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Abstract 

Transdisciplinarity – as a way if being and Eminescian creation – is transposed into his 
visionary work through the „Eminescu universe” in the infinity of space and time. Eminescu 
„built” his vast culture through „the assimilation” of space and time from the human civilization. 
His work explores and transcends space and time in spatial progression: microcosm → human 
universe → macrocosm and in temporal evolution: past → present → future. The symbiosis of the 
past with present and future into finite-infinite space is „crafted” by Eminescu in a gem of 
philosophy and essence: the poem La steaua / To the Star (1886). The nuances, dimensions and 
antitheses in living the space-time binomial are defined, characterized and exemplified by 
Eminescu’s genius in the fabulous Scrisoarea III / The IIIrd Letter (1881) and the poetic 
masterpiece Diana (1884). The space and time of posterity become „Eminescu’s space and time”, 
which light, impose and transcend into eternity. The wonder of his genius transcends time through 
the cultural authority of Nicolae Iorga (1911), Simion Mehedinţi (1947), Constantin Noica (1978), 
Szász János (2000), Dorel Vişan (2014) and Dan Puric (2015).   
 
Résumé 

Transdisciplinarité - comme un mode d’étant et de la création eminesciene - se réalise dans 
son visionnaire œuvre par "l'univers eminescien" dans l'infinité de l'espace et du temps. Eminescu 
"a édifié" sa vaste culture par "l'assimilation" de l'espace et du temps de la civilisation humaine. 
Son œuvre explore et transcende l'espace et le temps dans la progression spatiale: microcosmos →  
l’univers humain → macrocosmos et dans l’évolution temporelle: passé → présent → futur. La 
symbiose du passé avec le présent et le futur dans l'espace fini - infini est "cisellée" de poète 
Eminescu dans une pierre précieuse de philosophie et d’essence: le poème La steaua / D’ici à 
l’étoile qui parait (1886). Les valences, les dimensions et les antithèses  dans le binôme vivant 
espace-temps sont défini, caractérisé et illustré par le génie d’ Eminescu dans la fabuleuse 
Scrisoarea III / La III-ème lettre (1881) et le chef-d'œuvre poétique Diana (1884). L’espace et le 
temps de la postérité  deviennent "l’espace et le temps d’Eminescu" qui illuminent, imposent et 
transcendent dans l'éternité. Le miracle de son génie transcende le temps par l’ autorité culturelle 
de Nicolae Iorga (1911), Simion Mehedinţi (1947), Constantin Noica (1978), Szász János (2000), 
Dorel Vişan (2014) et Dan Puric (2015).   
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Rezumat 
Transdisciplinaritatea - ca mod de fiinţare şi creaţie eminesciană - se materializează în 

opera sa vizionară prin „universul Eminescu” în infinitatea spaţiului şi timpului. Eminescu „şi-a 
construit” vasta cultură prin „asimilarea” spaţiului şi timpului din civilizaţia umană. Opera sa 
explorează şi transcende spaţiul şi timpul în progresie spaţială: microcosmos → universul uman → 
macrocosmos şi în evoluţie temporală: trecut → prezent → viitor. Simbioza trecutului cu prezentul 
şi viitorul în spaţiul finit - infinit este „dăltuită” de Eminescu într-o nestemată de filosofie şi esenţă: 
poezia La steaua (1886). Valenţele, dimensiunile şi antitezele în trăirea binomului spaţiu-timp sunt 
definite, caracterizate şi exemplificate de geniul eminescian în fabuloasa Scrisoarea III (1881) şi 
capodopera poetică Diana (1884). Spaţiul şi timpul posterităţii devin „spaţiul şi timpul lui 
Eminescu”, care luminează, impun şi transcend în eternitate. Minunea geniului său transcende în 
timp prin autoritatea culturală a lui Nicolae Iorga (1911), Simion Mehedinţi (1947), Constantin 
Noica (1978), Szász János (2000), Dorel Vişan (2014) şi Dan Puric (2015).   
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          Mihai Eminescu trebuie predicat aşa cum se predică Evanghelia, pentru că  

el este fiinţa supremă a existenţei noastre în istorie.  
          Mihai Eminescu a fost judecat în afara contribuţiei aduse României. Mulţi nu 

i-au înţeles partea lui ezoterică. Nu au înţeles că Mihai Eminescu a fost un trimis 
pentru acest neam. El este genial şi este un geniu pentru că a gândit profund. Este 

sfânt sau - pentru a nu avea probleme cu creştinii - este divin.  
          Noi nu l-am predat aşa pe Eminescu. L-am predat ca pe un romantic. Mihai 

Eminescu este universal pentru că este român. Asta nu ştim noi...  
 

                  Dorel Vişan, Bucureşti, 30 iulie 2014 
      
 

1. Universul eminescian 
Opera eminesciană realizează în spaţiul infinit o mişcare de necuprins între fizica teoretică 

şi astrofizică, între microcosmos şi macrocosmos, care curge în timpul infinit prin geniul 
eminescian în poezie şi literatură, în gând şi spirit, suflet şi sentimente, în logică şi acţiune, viaţă şi 
cunoaştere, în cultură şi civilizaţie. Este ceea ce defineşte universul eminescian. 

Spaţiul şi timpul, materia şi energia, întunericul şi lumina, pământul şi galaxiile, sunt 
„distilate şi sublimate”, proiectate şi metamorfozate, personificate şi metaforizate în om şi infinitul 
demiurgic, în viaţă şi natură, în evoluţie şi perfecţiune, în fiinţa umană şi devenirea ei. 

 
2. Spaţiul şi timpul în universul eminescian 
Analiza spaţiului şi timpului în creaţia eminesciană, rezultată din integrarea şi transcendenţa 

a 3 (trei) perspective. 
 

2. 1. Vasta cultură eminesciană 
Cunoaşterea şi prelucrarea culturii universale reprezintă în fapt „construcţia” 

personalităţii eminesciene, prin asimilarea spaţiului şi timpului din civilizaţia umană. Vasta 
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cultură eminesciană realizează astfel o chintesenţă - Omul deplin al culturii române (Constantin 
Noica) de: 
- literatură şi poezie - clasicism, romantism, modernism (Shakespeare, Baudelaire, Mallarmé, 

Novalis (motivul florii albastre), Goethe, Lenau;  
- istorie universală, europeană şi naţională - căreia a dorit să-i construiască un Pantheon de 

domnitori, în piesele sale de teatru, din păcate neterminate; 
- religie şi filosofie: egipteană (Carte Morţilor, nuvela proprie - Avatarii faraonului Tla); indiană 

(Rig-Veda), budism; chineză (Confucius - Analecte); elenă (de la Heraclit la Platon); zoroastrism; 
ortodoxism, catolicism; filosofie germană - Schopenhauer, Kant, Hegel, Fichte, Schelling; 

- ştiinţe: mecanică, fizică, astronomie; medicină legală; economie politică, drept; 
- arhivistică: cărţi vechi, cărţi populare.  

2. 2. Spaţiul şi timpul în opera eminesciană 
Geniul eminescian „explorează” şi transcende spaţiul şi timpul, ca manifestări, ca 

„fiinţări” ale materiei, energiei şi cuplului materie-energie, cu o profunzime abisală şi o fineţe de 
bijutier, într-o analiză cristalină şi o sinteză globală: individual (spaţiu sau timp), dual (spaţiu-timp) 
sau combinat. Poetul, prozatorul, eseistul, pamfletarul, filosoful Eminescu caracterizează o 
progresie spaţială (amplificare): micro → macrocosmică, în evoluţie temporală: trecut → prezent → 
viitor. Trecutul - nemodificabil reprezintă istoria, prezentul - întotdeauna relativ, în construcţie/ 
distrucţie, clipa, iar viitorul - este perspectiva, cu o anumită probabilitate determinată. 

Naşterea şi moartea, clipa şi eternitatea, relativitatea şi infinitul, gândul şi sentimentul, 
măreţia - ca ecou al timpului şi spaţiului, lumina - în lectură fizică „o rază”, în citire sufletească 
devenind „iubire” sunt „dăltuite” de Eminescu în timpul şi spaţiul fizic - astronomic, dar şi al viului 
- omului, în „hora” trecutului cu prezentul şi viitorul, într-o nestemată de filosofie şi esenţă, de 
simplitate şi profunzime, într-o capodoperă spaţiu-timp a geniului eminescian de     4 strofe - 16 
versuri, în poezia La steaua (1886). 

 

La steaua care-a răsărit 
E-o cale-atât de lungă, 
Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă. 
 

Poate de mult s-a stins în drum 
În depărtări albastre,  
Iar raza ei abia acum 
Luci vederii noastre. 

Icoana stelei ce-a murit 
Încet pe cer se suie: 
Era pe când nu s-a zărit,  
Azi o vedem, şi nu e. 

 

Tot astfel când al nostru dor 
Pieri în noapte-adâncă, 
Lumina stinsului amor 
Ne urmăreşte încă. 

 

Abordarea euristico-poetică şi etico-filosofică a spaţiului-timpului în viziunea 
eminesciană este fantastică şi reprezentativă pentru această poezie. 

„Construcţia” spaţiului, ca măreţie a gloriei umane, ca întindere a unui imperiu - cel 
otoman, ca amplitudine în extindere continuă, în timpul pământean de numai 200 de ani, 
„cutremură” pământul - ca spaţiu şi forţă, în accelerarea timpului de 2 secole, ca durată şi 
rapiditate, după cum în personificare şi metaforă „recita” Eminescu în 42 de versuri, din fabuloasa, 
glorioasa, incisiva şi deosebit de polemică, realistă şi critică Scrisoarea III (1881): 
                    ........................................................................... 

Iar din inima lui simte un copac cum că răsare, 
Care creşte într-o clipă ca în veacuri, mereu creşte, 
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţeşte; 
Umbra lui cea uriaşă orizontul îl cuprinde 
Şi sub dânsul universul într-o umbră se întinde; 
Iar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari, 
Atlasul, Caucazul, Taurul şi Balcanii seculari; 
Vede Eufratul şi Tigris, Nilul, Dunărea bătrână -  
Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână. 
Astfel, Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri 
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Şi corăbiile negre legănându-se pe râuri, 
Valurile verzi de grâie legănându-se pe lanuri, 
Mările ţărmuitoare şi cetăţi lângă limanuri, 
Toate se întind nainte-i… ca pe un uriaş covor, 
Vede ţară lângă ţară şi popor lângă popor - 
Ca prin neguri alburie se strevăd şi se prefac 
În întinsă-mpărăţie sub o umbră de copac. 
 

Vulturii porniţi la ceruri, pân’la ramuri nu ajung; 
Dar un vânt de biruinţă se porneşte îndelung 
Şi loveşte rânduri-rânduri în frunzişul sunător,  
Strigăte de- Allah! Allahu! se aud pe sus prin nori,  
Zgomotul creştea ca marea turburată şi înaltă, 
Urlete de bătălie s-alungau după olaltă. 
Însă frunzele-ascuţite se îndoaie după vânt 
Şi deasupra Romei nouă se înclină la pământ. 
Se cutremură sultanul… se deşteaptă… şi pe cer 
Vede luna cum pluteşte peste plaiul Eschişer. 
Şi priveşte trist la casa şeihului Edebali;  
După gratii de fereastră o copilă el zări 
Ce-i zâmbeşte, mlădioasă ca o creangă de alun; 
E a şeihului copilă, e frumoasa Malcatun. 
Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet, 
Că pe-o clipă se nălţase chiar in rai la Mohamet, 
Că din dragostea-i lumească un imperiu se va naşte, 
Ai cărui ani şi margini numai cerul le cunoaşte. 
 

Visul său se-nfiripează şi se-ntinde vultureşte,  
An cu an împărăţia tot mai largă se sporeşte,  
Iară flamura cea verde se înalţă an cu an, 
Neam cu neam urmându-i zborul şi sultan după sultan. 
Astfel ţară după ţară drum de glorie-i deschid… 
Pân-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid… 

                    ................................................................................ 
Astfel, trecutul românesc „de mărire”, cu strămoşii glorioşi, construit cu sacrificii şi 

eroism, cu durere şi morală, cu patriotism şi caracter, valorând aur şi tării de oţel este opus cu 
revoltă şi amar, cu vehemenţă şi realism prezentului românesc, trăit în „comedia minciunii”, de 
„Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei naţii!”. 

Miracolul eminescian simte şi gândeşte, înţelege şi cunoaşte, trăieşte şi creează, 
transcende pentru infinit/finit, infinire/nefinire, infinitate, nemărginire raportat la spaţiu şi la timp:  
• „Trecut şi viitor e în sufletul meu, ca pădurea într-un sâmbure de ghindă şi infinitul asemene, ca 

reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă” 
• „Dac-aş putea şi eu să mă pierd în infinitatea sufletului meu…” 

Practic, fiecare poezie reprezintă un model de spaţio-temporalitate şi o metodă poetică 
spaţio-temporală de redare a subiectului poeziei în transdisciplinaritate. 

Spre exemplificare capodopera poetică Diana (1884). 
Încadrarea spaţială a desfăşurării tematice poetice (începutul):  
Ce cauţi unde bate luna 
Pe-un alb izvor tremurător 
Şi unde păsările-ntruna 
Se-ntrec cu glas ciripitor? 

se continuă cu încadrarea temporală a acţiunii poetice: 
În cea oglindă mişcătoare 
Vrei să priveşti un straniu joc 
O apă vecinic călătoare 
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Sub ochiul tău rămas pe loc? 
şi sfârşeşte cu Diana, subiectul poeziei care transcende în spaţiu şi timp. 

Un arc de aur pe-al ei umăr, 
Ea trece mândră la vânat 
Şi peste frunze fără număr 
Abia o urmă a lăsat. 
 

În plus, perfecţiunea definirii temporale ne aminteşte de vechea expresie grecească 
„Panta rei (Totul curge)”, sentinţă celebră şi aforism definitoriu (Nu poţi coborî de două ori în apele 
unui râu, fiindcă totul se mişcă, curge temporal). De notat că deşi această cugetare este atribuită lui 
Heraclit din Efes (c. 535 - c. 475 î.d.H.), şcoala ioniană, ea aparţine în fapt lui Simplicius din 
Cilicia, filosof neoplatonist. 

 
      
2. 3. Spaţiul şi timpul posterităţii 

Judecata obiectivă, imparţială şi eliminatorie a Zeului Chronos - timpul ca perenitate 
demonstrează cu prisosinţă „îmbogăţirea” valorii şi capodoperii eminesciene prin trecerea timpului, 
certificarea geniului şi a dimensiunii-simbol naţionale a lui Eminescu, atotcuprins în universalitatea 
culturii. 

Judecata posterităţii - uneori cu accente de subiectivitate şi superficialitate, dar 
periculoase şi nocive - consfinţeşte în spaţiul şi timpul civilizaţiei umane geniul şi „muntele” de 
poezie şi sensibilitate, de valoare neîntrecută şi prioritate absolută.  

Este luptătorul intransigent Eminescu pentru fiinţa naţională unitară românească, 
filosoful conceptelor spaţio-temporale şi al descifrării comportamentului uman, criticul cu sarcasm 
nemărginit al prezentului său, istoricul şi vizionarul (uneori deocamdată utopic) al destinului 
românesc în universalitate. 

 

Nicolae Iorga, în cele Trei extrase din cuvântarea ţinută la 16 octombrie 1911, cu 
prilejul dezvelirii statuii lui Mihai Eminescu în Galaţi, grăieşte cu respect, claritate şi sinceritate, 
conciziune şi relevanţă: 

Cine este Mihai Eminescu? 
Dispreţul pentru uzurparea conducerii  
de puţinii care nu s-au ridicat măcar prin  
inteligenţa, cultura şi munca lor. 
Cine este Mihai Eminescu? 
Evlavia pentru timpurile de cinste, bărbăţie şi măsură. 
Cine este Mihai Eminescu? 
Afirmarea unităţii româneşti eterne, groaza  
de cotropirea străină, care ucide o conştiinţă,  
împiedică o desfăşurare, sfarmă un viitor, 
lasă fără îngrijire un trecut, pentru a da în loc  
jaf şi corupţie, oricare ar fi numele cotropitorului, 
al celui dintâi dintre neamurile de cultură ori a celei din urmă plebi asiatice.  
 

Simion Mehedinţi în 1947 defineşte cu o conciziune specifică educaţiei sale 
academice,  universitare şi umane, posibilul destin eminescian ajuns la bătrâneţe: 

Ce nu ne-ar fi dăruit Eminescu (1850-1889, 39 ani), dacă ar fi atins pragul bătrâneţii, 
după ce din încă anii tineri se aşezase alături de cei doi-trei poeţi-filosofi ai omenirii!… 

De-ar fi avut parte de regala bătrâneţe a lui Goethe (1749-1832, 83 ani) contribuţia 
românească la cultura omenirii ar fi fost de pe acum atât de însemnată, încât am fi putut privi cu 
seninătate orice nenorocire trecătoare. … 

În plus, marele geograf, filosof, pedagog şi patriot defineşte destinul şi perceptele lui 
Eminescu reguli, învăţături şi obiective pentru posteritate: 
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Cum a purtat Eminescu în sufletul său durerea românilor din toate timpurile şi din 
toate ţările româneşti n-a mai purtat-o nimeni. 

Numai urmând învăţăturile lui, mai pot afla urmaşii calea mântuirii din prăpastia în 
care am căzut. 

Cine va călca alături, va rătăci… Se nenoroceşte pe sine şi va nenoroci şi pe alţii, 
făcând să crească ruina, în loc de a o scădea. 

        Datorită geniului eminescian, tulburătoarei sale filosofii, izvorâtă şi bazată pe dragoste 
şi credinţă, calităţii de a fi român adevărat, luptei pentru unitatea ţinuturilor româneşti, 
convingerilor şi scrierilor sale caustice privind politica vremii şi contemporanii săi, societatea şi 
străinii au făcut eforturi să îl neutralizeze şi să îl elimine în final. Deşi, uneori, atitudinea (în 
vorbe) a românilor era a prieteniei şi a recunoaşterii valorii, atitudinea (în fapte) a fost cu totul 
alta. Eminescu însă şi-a urmat destinul cu demnitate şi durere, nu a abdicat de la adevăr şi dreptate, 
de la intransigenţă şi absolut. De multe ori viaţa lui a fost un infern, cu o boală indusă mişeleşte şi 
criminal şi a sfârşit printr-o tragedie. 

În toate poeziile şi scrierile sale străluceşte dragostea faţă de fiinţa iubită, de popor, de ţara 
întreagă, Dacia, de adevăr, dorinţa fierbinte de transformare şi aducere a contemporanilor 
dezorientaţi şi îndreptaţi premeditat pe căi greşite la înălţimea înaintaşilor, performanţelor şi 
credinţei. 

Eminescu a arătat adevărul şi a propovăduit dreptatea, credinţa şi creaţia lui şi a poporului 
român. A spune adevărul este un act de mare curaj şi instantaneu înseamnă a-ţi face şi a avea 
duşmani nemiloşi, a căror ură vulcanică năprasnic erupe, izbucneşte.  

…Tu ai crezut, o, demon, 
Că în dreptate e putere. - Nu, 
Dreptatea nu-i nimic făr de putere. 

(Mihai Eminescu, Demonism, 1872) 
Atunci când interesele devin criterii de evaluare şi interpretare a realităţii se realizează o 

percepţie voit greşită şi nedreaptă a dreptăţii şi adevărului. Apar astfel deturnări şi denaturări 
grosolane ale realităţii şi ale valorilor umane. 

 

Iată de ce cuvântul introductiv al scriitorului Szász János „Icoana stelară a eternităţii” la 
ediţia bilingvă (română/maghiară) a Poeziilor lui Mihai Eminescu, ediţie jubiliară care 
comemorează 150 ani de la naşterea poetului (anul 2000 fiind anul Eminescu) devine emblematic: 

Multe s-au schimbat în cei peste 100 de ani de când opera lui Eminescu îşi trăieşte 
eternitatea: războaie mondiale au sfâşiat Europa în lung şi-n lat, regimuri au apărut şi au dispărut, 
s-au schimbat ideologii, mode spirituale şi, cu toate acestea, am rămas pe mai departe - sub semnul 
senzaţiei şi al gândului, al sentimentului şi al pasiunilor - fiinţe care continuă să se regăsească în 
versurile lui Eminescu. În vârtejul acestei vieţi ce fuge şi al fenomenelor efemere, valorile veşnice 
ale poeziei ne tulbură, dar ne şi aduc liniştea. Eminescu străluceşte, de-acum ca icoana stelară a 
eternităţii, pe cerul celui de-al treilea mileniu.  Szász János (2000).  

 

Dan Puric în ianuarie 2015 aduce clarificările atât de necesare şi aşteptate pe pământul 
românesc. Artist fiind, el este mult mai aproape de sensibilitatea, înţelegerea, universalitatea şi 
perenitatea eminesciană şi de aceea încheiem cu măreţia reală a cuvintelor lui: 

Eminescu cred că face parte din minunea de a fi român. Atât. Pentru că, în mod 
normal, logic, n-am fi avut şansa să avem o asemenea minune. Noi trebuia să fim nişte marginali, 
nişte supravieţuitori ai istoriei. El este un pisc. Ce a ieşit fără o pregătire istorică. E şi jenant să te 
gândeşti că Eminescu s-a sincronizat la cultura europeană. Eminescu nu s-a sincronizat. Eminescu 
tractează la nivel universal. 

Numai dacă ne gândim la faptul că noi n-am avut limba română până la el. Limba 
română s-a născut în splendoarea ei ca limbă literară prin Eminescu şi prin biserică. Până la el, 
limba română era săracă. Şi dintr-o dată ea cunoaşte o explozie extraordinară, o taină. Eminescu 
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parcă ne-a şi blestemat la intraductibilitate. Un sublim blestem. El nu poate trăi decât în spaţiul 
românesc. Numai pe verticală. A fost o conştiinţă. 

Aceste citate de încheiere sunt de fapt realităţi conectate la spaţio-temporalitatea 
românească, europeană şi universală.    
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