distributie, cumul
sau alternanţă
Dacă timpurileaxiale, construindstructura,pot fi numite şi timpuri structurale, timpurile secundare, .,omamentind"ansamblul, pot fi numite timpuri
ornamentale, înţelesul pe care îl dă Vosslerornamentuluiin limbă (podoabă
şi elementde susţinere):.,Un ornamentcare nu ar avea altă functiedecît cea de a
produce un
ornamental,ar trebui să se pietrifice şi să se desprindă de pe
clădirea pe care urma s-o împodobească.Orice ornamentutil, îndeplineşte,în
limbă, ca ,i în arhitectură,o funcţiede susţinereconcretă"
Cu excepţiaviitorului,pe care - preluîndmotivaţiile
Vianu 22- nu-l
coesidesăm timp, toate celelalte forme temporale cunoscute apar In poemele
eminesciene, avind functii ornamentalediverse.rmotivatecontextual de
mai multe ori 23,
în afara prezentuluiholistic,- timp structural,prezentulliric
cu mulfuncţiiomamentale. Astfel, un mijloc al potenţării lirismului şi o formă
deosebstăa prezentuluiliric este prezentul ritualic/magic,cu () frecvenţădestul
21KarlVossler,
Limbile
nalionale
ca stiluri,dinvol.StilisticăşifJoetică,
orientărimoderne,Editura"Univers",
Bucuresti,
7.
22Cf.19.
•
2:ifntruc:ît
studiileastipratimpurilor
verbaledinpoeziaeminesciană
au
în vedere-in
deosebit!l§,pcctele
stilisticealetimpurilor
numite-fde "omamentalc'"
analizanoastră
valQrilof
puţinsau
lile
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de mare in poemelelungi, întîlnit în invocaţii(cu sau Iară caracterde refren), în
refrenele propriu-zise (elemente.care ne-au inspirat şi in alegerea denumirii).
Ornamentîadmuzicaltextul, prezentulritualic.din Mureşanu (variantadin
conferă secventeavaloare
[Vîntul]:,,Plîng,!FrîngI Crengi uscatez
Ramuri;lBat
mat mînă fermecată" Rolul incantamagic) al unor
se
pregnantîn invocaţiile-retren
din Scrisoarea
pe Il lumii
dînd viaţă suferinţeleîntuneci"),
(,.Aştept
(,..)
vreau
dai copilul
- pe Arald";
cer pe-Arald al meu"; .Rege, - li venit Maria şi-ţi cere pe
(cunoscuta
in jos, luceafărblînd,! Alunecînd
Pătrunde-fi
şi in gindi
Valenţeleprezentului
Bc, timp sacru
excelenţă,conferă circularitateşi reversibilitate
mtîrn.plătorsînt reluate versurile acestor contexte în
acelaşitimp ca
de
concretă",De exemplu,prezentulntuanc
din versurile
Scrisorii ] funcţioneazăca un tuno-caaru
montură a ansamblului
şi ideatic (avînd
care-I
este
L1sfîrşitulpoemului).lnvocaţiile
Luceafărul, pe
lor intrinsec,leagă cu ajutorul prezentului
lic secvenţele
de
acest ultim caz prezentul
ritualic functionind.
sudură a planurilor
ternporale ale poemului.
Ca timp de sudură apare şi prezentulritualic din refrenulde-o muzicalitate
funebră din Sarmis-Gemenii,reluat de şase ori în textul poemului (partial realizat apărînd si într-o
a poemuluiMureşanu, în Scrisoarea.IV,Feciorul
de impărat fără de stea): "Se clatin visătorii copaci de chiparo1 Cu ramurile
negre uitîndu-seîn jos,! Iar tei cu umbra lată şi
pin-în pămînt! Spre mareantunecată se scutură de vînt", În acest refren,
.Jnsense" (în termenii
V.
24),
ritualizeazăparcă
spunerea
simultan cu
trăirea
a lumii, indicîndOSInm cunoaştere
dac,
prezentuldialogic şi
monologic caracterizeazătimPul
apropiat timpulIiric
aspectul reorganizării duratei succesiunii(Exemplele
numeroase şi prea
cunoscutepentru ca mai fie citate.)
Legat in egală măsură
timpul narativ ŞI
dramatic este
prezentul regizoral.
numit astfel, deoarece
se deosebeşte de
prezentuls-marcă a oralităţii(apărîndin Călin [li'iledin poveste]unde aminteşte
24ApudTudorVianu,Observaţii
asuprarefrenului,
dinvot Studiide stilistică,EDP,
1968,p. 390.

BDD-A1356 © 1992-1993 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.84.73.217 (2023-01-09 18:34:01 UTC)

240

LUCIACIFOR

prototipul folclorical textului: .De treci codri de aramă, de departe vezi albind!
Ş-auzi mîndra glăsuire a păduriide a.rgint"(aici,timpului prezent i se alătură o
altă marcă a oralităţii,persoanaa II"a).Prezentulregizoraleste Umpul·autoruluiregizor inserat in temporalitateauniversuluinarat sau reprezentat.Împreună cu
persoana a II-a (reprezentîndpersonajul)sau cu vocativul, prezentul regizoral
face loc autoruluiîn organizareasubiectiv-participati
vă a poveştii sau a mitului,
transformate în spectacol, autorul adresîndu-seprotagoniştilor ca un regizor
actorilor:.,Tu-ţiarzi ochii şi frumuseţa... Dulce noaptealor se-stinge,'Şi nici ştii
ce pierde lumea, Nu mai plinge, nu mai plinge..... (Cdlin - [File de poveste]) şi:
,,Arald,ce însemneazăpe tine negrul porti -Şifaţa ta cea albă ca ceara, neschimbată? 1.../ Araldl de nu mă-nşealăprivirea,tu eşti mort!" (Strigoii)(subl. n.),
Prezentul gnomic sau etern, cunoscut şi des întîlnit în toată poezia
eminesciană,îndeplineşteîn poemul lung cel mai .adesea funcţia de potenţare
retorică, concomitent cu indicarea unei viziuni pancronice asupra trăirii: .De
văd răul sau de nu-l văd, el pe lume tot rămîne"... .Nimeni soarele n..opreşte să
apuie-n murgul serei,1 Nimeni Dumnezeu s-apuie de pe cerul cugetării.i."
(Mementomoriş etc. Sub aspectulviziuniiartisticeconstruite,prezentulgnomic
se aseamănă cu prezentul holistic, numai că viziunea pancronicăa celui dintîi
este un rezultat al experienţeişi gîndirii, deci, un rezultatmediat, pe cînd viziunea holistică e rezultatul cunoasterii
intuitive, aflată sub semnul iluminării,
,
indicînd o cunoaşterene-mediată,directă.
Dintre timpuriletrecutuluicel mai frecventutilizat pentrudubla sa valoare
,,narativă" (structurală)şi ornamentală,este imperfectul,Ca timp ornamental,
imperfectuleste - de multe ori - un mijloc al spaţierii (provocînd.;luzia adincimii în spaţiu, a perspectivei"- în termenii lui G. 1. Tohăneanu25;observaţii
asemănătoareface şi D; Irimia26).Exemplele sînt numeroaseşi cunoscute (v,
episodul luptei din Scrisoarea III: "Urlă cîmpul şi de tropot şi de strigăt de
bătaie./ în zadar striga-mpăratul ca şi leul în turbare 1.../ în genunchi cădeau
pedeştrii, colo caii se rătoamă..."). De obicei, în asemeneacontexte,imperfectul
alternează cu prezentul tabloului direct, întrucît poetul nu descrie, ci vizualizează imaginileluptei prin procedeespecificeartei cinematografice.
O altă valoare ornamentatăa imperfectuluiconstă în caracterul dinamic
sau procesual pe care-Iare uneoriaceastăformă temporală.Imperfectuldinamic
construieştela nivelul mijloacelorlingvisticeşi poeticecontinuumulspaţio-temporal (confirmatazi de fizică sau de cosmologic).Imperfectuldinamic (putînd fi
numit şi imperfectul spaţio-temporalităţiiţ se deosebeşte de imperfectul
spaţierii. Acesta din urmă îşi pierde continutul semantic temporal sau şi-l
estompează,funcţia lui fiind una plastică,pur ornamentală construindimaginea
25Cf.G.1.Tohăneanu,
op.cit.,p. 148.
26Cf.D.Irimia,Limbajul
poeticeminescian,
ed.cit.,p. 156.
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în spaţiu:.,RIsare hma linititJ Şi tremurinddin apăl Şi implecu-aleej scinteii
Căririledin cringuril Sub irollung de mîndri teil Şedeau doi tineri singuri",
Imperfectul.spaţio--temporalităţii
cumulează (după cam. indică fi denumirea)
posibilităţi.:de a sugera.spaţiul ,itimpul, simultan. îninterdetenninarea lor:
,,Pomi luceafărul•..Creşteau/în cer â lui aripe,/ Şi căi.de mii de ani treceau/în
tot atitea clipe. II Un cer de stele dedesubt,!Deasupra-icer de stele -1 Părea un
fulger.nentreruptJRătăcitorprin ele"•.(De remarcatînitnaginea zboruluicosmic
al Luceaflruluiplanul şemantiCQ:-metaforic
care colltinci.j4ee
ainter+
detenninării spaţio--temporale)UIl..aItinteresantexetnplllde imPerfectalspatio-temporalităţii.ester avind i dimensiunetemporală(construităfiind fi în spaţiu)
-p()tulimpmtului
(diIlEs.ciorulde tmpl1rqtrdtle
stea): ...Caaripe de
lebezi 1l1atÎ.albe, undui98Se,!Pletele IUgînt()8SepeumeţiiicMeai Şi t.arba lui
cea lungă pe piept îi cddea deasă,/ Dar ochîistele negf_tunţi
8cUpea;/
Sprincenele-i;Mtrirlese....wunecQ.ll.ştmrnl$C"
....
CUi()functie.ornameAta1ăllSernănăt()afC
•celei .a imPerfectulw·dinamlc
apare 8f8-numitulimperfe(jtaliteratţvitdlU:•.Auzit:-aţide-mpl.raţiis4pe tron
cu trepte multe.?/FiUQţea-ncinsă
în lucef locea lllmeasă-i asculte•..••et.c.
Imperfee(itl..onirjţ: dezvoltă pregn811t.două.
dintre virtualităţile..semantice
ale.imperf"<?9ţYlui.:.sllbiectivil;ite.
fiintuitiviţate. "Realizîndul
.poveştiisau
visullli,allumij fantasticesauha1u'cinante'27,•irnperfectuloQirlcapropiepînă la
indistincţieirealitateatuncalăde realitate8,lluncală:.Jnjlorea .cănu'ea.
de .pas\ll
blîndei primăveri;lOchii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri; / .../ Pulbere
de diamanţ<i
fittă ca o bură/ ScînteÎlldplUteaprin aer.fi pe ţoate din natură
1.../ Şi cum o privea sultanlll,ea.e-ntunecă...H(ScrisoarealIl);..i'lI,rea un tînăr
voievod..... (LuceaJiirul).
.1
Mai puţin importantein sine, semnificativedoar in alternanţăcu alte tim
puri verbale, perfectul compus,perfectul 'implllşi mai·mult ea per/edili sînt
folositerat înpOOlIlelelungi(ll1<pOfida
narativităţiilor şi ădirilensiuniinarative
a poemelor).Folosite rar ca timpuri narative propriu-zise(şi-atunci organiZate
de imperfe<;t"""'timpaxial), ceste fonne ale trecutuluiau de.cele.IIUljrpqlţeori
valoareornamentatămotivatăcontextual.
Perfeetul compus,de exemplu,este timpul sePClI'8ţiti'a:nşante
a planurilor
temporale, avînd i funcţia de element de suduma secvenţelornarative=••Şi se
tot duce.•. S-a tot dus.! De dragul unei copile,! S-a rupt din locul lui de sus,!
Pierindrilai multe zile". Cu valoare preponderentornamentatăapare forma inverSă a perfectului compus, echivalentăcontextual (sihtagmatic),sonor ,i semantic cu imperfectul,cînd alterneazăcu acesta(v. exempleledate din Strigoit).
Perfeetul simplu, timp al instantaneului,este - cum s-a mai spus - p o
marcă a pţecarităţii condiţiei·umaneîn antiteză cu condiţiaprivilegiâtă la. nivel
27Cf.IoanaEm,Petrescu,
op.cit.,p. 62.
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242.----------------------------------------istclr1c:••Strănepoţii'1•••Rupţi din trunchiulce ni da viaţaJertilă,1Pe noi singuri
nI!!!
uitardmprintre secoli Iar' de.milă./ Ei purtau coroanede-aur"... sau la nivel
ctimic (ultima ,,materiâlizati"cu ajutorul imperfectului):.La-nceputxpe.cînd
nu era, nici nefririţă,1 cînd totul era lipsă de viaţă şi voinţăh.! Fu
genune? Fu.noian fn.tinsdeapă? h./ Darnici de văzut nu fuse i nici
care s-o vază"Z&,
Mai mult ca perJecwl apare cel mai adesea cerut de concordanţacu alte
tirrwuri ale trecutului. Rareori este folosit acest. timp cu .valoare cauzală în
poemul lung eminescian.Cînd apare eu această valoare, mai mult ca perfectul
are funcţie de concentrare a expresiei narativ-lirice li. poveştii; "Căci· Odin
păr&ise de gheaţă.nalta-i domă,/ Pe zodii sîngeroaseporneau-a luipopoară";
..Pe Nistru tdbi1rîsempoporul tău sămpill cu sfetnici vechi de zile
rni-ntîmpinWjiîn cale..." (Strigoît).
Edificînd sau doar omamentîndansamblularhitectonicpolifomcşi polimort al poemului lUng,timpurile verbale Se dezvăluie•astfel în· toată'bogăţia şi
c{'11plexitatea lor semantică şi gnoseologică; indiCînd relativitatea
"adevărurilor" schematice
gramaticii şi stiverahitateageriiului creator al
.Bun ascultător"(în sens heideggerian)al limbii sale, poetulconstruieşte
baza virtuâlităfilortimpurilorverbaleo ·viziunepoeticăcevâlidează,·odată·în
temeinicia cunoasterii
artistice2(),aflată-sub semnufholisticUlui,mărturi. ,
sind suveranitateaconştiinţeiîntregului:
LAFQNCTION
DESTEMPS
VERBAUX
DANS
LACONFIGURATION
DBLAMSION,ARTISTIQUE
DUPOEME
DEMIHAI
EMINESCU
REsmID
Cettetudei accentue
les valetirsparticulieres
destempsverbaux
dansles.textesdes
poemes
de l'oeuvred,<MihaiEJn.inesl';lJ.
Aux.interp*atioos
ant6l'ieureti9j;ntreeS
.surI etuqedes
valeuustylistiques
destempsverbauxde l'o.euyre
deMihaiEmimscu,notre
travailajouteles
resultats
d'unerecherehe
realis6e.
conformement
auxautrespremisses
quecellesdesrechercblS
p'rCc,edentes.
an trouveainsÎlestempsverbaux
qui,parIaconstrUction
ou,seulement,
par la deroration
de l'ensemble
architectonique
du poeme,realisent
la fooctiOll
poetiquedu
texte,efiemichisşantla
languedenouvux.sensquela grammaire
et la 8tmantique
traditionnlle pourraient
difficilementlesexpliquer.
Institutul
deFilologie.
Română
"A.,Philippide
..
Iafi,$ft.Codrescu
.nr.2

28Cl.p.Irimia,UmboJulpoetic
eminescian,
ed.cit, p.157.
29Cunoaşterea
artisticăeste considerată
ca reprezentînd
un al patruleamod de
înţelegere,respectiv,înţelegereaholistică;ef. SolomonMareus,Timpul,p. 10-11, şi
Controverse
înştiinţdşi inginerie,
EdituraTehnică,
Bucureşti,
1990.
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