ASPECTE STILISTICE ALE ARTICULĂRII
SUBSTANTIVULUI ÎN POEZIA LUI MIHAI EMINESCU
DE
D. IHIMIA
Consideram,cu alt prilej, că există, În dezvoltarea unei limbi literare,
două mari etape, una, in care toate scrierile se îndreaptă, din punct de
vedere lingvistic, spre cunoaşterea, recunoaşterea şi consolidareanormelor,
spre constituirea, deci, a limbii. literare, şi alta, în care creapile literare
(şi mai. cu seamă cele poetice) se indepărtează, prin limbă, de norme, de
limba literară, îndreptindu-se spre constituirea limbajului poetic. Bineinteles că intre cele două etape există o zonă de in terpătruudcre şi cii
fenomnezona.
sp,ecificeunei direcţii sau alteia se Imlllifesjă
aceasta
, şi dincolo de
Din acest punct de vedere, poezia lui Eminescu 'C situează la hotarul
dintre cele două mari etape, după elim se află tot la un hotar, Ia o răscruce, în evoluţia poeziei româneşti. De aceea, limba creaţiei sale trebuie
privită, interpretată din două perspective, din cea a ·limhii literare comune
şi din perspectiva limbajului poetic. Limba poetului este deopotrivă oglindă
a stadiului contemporan lui al procesului de evoluţie a limbii române literare i spatiu de manifestare a procesului de constituire a limbajului poetic românesc.
Caracterul specific al limbajului poetic izvorăşte din cupriuderea lui,
în acelaşi timp, in două sisteme, în sistemul limbii şi în sistemul artelor.
El trebuie conceput, prin urmare, şi interpretat între două coordonate:
una exterioară -- opoziţia ClI limba literară - şi alta interioară - transformarea in sursă de poezie a unor valenţe expresive ale limbii.
În cele ce urmează, vom Incerca o interpretare a articulării suhstantivului în poezia anlumă a lui Eminescu tocmai din aceste perspective.

BDD-A1483 © 1973 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.170.61.215 (2023-01-09 03:35:13 UTC)

GI

,--- D,IRIMrA
-_.._._----,--_

.._._-----------

2

1. FOHl\IE
Nici articolul hot.ărit propriu-zis şi nici articolul nehotăr-ît nu situează,
din punctul de vedere al formelor. limbajul poetic eminescian intr-o rclatie ele opozitie cu limba literară.
Primele note specifice, prefigurînd această re1<\
\ie de opoziţie, le iIl·'
truduce articolul adjectival. Aşa, de exemplu, în intrehuintarea (Ioart.e
redusă, dealtfel) a geniiiv-dativului, preponderentă are forma veche de
feminin cei: "oehiul lumii cei antice", "frumusetii cei eterne" (O. 1, 1(2)1,
"Cu ochii serci cei de-nt.îi" (O. r, 188) etc. Din totalul de (i apariţii, forma
literară celei este întrcbuin.ţată () singură dată, Într-un vers de o curgere
domoală din Luceaţărul: "E un adînc asemenefUitării celei oarbe" (O. 1,
176).
Frccventa ridicată el Iormei vechi, în, raport cu cea literară, credem
că trebuie pusă în legrlturi:icu caracterul ei mouosilabic,La fel trebuie să
se explice absenţa totală a fo 'mei de masculin genitiv-dativ, şi LoLaşa
Irecvcnta extrem de redusă a formei de plural feminin. În schimb, formele
moriosilabice(Ierninin şi masculin singular nominativ, masculin plural nominativ) se constituie Într-o notă specifică a limbajului poetic eminescian
tocmai prin deosebitalor [recoeniă.
Articolul posesiv-gcnitival adîuceşte opoziţia dintre limbajul poetic
Jrninescianşi limba litcrară, poetul apropiindu-semai mult de limba vorbită.
Dar Eminescu se îndepărtează nu numai de limba literară, căreia îi
este caracteristică întrebuinţarea diferenţiată (in funcţie de gen şi număr
a articolului, ci şi de limba vorbită, caracterizată prin Iorrna .lui invariabilă
poetul Întrebuinţînd duel forma invariabilă a, cînd formei;;Iiterare. Poe.tul
îndepărtează şi de limba scriitorilor înaiutaşi şi eO}lLţClIlPorani.Aşa,
de
exemplu, la Alecsandri folosirea literar[j-sau neliterară a articolului stă sub
zodia întîmplării; la Eminescu, în tîmplarca c, în general, exclusă. Făr Ii
să-şi fi constituit în mod "programatic" un sistem, poetul foloseşte formele
literare sau pe cele neliterare Tn sl.rinsă legliLurăeu expresiviLatea generaEI
a versului, în funcţie de proprietaLea fundamentală a limbajului său poetîe
--.. lnnziealitaLea.La Emineseuexpresia muzicală a vei-sului este una din
căile principale detonstitllire a semnirieaţ:ieilirice; In legătură cu acest
principiu credem eă· LrebuieexplicaUişi eroarea de aeord din }<;yipetul:"Ale
piramidei visuri, ale Nilului reci unde, j!lle trestiilor suncl ..." (O. J, 44);
Giei cxpnsia muzieală se sprijiwl pe simetria artieolului de la îneeput de
emistih,
Stînd sub semnul armoniei versului, seleetarea uneiforllle a articolului
p o:-)esiv-g2l1
itival trebuie s4 fi rost in functie. de sintagma. jn care urma sţ\
se cuprindă; In limbajul poetic selecţia este cu deosebire eondiţionatii ele
1 Pfnlfllexcmplificărl,folosilll
ediţ.iaPerpessicius,
voLI, 1939; vol. lI, 1fH:1;
val,.1II,._144(pl'csCl!rtăm
Q,T,H12pentruOpere,vol. I, p, HU),d.uţincm seama i
de careel-urile
introdusede !)ic!iollarul
limbii poetice(l lui' Eminescu,Bueureşti,
196
.,
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combinaţie.Astfel, invariabilul a este întrebuintat ca atare pentru masculin
mai ales cînd cuvîntul următor începe cu consoaria 1-: "Lună, Soare şi Luceferi'El le poartă-n ti lui herb" (O. 1, ]00), "Din a lor treacăt să apuc"
(O. 1, 188). Din 27 asemenea sintagme, în 18 articolul prezintă forme invariabile. Se creeazilîn felul acesta un flux sonor continuu, specific versului
eminescian. Articolul .îşi pierde individualitatea, cuprinziudu-se În structura
cuvintului următor, cu care, dealtfel, face corp comun (elin punct de vedere fonetic). Pe de altă parte, se evită, în felul acesta, dublarea COIlsoanei 1, fenomen care, introducind un plus de relief, ar deplasa locul accentului semnificativ, ar modifica cursul constituirii semnificaţiei poetice,
ar determina un alt contur ideii poetice.
Cînd, Însă, constituirea semnificatiei este condiţionată tocmai de o
asemenea punere în relief, sintagma prezintă forma literară a articolului:
"Al 11lmii-ntregulsirnbur, dorinta-i şi mărirea" (O. 1, 4A) etc.
Cînd armonia versului al' putea fi contrazis!'!de forma populară, Eminescu foloseşte masculinul literar al: "Prea ne pierdusem tu şi eu/În al ei
farmec poate" (O. 1, 185), ..Pe cînd inima ta bate ritmul sfînt al unei ode"
O. 1, 159), "Ca UDmemcnto mori pe al istoriei plan" (O. I, 60) etc. Din 24
asemenea sintagme, forma populară apare numai în 2.
Situaţii similare caracterizcază şi înLrebuintarea formei invariabile
pentru feminin plural : "Creşteali!În cer a lui aripe" (O. I, 176), "Pe-a lui
buze de coral" (O. I, 236) el;c. în cazul pluralului feminin, forma invariabilă prezenta şi avantajul structurii rnonosilabice.
Ideea suveranitătii iprincipiului muzical in procesul creativităţii crninesciene (în cazul de Iată, cu privire specială asupra articulării substantivclor)" se argumentează mai mult, dacă luăm în consideraţie, pe de o parte,
limba articolelor sale, pe de alta, cvoluţia creatiilor eminesciene de la o
variartă la alta.
1
In limba articolelor lui politice şi despre artă şi 'cultură, dominante
sint formele literare. Aşa, în 200 de pagini din editra lui 1. Creţ.u (Opere,
voI. III, p. 13-210), invariahilul a pentru masculin singular apare
doar de 11 ori, al, în schimb, de 1El7ori; a, pentru. ale, de 20 de ori, faţă
dc 111 ori ale; o, pentru ai, de 2 ori; ai, de 49 ori. În ultima ediţie a articolelor lui Eminescu (Despre culturăşi urlă, Iaşi, 1970), aceeaşi situaţie:
din 218 prezente ale articolului masculin singular, 192 au forma literară
al; rnasculinul plural prezintă numai forma ai, iar la feminin plural raportul este de 110 ale Iaţ.ă de 21 a.
Faptul că formele literare nu au, în articolele poetului, frecvenţă absolută se explică - fireşte - prin situaţia din epocă. De aceeaşi situaţie din
epocă, oscilantă, a profitat Eminescu în poezie. Aici, însă, prezenta formelor populare nu mai este un semn al presiunii limbii epocii asupra limbii
2 în altă parte ne vom opri asuprafoncliciiversuluieminescian,
unde guverneaxă acelaşiprincipiuşi asupravocabularului
undeprincipiulmuzicalităţii
se împleteşte cu cel al pollscmu
nt.ismului.
5 - Anuar
delingvistică
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poetului, ei o subordonare a faptului lingvistic procesului de constituire a
semnificatiei lirice.
Spre această concluzie,cum an ticipam mai sus, duce şi analiza situaţiei
din variante. Astfel, intr-o primă variantă a Scrisorii11 Eminescu incercase Iorma literară a masculinului singular, în sintagma ol lor: "Tu le vezi
primind elevii cei imherbi la al lcr elas" (O. II, 265), pentru ca, in ultima
variantă _. manuscris, să se Iixeze la Iorrna, care va rămîne definitivă, (U
articol invariabil: "Tu le vezi primind elevii cei imberbi în li lor clas" (O.
II, 269). Intr-o variantă a Scrisorii111 poetul încearcă, de asemenea, mai
înt îi, forma literară: " ... !; Dariu al lui Istaspe" (O. II, 2\)9); în varianta
puhlicală însă, întrebuintează forma populară: "Ce din vechi se pomeneşte
cu Dariu a lui Istaspe ; " (O. I, 147). Se evită În felul acesta dublarea COI1soanei I şi toaLeconseeinţele (negaLive)care ar decurge de aici pentru CO]ls Lituirea semnificatiei poetice.
Cînd'cuvintul următor începe cu vocală, sensni modificărilor este ir.«
vers. Astfel, într-o varian tă a poeziei 1(amotleua,Eminescu încearcă mai
Întîi invariabilul a: "Ş-a iluziei deşert.e" (O. III, 336). Forma este înlocuită
cu cea literară chiar în variante: "Ş-a[ iluziei deşerte" (O. III, 33G). Versul
"El este-a omeniriiizvor de mîntuire" (O. 1I, Ti) devine, in cele din urmă,
"El este-al omeniriiizvor de mintuire" (O. I, 115). Versul ,,111undelor greli
vuiet" (O. I, 61) a cunorcut mai întîi torma "A undelor lung vuiet" (O.
II, 354) etc.
II. FLNCTll
Ca si formele articolului, funcţiile sale conturcază la Eminescu o zonă
de suprapunere D limbajului său poetic peste limba literară (ca instrument
morfologic,lexical. ea auxiliar al flexiunii) şi o alta în care limbajul poetic eminescianse îndepărtcază de limba literară, chiar opunîndu-i-se. Poetul
"încalcă" norme şi, mai ale", creează altele.
Articolul ho/âril
Ca In limba vorbită, Eminescu acordă articol hotărit uuor substantive
precedate de prcpoziţia lc : "Hai i noi la craiul, dragă," (O. 1, 100). RealilhPle exprimate astfelji
accentuează nota de "hine-cunoscut", mergind
p înă la caracterul de uniciiate.În Îtnpiitai \'i proletar, se dezvoltă pe această
cale ideea de tip, de categoriesocială hine deterrninată : "Ş-acele milioane,
ce in grrl1lH'ziluxoase/Sînt strînse la boyalul,pe cel sărac apasă" (O. 1, 5).
Procedeul, cu o frecverrtă redusă, rămîne nedcfinitoriu pentru limbajul poetic eminescian. Definitorii se arată inainte ele toate noile norme. dezvoltare a unor virlualităti ale limbii ri'îmase ascunse, nevalori['ieate de limha
comună.
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Astfel, prin articol hotări t, SLIbstanlivele în formă de singuJar aj ung
să exprime ideea de plural. Fată de pluralul corespunzător (Ţiresc]singularul aduce cu sine un plus de expresivitate, care-şi trage seva tot din limba
vorbită: "Si de-aceea Lot ce mişcă-Il I,ara asta, rinl, romul" (0, I, 147),
"Deasupră-mi t.eiul sfilll/Să-şi scuture crecnqa" (O. 1, 21G).
1n legătură cu exi.Len(a unei viziuni proprii asupra lumii, înălţată
pe un filon folcloricromânesc, Eminescu creează sau numai exprimă mituri.
Aşa, simbol al curgerii nesfîrşite a timpului, simbol 1I timpului însuşi,
riul primeşte statul de unicitate i rczonan ţe mitice prin arficolul hotărît:
"Vecinic este numai riu! : Irul este Demiurg" (O. I, 157).
Mituri sint la Eminescu codrul, i zoorul, ieiul. Expresia lingvisticii a
caracterului lor mitic este sincularul articulat, eu o Frecventă maximă, Substantivul codru, de exemplu,"din 25 de apariţii la singular, doar în 7 este
nearticulat. Dintre acestea apoi, in ::î se cuprinde într-o constructie de genitiv eu prepoziţie : "La mijloc de cod,li des" (O, 1, 2E)) iar una dintre
sintagme este articulată ca întreg: Ajuns-a el la poala de codtu-n muntii
vechi "(O. I, TI),
Telul, cel mai adesea in aproximativ aceeasi sintagmă : "teiul sfînt"
sau "teiul vechi şi sfint", cunoaşte de fapt o singură situaţie în care primeşte articol nehotărît: "I\'e-om culca lîngă izvorul/Cerăsare sub un lei"
(O. 1, 101), dar, chiar aici, construcţia e cel putin arnbiguă: pentru că,
de fapt, se sugerează că este vorba de un anumit iei, de dinainte cunoscut.
Sugestia e susţinută şi de articularea cu articol hotărît a substantivului
izvor. [u alto creaţii, substantivul nearticulat se cuprinde Tn sintagma [Iot;
de iei (sau crengi de iei}.
2, Ariicoinl adjectiuol (demoJ1struliu)
I
Consecinţa marii frecvenţe a artirol ului adjectival este o puternică
punere in relief. Sensul de relief'arc Il determină, eel:'mai adesea, un adjectiv: "Oi nu e blînd ca o poveste/Amorul meu cel dureros" (O. 1, 211),
"Căci (' vis al nefiinţii universul ce! himeric"(O. 1, 133), dar si un substantiv : "Murdară este ruz.a-ica globul ce! de iinii" (O. 1, C)(i),"Cununa cea de
puie îi at.irna uscată" (O. T, Gl), sali, mai !'al', lIn adverh: "Cind la ziua
('CIIdc mi'ne"(O. 1, BO). Sintagmcl\',in intregul lor, sligereazii,prin aceas([!
structură, o depăşire a sLadiuluieomun al eunoaLerii; semnificaţia creatft,
prin extindere, este de llnicÎlu[c: "Ea, copila cea de ((li/',visul negurii eter
ne" (O, L 154), "Pîn'ce soarele s-o stinge în g'(?HUnea
('cu udi'nr:â" (O. 1,
le)7), "Vedea, ea-ll ziua cea dc-nlÎÎjCuIll izvorau lumirle" (O, r, 176).
Un plus de rdiel' şi de expresivitate introduce desfacerea, prin articol,
a unor sintagme d( largft circulape, mai mult sau mai pu\iu fixe: "La
pămînt dOl'lllea(inîndu-şi căpătîi mÎna cea dreaptă" (O, 1, ]42), "Iar steaua
Certpolare'!i-arată a lui cale" (O, I, 92), "Cititorii cei de zodii" «(), I, 85),
Şi tot aa in cazul UllOI'c:oIlstruc(iiechivalenle CL!sintagma genitivului:
"Rcsp;l'(lrcacea de ape îlimhatCl" (O, I, 152) etc,
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Spre acelaşi rezultat punere in relief -.. duce aşa-numita în trebuiua re pleonastică, cunoscută din textele vechi, a articolului genitival: "Jnima-i creştea de dorul!Al străinului frumos" (O. 1, (6). In Scrisoarea 1,,)11eonasrnul" este, concomitent, o cale pentru manifestarea ironiei poetului,
dispretuitoare : "Astfel încăput pe mina (J oricărui" (O. 1, 134).
,t Articolul nehoiărt!
Eminescu - apropiindu-sc încă o dată de Ii.uha vorbită --- anuleaz.ă
incompatibilitatea dintre articolul nehotărît. şi substantivele care, în mod
obisnuit, nu-l tolerează; c cazul.substantivelor sinqularia laniutn : "Pîll'eşti
clară ca o rouă, p ineşti dulce ca o floare" (O. I, 42). "ÎncărcaU\ de () buni,
de un colb de pietre scumpe" (O. 1, 7G). In felul acesta şi imaginile devin
mai concrete, mai plastice, mai vii.
Mai mult ca oricare din celelalte articole, cel nehotăr-ît inlroduce 111[[i.
multă ambiguitate, iar ambiguitatea este sursă de poezie, mediu al poeziei
Constructia poate ascunde un superlativ : "C[lciera un Întunericca () mare
Iăr-o rază", (O. 1, 1:-;2),poate mărturisi o pendulare intre cunoscut şi necunoscut: "De-o durere, de-o dulcea/li".Aceeaşi ambiguitate caracterizează
chiar şi substantive compatibilecu articolul nchot.âril : "Şi tctu-at.irnă de-un
cuulntjŞoptit pe jumătate ... Te urmăreşte săpl.ăminij Un pas E1Cutalene,
/0 dulce strîngere de mini,jUn tremurat ele gene" (O. 1, 18\J).
Primesc apoi arl.icol nchotărit substantive care la Eminescu şi-au
pierdut sta Lutul de sinqularia ianium, precum cel': "Sti am un cer senin
pc-adincileape." (O. I, 223). în poemul Luceaţărul(şi în mai multe postume)
soarele încetează a mai Ii unicul; el este doar unul dintr-o infinitate de
sori: "Un soare de s-ar stinge-n cerjS-aprinde iarăşi soare" (O. 1, 178). in
[elul acesta universul îşi dezvăluie prin sugestie - ncmărginirea în timp
şi spatiu ; mai ales că articulării cu articol nehotărît i s-a alăturat nearticularea substantivul ui soare.
5, Lipsa articolului (sau deierminarea zero)
Străbătută de fiorul cosmogonie . G. Călinescu), poezia erninesciană se caracterizează prin cuprinderca unor persective largi, aproape niciodată şi niciunde închise, Nearticularea substantivelor se constituie, din
acest punct ele vedere, într-una din trăsăturile delinitorii ale limbajuluj
poetic eminescian. Este modalitatea cea mai proprie exprimării (sau suger[nii) nesfîrşitului în spaţiu şi timp. Mai cu seamă cînd substantivul
nearticulat este la plural.
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Se sugerează aşa - pe fondul unui context cu verbe la prezent-grandiosul cosmic, nernărginirea universului, permanenta naşterii lumilor,
începind de atunci, din "ziua cea de-nt.ii'": "De-atunci negura eternă se
desface în [ăşii, ;[)e atunci răsare lumea, lunii, soare şi stihii .../De atunci
şi pînii astăzi colonii de lumi pierdute/Vin din sure vâi de chaos pe cărări
necunoscute/Şi în roiuri luminoase izvorind din infinil.,;Sint atrase în
vieată de un dor nemărginit" (O. 1, 132). În drumul său spre Demiurg,
lIyperion este, de asemeni, martor al unei necontenite geneze: "Vedea,
ca-D ziua cea dc-nt.îi, jCum izvorau lumine" (O. I, I7t».
Timpul, coordonată cosmică, formă de existcn a universului, este
veşnic. Nearf.iculareasubstantivului ureme (Iutrebuin(atin mod obişnuit la
Eminescu pentru exprimarea ti mpulni concret), asociafă repetitici şi antila nivelul verbului predicat, sustrage realitatea exprimată oricăror
posibile limite. Nu există Înainte; nu există după: "Codrule eu rîuri line,
IVremetrece, vremevine" (O. 1, 12:'3).In Glossă,inexorabilul scurgerii timpului se asociază cu scepticismul poetului, in Iata caracterului neschirnbător
ai lumii: "Toate-s vechi şi nouă toate :jVreme trece, vremevine" (O. 1, 198)
Prin nearticulare se adiuccşte sugesL;agrandiosului: - ieresiru: peisaje sălbatice, cu pr-ăpăstii fără ele număr şi fără de sfîrşit, cu codri nesfîrşiţi, ea în Călin : "De departe-n nili coboară Lînguiosulglas de clopot;
Pe de-asupra ele prăpăstii.sint zidiri de ceiăiuie" (O. 1, 76) cu rîuri şi izvoare, ..c_a ncsfîrşrtului 'intinderilor marine, spaţiu deschis zborului unor
aspiraţii fără de limiteisau smulgîndu-se limitelor impuse ele fire :"Privea
în zareClllTIpe InărijRăsare şi străluce" (O. I, !fiI), - il grandiosului unor
mişcări revoluţionare, cum a fost Comuna franceză: "Se mişc'batalioanea plehei proletare/Cu cuşmefrigiene şi arme lllcitoare,/Şi clopotede-alarmă răsună
răgnş!t".;"Prin aerul cel roşt'r ,femei.trec cu-crrne-n }raV', "Pa,risu aI'(e-l
valuri, Iurtuna-n el se scaldă.)1 urnuri ea [acle negre trasnec arzllld m Vint
(O. I, (2), . sau a grandiosuluiunor bătălii naponale, p.rccumlupta lui Mircea
cel BillrÎn cu tutcii : "Le/neiscînteie lungi în soare, arcuri se întind în vint,;
Şi ca T/ourÎde aramă şi ca ropotul de grindeni,;Or:izontu-ntunceîndu-l
viD
selgeti de pretutindeni" (O. 1, 148), ş. a. m. el.
Semnificaţia unei ereaţ.ii literare se realizeazfl pe deplin din sinteza
a două relaţ.ii: scriitor- OPCdlşi operil- cititor. Din punctul de vedere
al timpului poeziei, între cele dou[\ relaţ.ii la Eminescu se stabileşte un raport de simultaneitate. Semnifieaţ.iapoetici'l eminesdană se compune, se
recompune printr-o permanenUl actualizare; pentru ciJ la Eminescu realitatea suhiacenlă poeziei se compune sau se recompune, se creează sau se
reereează intr-o nedepiJşităactualitate. Descoperirealumii înseamn[l crearea
sau recrearea ei. Asemeni unlli reflector uriaş, poet şi cititor deopotrivă luminează i descoperă pe rind, pe fragmente, părticică cu părtieică, componente ale unei rcalităI) transfigurate. "Unde·aiLlngpar văruite zid. fJodele,
ca de eridă" (O. 1, 7(:i).Semnifica\.iapoetică se constituie prin surpriza unor
descoperiri permanente şi tulburătoare: "Lueeferii de foc/Privi-·vorelin eetinij!\lormînt EIl·-de noroc/Şi I'ări:iprieteni" (O. r, 225). Valoarea poetieă
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deosehită a semnificaţiei lirice izvorăşte aici din conturarea prin expresie
- a unei perspective de distantare între poet şi eul liric.
Prin nearticularc (inso[iUi uneori de articularea nchotărltă] SP ref'uză
miel' Înainte, chiar cind () asemenea idee ar putea fi cel puţin hăuuit ă
în structura conţinul ului : "De-odat-aud Ioşnirea unei rochii.jUn moale pas
ahia atins de scînduri ...jlar mini subţiri şi reci mi-acopăr ochii" (O. T,
l19). Treapta maximă de distanţare, de "ohiedivare", pare s-o cuprindă
versul din Călin în care fata de împărat, într-o ipostază de narcisism, (,
adrniră pe sine cu dctaşare : "Singurică-n cămăruţă brate albe eu întinz"
(O. 1, 80). prin nearticularea substantivului braţe.
6. Relatii intre diîeriie grade de articulare
Universul poeziei eminescieneeste dinamic, Există citeva axe În jurul
cărora se mişcă totul. Această mişcare, interioară semnificaţiei poetice şi
conditie a ei, trece, În mod firesc. şi prin expresie. Timpul vorbelor, repeti ţii şi antitezo, articularea Rau nearticularca se asociază în elemente coristit.uitive.
în poemul Călin, de exernplu, mişcarea eroulni capăLă "materialitate"
prin convergenta unei an titeze, a unei repetiţii şi a nearticulării substantivelor singulare genunchi şi mitiă : "Aşezînd genunehi şi minii cînd pe-un
colt, cînd pe alt colt" (O. 1, 76).
Mişcarea se constituie şi devine "perceptihili:î"mai ales printr-o cornplexă retea ele relaţii care se st ahilesc între diferite tipuri de articulare a
substantivelor.
IIaosul cosmic, anterior genezei, poate fi gindit, intuit, dar intuiţia
primeşte puncte de sprijin, prin care poetul îşi reprezintă starea pregenetică : sînt elemente ale universului creat exprimate prin supstantivc negate
i ncarticulate : "Căci unde-ajunge nn-i hotal',jNici ochi spre a cu]]oateiŞi
vrernea-ncearcăîn zadar/Din [Joiuri a se naşte" (O. I, 176). Negaţ.ieii se ală(ură, 111Scrisoarea 1, antiteza : "La-ncepul, pe cind tiin/il nu era, nici 11(;{lin{â" (O. I, 176).
Intilnirea unor substantive articulate hotărît cu altele nearticulatc
fixează în planul (şi prin planul) expresiei distincţii în planul sulis/an{ei,
precum conllictul dintre etern şi încă necreal, la nivel cosmic; există, în
poezia lui Eminescu, cîteva elemente date anterior, inexorabile i suverane,
iar subst.antivele care le "numesc" primesc în permanenţă articol hotărît:
eterna pace, negura eterni!. Sub semnul lor, uuiversul îşi conlureaz[l componente concrete, inexistente bineînţ.eles 'inaintea genezei, dar exprimabile
prin prisma univen;ullli creat.. Modalitatea de anulare a caracterului de
.,creat", cînd poetul gîndeşte şi reprezintă perioada anterioară genezei, ('s[e
neartieularea substantivelor: "N-a [(ist filme pricepută i nici minie s-o
priceapă,; ...;Dar nici de v5zut nu rue :;;inici ochi eare $-0 vaz5jUmbra
celor nefăcute Ilu-neepme-a se desface, /Şi în sine împăcaLăsHlpînea eterna
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pace 1 ... / De-atunci negura eternă se desface În fâşii" (O. 1.,132).pc
fondul unor construcţii negative.
Naşterea cosmică e un spectacol grandios, eu care, alături de poet,
sîn tern şi noi contemporani. Ne introduc În această situatie de contemporaneitate timpul verbelor prezentul .. i trecerea aceluiaşi substantiv de
la articulare nchotărîtă la articulare hotărîtă: "Dar dcodat-urt punct se
mişcă '" cel întîi şi singur. Iată-l/Cum din chaos Iace rnumă, iară el devine
Tatăl ...lPunclu-ecei« de mişcare, mult mai slab ea hoaba spurnii" (O. 1,
132). ConLernporaneitatea se consolidează apoi prin convertire la permanenţă; substantivele următoare, exprimînd cornponente ale universului În
permanentă mişcare sînt near'l.iculate: "De a tun i răsare lumea. luna, soare
şi stihii .../De atunci şi pînă astăzi coloniide lumi pierdute/Vin din sure uăi
de chaospe cărări necunoscute" (O. 1, 1:)2). Articulat hotări L, suhstantiv ul
lume desemnează universul, nearticulat, în acelaşi context, el desemnează
sisteme cosmice.
Cînd, într-un spaţiu restrîns, se întîlnesc toate gradele de determinare, mişcarea devine halucinantă, ca în Siriqoii: "Arald pe un cal ncgru
zbura, şi dealuri, vale/În juru-i fug ca visuri- prin nouri joacă lună >:/La
pieptu-l manta neagră în [olduri şi-o adună,!iVlovilide ţrun ze-iidrutnu-i le
spulberă de sună.jIar steaua cea polură i-arat ă a lui calc.
Schimbările de perspectivă trec, la nivelul expresiei, prin modificări
ale gradului de determinare. Aşa, în poemul Călin care începe cu un
tablou dinamic - prima mişcare este introdusă de articularea eu articol nehotărît a substantivului 'noinic: "Acă(.at de pietre sure, un voiniceu greu
le suie" (O. 1, 76); eroul vine de undeva din afara tabloului (in Scrisoarea
IV, tabloul e static, "eroul" e daL anterior; substantivul care-I exprimă
este articulat hotărît de la început: "Singur numai cavalerulsuspinînd privea
balconul" (O. 1, 152). Odată ce eroul din Călin a dev/nit cunoscut, substantivul primeşte articl hotărit: "Iar ooinicul s-apnlpie şi cu mina sa
el rurnpe" (O. 1, 79). Intrebuintare» din nou a articolului nehotărît, În
partea a VII-a a poemului, creează şi "semnalizeaz{\"introducerea unei noi
perspective, a copilului: "Pe potica dinspre codri,· cine oare se coboară '?/
Un voiniccu ochi ele vultur lunga vale o măsoară" (O. I, 83).
Din perspectivă epică, Hyperion, cu numele său popular, îşi află expresia caracterului de unici/ale în articularea hotărîtă a substantivului:
"Lîngă fereastră, unde-n colţ/Lw:eaf'tll'ulaşteaptă" (O. 1, l(7). Substantivul
păstrează articolul hotărî L, din această perspectivă, în 10L poemul.Şi-l p ăstrează din perspectiva fetei de împărat, într-o primă parte a prezentei
sale ca personaj-simhol: etapa aspiraţiei de depăşire a propriei conditii:
"O, ele luceaţărul din cer/:.\i-aprins un dor de moarte" (O. 1,174). Într-uIl
moment următor, însă, articolul hot[trît este înlocuit cu cel nebotărît: "Dar
lin hlceafâr, răsărit/Din liniştea uitării" (O. I, 175). Este momentul.în care
condi!.iapămînteană a fetei de împărat Începe să se impunft, contrazieînd
aspira!.iileiniţ.iale. În versurile imediat anterioare, fata de Împărat îşi descoperă apartenenţa la lumea lui C{lLKdin
: "Şi guraliv şi de nimic/Te-ai potrivi
cu mine" (O. 1, 175). Are loc acum o schimbare fundamentală de pcrspecBDD-A1483 © 1973 Editura Academiei
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tivă. În momentele următoare factorul central devine Cătălin, care arnbitioncază să cufunde în anonimat Luceafărul ; spre aceasta conduce întrehuintarea neartieulată a substantivului luceaţăr, COHCO
mitent cu trecerealui
la plural: "Vei pierde dorul de părinţi/Şi visul de luceţeri" (O. 1, 176).
Opoziţii din interiorul categoriei determinării reprezintă manif'est.area, in planul expresiei, a unui conflict de la nivel semantic, aşa cum EP
î nl.împlă în Luceaţăru! unde, din solidaritalea celor două nivele, circumscrisă fenomenului articulării, se constituie semnifica[ia dualistă a 1uccaIărului : esenţăastrală "îmbrăcaLă", În cîteva rînduri, în aparetită p ămîntcan ă. Atributele lui Hyperion sînt unice şi cunoscute, îi sînt imanente:
lumina, razele, coroana; substantivele primesc articol hotărît. Componentele
aparenţei p ămînteşti sînt "oarecare" (într-un anumit sens) : un mîndru tinăr
un t.iuăr ooieood,el ţinc-n rnină un toiag, "U17v inăt giulgi se-ncheie nod!
Pe umerele goale "; substantivele au articol nehotărit,
Pri Il urmare, articularea substantivului conturcază, pentru s truc(ura
limbajIIIui poetic eminescian, cîteva note def'initorii.
1. Din punctul de vedere al formelor, articolul posesiv (prin 1'01'10e
populare) şi articolul adjectival (prin forme arhaice) reprezintă manifestări
ale suveranităţii principiului muzicalitătii, ca una din coordonatele esenţiale ale limbajului poetic eminescian.
2. Întrehuinţ.ările particulare ale articolului conturează imaginea un OI"
norme proprii de articulare, în funcţie de transformarea limbii din mijloc
de comunicare în mijloc de comunicare estctieă :
-- articolul hotărît, de exemp.Iu, se constituie adesea în marcă (sau
chiar instrument) a cont.urării unor mituri (riu, codru, iei etc.),
- articularea nehot.ărită ascunde o stare de ambiguitate, intre cunoscut
şi necunoscut,Introduce v- dinspre expresie-- (sau reflectă) o mişcare în
structura conţinutului;
----nearticularea este convertită În cale de realizare a unor sugesLii
(grandiosul terestru, uesfirşitul întinderilor marine sau cosmice, amploarea
unor mişcări social-revoluţionaresau a unor bătălii nationale etc.) ;
- imbinarea, în acelaşi context, a diferitelor grade de determinare,
.trecerea de la un tip de articulare la altul creează un sistem ele relatii foarte
complexe, pe temeiul cărora se constituie în convergenţă, binein'teles..eu
alte elemente de expresie -- semnificapa poetică.
Tabloul de ansamblu al articulării substantivului În poezia lui Eminescu
conturează foarte limpede raportul În care se află limbajul poetic eminescian cu limba literară, Cele două rcalit.ăti sînt ea două cercuri care se Întretaie. Zona de uprapunere este cea a formelor (la articolul hotărît şi
nehotărît) şi, parţial, a Iunctiilor (ca instrument morfologic,lexical, auxiliar al Ilexiunii). Formele articolului genitival, unele funcţii şi, mai ales,
intrebuinţ.ările stilistice originale îi eonstituie zona manifesLării(;araeLerlllui
său specific.
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