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Abstract  
 Addressing to a heterogeneous public, who has various skills for decoding the journalistic 
message, Eminescu’s journalistic discourse reveals careful selections of the means of expression. 
The choosing of the discursive ways is dictated, primarily, by the accessibility of them: from this 
perspective, it can be distinguished two categories within Eminescu’s publishing texts: on the one 
hand – specialised ones (as studies, economic analysis, presentation of political theory etc.), and on 
the other hand – vulgar ones (as notes, accounts meeting in Parliament, political glosses/comments 
etc.). The paremiological examples appeal is more common in the second category of texts, where 
the journalist tries to make accessible the abstract contents and concepts in order to be understood 
by the readers. This work aims at presenting some of the pragmatic valences entailed by 
paremiology in Eminescu’s publishing work, based on the examples from the journalistic corpus. 
 
Résumé 
 En s’adressant à un public hétérogène, qui manifeste des compétences variées pour la 
compréhension du message journalistique, le discours journalistique de Mihai Eminescu relève une 
sélection rigoureuse des moyens d’expression. Premièrement, la sélection des moyens d’expression 
est dictée par leur degré d’accessibilité: de ce point de vue,  on distingue deux catégories de textes 
– spécialisés (études, analyses économiques, théories politiques etc.) et d’information (séances 
d’information, présentations des sessions de Parlement, glosses politiques). Le recours à l’exemple 
parémiologique est plus habitué dans la deuxième catégorie de textes, où il soutienne une technique 
d’accessibilité qui a comme but la traduction des concepts abstraits que le journaliste les expose 
aux lecteurs. On se propose de présenter dans ce travail quelques valences pragmatiques de la 
parémiologie dans les articles de Mihai Eminescu, à l’aide des exemples du corpus journalistiques. 
 
Rezumat 
 Adresându-se unui public eterogen, care dispune de competenţe variate de decodare a 
mesajului jurnalistic, discursul publicistic eminescian relevă selecţia atentă a mijloacelor de 
exprimare. Alegerea modalităţilor discursive este dictată, în primul rând, de gradul de 
accesibilitate al acestora: din acest punct de vedere, distingem în cadrul publicisticii eminesciene 
două categorii de texte - specializate (studii, analize economice, expuneri de teorii politice ş.a.) şi 
vulgarizatoare (note informative, prezentări ale şedinţelor din Parlament, glose politice ş.a.). 
Recursul la exemplul paremiologic este mai frecvent în cea de-a doua categorie de texte, unde 
susţine o tehnică a accesibilizării, care are ca scop domesticirea conceptelor abstracte pe care 
gazetarul le expune cititorilor. Prezentăm în lucrarea de faţă câteva dintre valenţele pragmatice pe 
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care le antrenează paremiologia în publicistica eminesciană, sprijinindu-ne expunerea pe exemple 
din corpusul jurnalistic. 
 
Keywords: Mihai Eminescu, journalistic works, paremiology, pragmatics. 
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1. Introducere 
Deşi debutează jurnalistic încă din anii studenţiei la Viena, confirmarea lui Eminescu ca 

gazetar se produce odată cu intrarea lui în redacţia gazetei conservatoare „Timpul”. Datorită 
articolelor din publicaţia conservatorilor, Eminescu intră în atenţia colegilor de breaslă şi a 
publicului cititor, distingându-se prin uşurinţa cu care tratează teme dintre cele mai variate şi prin 
soliditatea discursului argumentativ. Paradigma publicisticii eminesciene marchează aptitudinea 
gazetarului de a impune un model discursiv în presa vremii, contribuind la modernizarea şi 
diversificarea mijloacelor de expresie specifice scrisului jurnalistic, aflat încă la început de drum în 
veacul al XIX-lea. Distanţarea jurnalistului de stilul gazetăresc cultivat în epocă se face simţită atât 
la nivelul problematicii abordate, care vizează probleme esenţiale pentru societatea vremii, cât şi la 
nivelul expresiei.  

Eminescu ilustrează generaţia scriitorilor care desfăşoară o importantă activitate publicistică 
culturală şi politică. Printre aceştia, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Asachi, George Bariţiu, 
Mihail Kogălniceanu, Cezar Bolliac, I.L. Caragiale, Ioan Slavici, Tudor Arghezi sunt personalităţi 
pentru care scrisul jurnalistic complineşte scrisul artistic, între cele două instaurându-se zone de 
convergenţă, de contaminare, menite să le îmbogăţească şi să le nuanţeze. Aşa se explică caracterul 
hibrid al discursului jurnalistic eminescian: „în materia solidă a argumentării raţional-discursive, din 
care se clădeşte orice edificiu retoric, sunt încorporate, la Eminescu, materiale heteroclite, ţinând fie 
de sfera narativă, fie de regimul poetic”(SPIRIDON, 2009, 6). În acest sens, lectura comparată a 
creaţiei beletristice şi a celei publicistice relevă recurenţa unor teme, imagini, motive, expresii, 
apropierile dintre cele două domenii de creaţie subliniind încă o dată organicitatea scrisului 
eminescian. În fond, şi creaţia poetică şi publicistica sunt moduri de manifestare a personalităţii 
creatoare a autorului, exprimând atitudini fundamentale faţă de lume şi semeni: „discursul critic din 
publicistică şi din poezii reflectă aceeaşi atitudine fundamentală faţă de societate şi diferă numai 
mijloacele prin care se comunică” (VATAMANIUC, 1996, 256). 

Înscriindu-se diacronic în trena fenomenului publicistic paşoptist, Eminescu trasează noi 
repere pentru discursul jurnalistic al epocii. Îmbinarea dintre retorica de amvon şi retorica 
publicistică, specifică limbajului jurnalistic paşoptist, excesul şi emfaza discursului, oscilaţia între 
registrul laic şi cel sacerdotal, transparentă la nivelul expresiei, sunt depăşite în publicistica 
eminesciană, prin stăpânirea deplină a limbajului şi prin simbioza deplină între mijloacele expresiei 
jurnalistice. Fără îndoială că articolele poetului mai poartă aluviunile discursului paşoptist, dar 
conştiinţa saltului calitativ şi a responsabilităţii faţă de cititor se simte în acribia şi profesionalismul 
gazetarului. Vorbind despre practica redactării şi despre exigenţa pe care poetul o manifesta în 
alcătuirea textelor, memorialistica vremii conturează portretul unui gazetar extrem de exigent cu 
propria muncă: „Ca scriitor Eminescu strica multă hârtie, căci făcea multe corecturi mai ales în ceea 
ce privea alegerea vorbelor şi ţinea să dea la tipografie manuscriptul curat şi citeţ. Articolele pentru 
«Timpul» de exemplu, le scria de obicei acasă, le cetia cu glas tare, apoi le scria. Mai înainte apoi 
de a le da la tipar i le citia apoi cuiva şi, dacă nu era mulţumit de ele, le prescria din nou. Împrejurul 
mesei lui de scris era deci mereu plin de hărtii rupte” (SLAVICI, 1998, 138). Regăsim în aceste 
rânduri imaginea unui Eminescu extrem de riguros în ce priveşte calitatea articolelor dedicate 
tiparului, care trece prin travaliul variantelor până la obţinerea unui text care să-l mulţumească. 



 
  
 
Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                            Volumul XII, Nr. 3, septembrie 2016 
 

 103

Intrat în focul polemicilor, Eminescu nu evită însă nici formulările de o violenţă accentuată, astfel 
încât „locvacitatea nestrunită, virulenţa polemică, îndrăznelile lexicale profane, imagistica 
provocatoare se află etalate emfatic în publicistica sa” (SPIRIDON, 2009, 44). 

 
2. Discursul publicistic eminescian 
La nivelul genurilor jurnalistice abordate, Eminescu ne surprinde prin varietate şi eclectism: 

„în gazetăria eminesciană ne întâmpină o devălmăşie de «genuri» şi formule: eseuri, pamflete, 
foiletoane, articole doctrinare etc.” (OPREA, 1983, 108), iar lista poate continua cu scrisori 
deschise, cronici teatrale, satire, studii lingvistice ş.a. Adresându-se unei categorii largi de public, 
discursul publicistic eminescian este guvernat de principiul accesibilităţii, atât la nivel lexical, cât şi 
la cel al construcţiilor sintactice. Dacă în cazul textelor specializate (studii, analize economice, 
expuneri de teorii politice ş.a.), modalitatea discursivă dominantă este argumentarea, modelarea 
referentului fiind una teoretică, iar accesul la el fiind asigurat de cunoaşterea discursiv-raţională, în 
cazul textelor vulgarizatoare sau de popularizare (note informative, prezentări ale şedinţelor din 
Parlament, glose politice ş.a.), modalităţile discursive dominante sunt naraţiunea şi descrierea, 
referentul fiind construit după model analogic, iar accesul la el fiind mediat de cunoaşterea 
ostensivă şi discursivă. Eminescu utilizează, în cea mai mare parte a articolelor, un limbaj denotativ, 
apelând la sensurile de bază ale vocabulelor utilizate, iar acolo unde există pericolul unor 
ambiguităţi semantice, jurnalistul apelează la definiţii şi etimologii, explicitând conceptele. 

Conştient de funcţia paideică a presei, de potenţialul instructiv al acesteia, gazetarul îşi 
însoţeşte excursul jurnalistic cu numeroase comentarii metatextuale. În acest sens, articolele 
eminesciene sunt presărate de glosări numeroase, de explicitări ale termenilor neologici sau ale unor 
cuvinte mai vechi, al căror sens original s-a demonetizat în practica discursivă curentă. Eminescu 
susţine de la tribuna paginii de ziar adevărate „prelecţiuni populare”, menite să faciliteze accesul 
cititorilor la subiectele dezbătute. 

Poetica publicisticii eminesciene, explicită în multe dintre articole, evidenţiază predilecţia 
jurnalistului pentru paremiologie, pentru citatul revelatoriu, pentru ironie ca figură de gândire cu 
efecte variate la nivelul receptării, pentru cultivarea unei limbi curate, nepervertită de criteriul 
etimologismului sau de utilizarea abuzivă a neologismelor neadaptate, şi convingerea gazetarului că 
limpezimea ideilor exprimate depinde de claritatea expresiei verbale utilizate (MOCANU, 2013, 
150-155).  

Demersul argumentativ are la bază principiul veridicităţii, în ciuda criticilor pe care 
gazetarul şi le atrage din partea colegilor junimişti pentru libertatea de a-şi exprima opiniile chiar şi 
atunci când acestea nu rezonau cu politica partidului:  

„Noi nu ne speriem de-a supăra pe cetitor cu aceste cuvinte. Nu linguşim pe nimenea, pentru 
că nu suntem în stare de-a spune neadevărul, iar adevărul este singura raţiune de-a fi a unei 
dări de samă de orice natură” (Opere IX, 9).  
Eminescu porneşte de la deconstruirea demersului argumentativ al adversarului, demontând, 

pe rând, fiecare argument al acestuia, pentru a demasca în final lipsa de conţinut şi falsitatea 
materialului (VAZACA, 1993, 10). Tonul vehement vizează în primul rând imperfecţiunile de 
formă din articolele colegilor de breaslă, carenţe care, potrivit gazetarului, trădează întotdeauna 
viciul de conţinut. De multe ori, eroarea este intenţionată, mizând pe capacitatea de manipulare şi pe 
ignoranţa publicului cititor. Lipsa de cultură a gazetarilor, indiferenţa acestora faţă de limba folosită 
în articole sunt doar două dintre tarele unei publicistici aflată încă la început de drum la noi şi care 
atrage critici virulente din partea jurnalistului.  

O altă marcă a publicisticii eminesciene o constituie predilecţia gazetarului pentru sarcasm 
şi ironie. „Un inventar al procedeelor folosite de Eminescu pune în evidenţă prezenţa covârşitoare a 
sarcasmului şi a ironiei, precum şi absenţa parodiei, a umorului şi, în genere, a ludicului. Dominante 
sunt însă câteva forme ale satirei, folosirea unui lexic tăios, a afirmaţiilor tranşante şi a aprecierilor 
fără menajamente” (MĂNUCĂ, 2000, 28). Un exemplu în acest sens îl oferă articolul  S-a 
obrăznicit turcul, publicat la 1 septembrie 1876, în „Curierul de Iaşi”, în care jurnalistul satirizează 
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pretenţiile Porţii ca domnitorul României să sărbătorească cu salve de tun şi iluminaţii suirea pe 
tron a lui Abdul Hamid al II-lea: 

„Dacă sultanul şi vizirul ar veni în ţară împreună c-o trupă de voltijori, ca să ne facă plăcerea 
să se deie preste cap înaintea noastră şi a numerosului neam a lui Israil, atunci şi-ar vedea 
visul cu ochii - în toate colţurile de uliţă cu slove mări: «Mare caraghiozlâc!! Pentru cea întâi 
dată în România. Astăzi în ziua (cutare) la 7 oare sara va începe reprezentaţia vestitului, 
atotputernicului Abdul-Hamid şi a vizirului său Mehmet-Ruşdi. Însuşi a sa înaltă persoană 
va executa cele mai grele jocuri pe frânghie, însoţit de vestitul vizir în calitate de clown. 
Intrarea 50 bani». 
Aceasta ar fi cel mai nimerit mijloc pentru proclamarea în public a Maiestăţei Sale turanice” 
(Opere IX, 196-197).  
Dimensiunea metadiscursivă deţine o pondere însemnată în publicistica eminesciană, 

jurnalistul însoţindu-şi demersul demonstrativ cu o anexă tehnică, a explicitării discursive în folosul 
cititorului. În acest sens, Eminescu îşi invită cititorul în laboratorul redactării articolelor, 
dezvăluindu-i „metodiul” de lucru şi obiectivele:  

„E greu de a espune o idee fundamentală cu ramificaţiile ei aşa încât să deie un tablou unitar. 
Ideea există toată implicită în cap, dar spre a o espune ne servim de cuvinte, de şiruri ce au 
început, au un sfârşit. De aceea voi ilustra prin fapte aceste teorii” (Opere IX, 171).  
Dezvăluirile privind maniera de concepere şi redactare a articolelor sunt frecvente în 

publicistica eminesciană şi ele ilustrează, pe de o parte, intenţia autorului de a se detaşa de stilul 
cultivat de presa vremii, iar pe de altă parte, postura histrionică a jurnalistului care refuză la nivel 
declarativ „artificiile retorice”, fără ca acest lucru să conducă la dispariţia acestora din texte. 
Pornind de la poetica explicită a articolelor, „publicul îi poate astfel «prinde» reţeta, devenind 
familiar cu mersul demonstraţiei” (SPIRIDON, 2009, 82), iar transparenţa tehnicii discursive 
facilitează accesul la mesajul articolelor. 

Rod al obişnuinţei jurnalistului de a face trimiteri frecvente la texte, dimensiunea 
intertextuală este şi ea o trăsătură distinctă a publicisticii eminesciene. Eminescu recurge constant în 
susţinerea afirmaţiilor la tehnica citatului ilustrativ: autoritatea unor personalităţi româneşti şi 
străine în domeniile abordate conferă greutate demersului argumentativ. În acest sens, nume precum 
Platon, Aristotel, Dante, Ştefan cel Mare, Matei Basarab, Kant, Shakespeare, Goethe, Leibniz, 
Descartes, Machiavelli ş.a. sunt invocate frecvent în articole, prin afirmaţii de natură filosofică, 
politică, administrativă, economică ş.a. Inserarea citatelor nu este aleatorie, ci respectă necesităţile 
demonstraţiei jurnalistice: în acest sens, pentru a ilustra gestionarea precară a veniturilor statului, 
jurnalistul recurge la afirmaţiile lui Goethe, potrivit căruia cifrele nu guvernează lumea, dar arată 
cum este guvernată. Citarea exactă, cu indicarea surselor, devine o tehnică imbatabilă în susţinerea 
afirmaţiilor jurnalistului, iar deschiderea enciclopedică a acestuia  permite recursul la texte din 
domenii variate de cunoaştere şi comunicare. În aceeaşi paradigmă a intertextualităţii şi a tentaţiei 
instituirii unei comuniuni fatice se înscriu trimiterile la enunţuri expresive din latină sau franceză. 
Astfel, Stelian Dumistrăcel observă că „faţă de perioada de la «Curierul de Iaşi», când locuţiunea 
expresivă şi idiotismul colorează un stil colocvial, familiar, după intrarea la «Timpul», gazetarul 
Eminescu, fără a fi renunţat la primul registru, trece spre un discurs cu rezonanţe oratorice, de 
dezbatere publică în cadru naţional” (DUMISTRĂCEL, 2006, 89). 

 
3. Paremiologia în publicistica eminesciană 
O particularitate a articolelor eminesciene o constituie inserarea în text a unor proverbe şi 

ziceri populare care susţin ideile şi concepţiile jurnalistului. Semn al experienţei şi înţelepciunii 
populare, paremiologia vine să sprijine demersul argumentativ al gazetarului, conferind culoare şi 
farmec textelor. Prezenţa proverbelor, a expresiilor populare, a locuţiunilor şi zicătorilor contribuie 
la plasticizarea ideilor prezentate şi la familiarizarea cititorului cu problematica articolelor. 
Valorificând resursele stilistice ale limbii populare, jurnalistul reuşeşte să construiască un cadru de 
familiaritate, imprimând articolelor acel „ton sfătos” de care vorbea G. Călinescu în legătură cu 
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publicistica eminesciană (CĂLINESCU, 1976). Gama expresiilor populare, extrem de diversă, 
serveşte intenţiile demonstrative ale gazetarului: a avea sfadă, a nu-şi cunoaşte lungul nasului, a-şi 
face mendrele, a-şi scoate sufletul din palmă, a (nu) face hatâr, a-şi înfierbânta creierii, a umbla ca 
mâţa pe lângă pasat, a secera înainte de a fi semănat, negustorie cu piei de cloşcă, a se primbla d 
la Ana la Caiafa, a pune cuiva capul în poale, a pune mânile-n sân, a-şi arăta văpseaua, a strâmba 
din nas, a-şi spăla mâinile ca Pilat din Pont ş.a. Prezenţa acestora, alături de numărul mare de 
proverbe, româneşti şi străine, ilustrează „preferinţa pentru expresia vie, capabilă să plasticizeze 
ideile, de aici şi nota de oralitate a articolelor sale, care constituie una din trăsăturile inconfundabile 
ale întregii publicistici eminesciene” (ILINCAN, 2004, 158). 

3.1.Surse ale paremiologiei 
Paremiologia românească rămâne fără îndoială sursa predilectă a lui Eminescu, susţinând 

demersul argumentativ al gazetarului. Adaptându-şi mijloacele stilistice la specificul publicului 
cititor, jurnalistul recurge adesea la formulări paremiologice de extracţie populară: 

„Înainte vreme era o zicală care spunea de pe ce se cunoaşte nebunul. Naţia românească au 
uitat zicala asta, se vede: «Bătrânii vorbesc ce a făcut, tinerii ce fac, nebunii ce au de gând să 
facă». Liberalii totdauna vorbesc de ceea ce au de gând să facă” (Opere X, 8). 
„De ce mulţimea e lesne crezătoare....? Nu tocmai greu de explicat. Ea uită zicala: «Să nu 
dea Dumnezeu omului atâta rău cât poate purta» şi, pentru a scăpa de suferinţi actuale, 
relativ mici, face orice i s-ar cere, necunoscând că din ceea ce face ar putea rezulta ceva şi 
mat rău” (Opere X, 169). 
„Ungurii ştiu proverbul nostru: «românul nu uită niciodată» şi ne-aducem aminte ca prin vis 
că un ziar unguresc se găsise să comenteze acest proverb în ton melancolic, ştiind că 
socotelile ce le are de răfuit cu noi nu sunt tocmai curate” (Opere X, 252). 
„Ce nu se poate la noi? La Dumnezeu şi-n Ţara Românească toate sunt cu putinţă, zice un 
proverb vechi” (Opere XII, 351). 
„Vitejia la... distanţa cuvenită e un lucru comod şi admirabil. De aproape nu prea e de 
seamă. Cânele care latră mult nu muşcă, zice un proverb, şi prea fac gură foile ungureşti 
pentru ca dinţii să nu le fie parte scoşi demult, parte ştirbi” (Opere XII, 438). 
În ce priveşte filiera pe care ajung acestea în articolele poetului, Vatamaniuc apreciază: 

„Eminescu transferă unele din aceste paremii din colecţia sa de poezii populare; pentru altele nu 
avem însă nici o informaţie documentară. Sunt preluate, evident, din alte colecţii sau din vorbirea 
curentă” (VATAMANIUC, 1996, 238). Subliniind caracterul livresc al publicisticii eminesciene, 
Ioan Milică identifică două surse importante pentru paremiologia din publicistica eminesciană: 
„marele infoliu al vornicului Iordache Golescu, manuscrisul 213, intitulat Pilde, povăţuiri i cuvinte 
adăvărate şi poveşti, cercetat cu creionul în mână în perioada ieşeană, şi minunata Culegere de 
proverburi a lui Anton Pann, pe care poetul pare să o fi ştiut aproape pe de rost, din moment ce 
citează şi prelucrează frecvent fragmente” (MILICĂ, 2013, 26) 

Pe lângă proverbele şi zicătorile de sorginte românească, gazetarul valorifică şi resursele pe 
care i le pun la îndemână cultura şi limba altor popoare:  

„Leben und lehen lassen este un bun proverb german care se tâlcuieşte: «Trăieşte tu, dar 
lasă şi pe altul să trăiască»” (Opere X, 72). 

„«Pe arborul tăcerii creşte fructul ei, pacea» - zice un frumos proverb arab, care se aplică 
întrucâtva la atitudinea modestă de astăzi a presei române” (Opere X, 132). 

 „Un proverb turcesc zice că, pentru cel ce înţelege, un ţânţar sună ca o trâmbiţă, iar 
pentru cel ce nu înţelege tobele şi surlele sunt în zadar; şi în orice caz lumina nu se aprinde 
decât pentru cei ce văd, nu pentru orbi” (Opere X, 211). 

„Aşa ceva nu se schimbă întru nimic prin discursuri superflue a d-alde d. Grădişteanu şi 
acei oameni din România cari gândesc ca d-sa ar fi mult mai folositori patriei lor dacă s-ar 
convinge de vechiul proverb german: «Tăcerea e de aur»” (Opere XIII, 322). 

„Iată ce avem de ascultat din partea organului oficios unguresc. Bange machen gilt nicht 
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zice un proverb nemţesc. Numai daca n-am şti în ce disproporţie stă lăudăroşia maghiarilor cu 
puterea lor insanităţile statistice ale organelor lor ar avea poate oarecare efect asupră-ne” 
(Opere XII, 438). 

„Non idem est si duo dicunt idem zice un proverb latin, adică, „nu acelaş lucru este daca 
doi zic acelaşi lucru" (Opere X, 332). 

„Acelaş Ştefan Vodă căruia turcu (pe atunci cea dântâi putere militară în Europa) îi iau 
Chilia şi Cetatea Albă, acelaş Ştefan Vodă bate de-l stinge mai târziu pe regele Albert în Codrii 
Cosminului, încât rămâne proverb în ţara leşească „în zilele lui Albert au pierit şleahta" şi 
acelaş Malcoci a cărui oaste turcească Ştefan au topit-o în ţinutul Bolgradului a pătruns mai 
târziu în Polonia şi prădă şi arse până la Lemberg fără ca regatul să-l poată opri” (Opere X, 61). 

Apelând la o gamă bogată de proverbe şi zicători româneşti şi străine, Eminescu ilustrează 
diverse realităţi ale vremii, consolidându-şi în acelaşi timp discursul argumentativ care deplasează 
accentul de pe funcţia iconică, de reprezentare a societăţii româneşti din veacul al XIX-lea, pe 
dimensiunea evaluativă, critică, a evenimentelor şi problemelor economice şi politice cu care se 
confruntă societatea românească. 
 

3.2.Valenţe pragmatice 
Definind maniera prin care Eminescu îşi construia articolele şi specificul stilului jurnalistic 

eminescian, în marginea studiului Icoane vechi şi icoane nouă, G. Călinescu face afirmaţii care îşi 
dovedesc viabilitatea pentru întreaga poetică publicistică eminesciană:  

„Scheletul articolului eminescian e mai cu seamă ideologic, el făcând parte dintr-un sistem 
politic ce se desfăşură mereu, iar ceea ce în el pare pamflet e critica mânuită cu o mare 
plastică verbală. Valoarea literară a acestor articole stă întâi de toate în chipul sfătos de a 
traduce fără multe neologisme, într-o limbă la îndemâna tuturor, marile abstracţii. Darul 
acesta îl avea Maiorescu. Însă Eminescu îl depăşeşte în partea formală cu mult. El coboară 
până la vorba sătească şi la proverb, scoate pilde, face figuri cu o siguranţă uimitoare. 
Niciodată nu s-au exprimat la noi idei generale cititorului de gazetă într-un chip care să dea 
fiecăruia iluzia că pricepe”.  
Exegetul subliniază în aceste rânduri una dintre cele mai mari calităţi ale stilului publicistic 

eminescian: capacitatea de a exprima idei abstracte prin cuvinte simple, facilitând astfel accesul 
cititorilor la mesajul textelor:  

„Teoriile sunt înşirate pe aţă băbeşte, sunt desfăcute în pilduri, prefăcute în teatru 
monologic, spuse în serios şi luate-n râs, cu o invenţie verbală, cu o proverbialitate 
neasemuite în care e ceva din Creangă şi din Anton Pann, dar subtilizat, adus la 
complexitatea gândirii culte”.  
Printre mecanismele de plasticizare a ideilor se numără şi tehnica utilizării proverbelor. 

Apelul la paremiologie, mult mai consistent în activitatea editorială de la „Timpul”, „reprezintă mai 
mult un suport al argumentării eminesciene, o extereorizare plastică a propriilor gânduri şi 
sentimente, prin care se întăreşte sau se reconfirmă, de cele mai multe ori, un adevăr universal 
valabil, oferind astfel cititorului un moment de reflecţie” (ILINCAN, 2004, 160). Condamnat pentru 
virulenţa limbajului, pentru utilizarea invectivelor şi a calificativelor degradante în prezentarea 
adversarilor politici, Eminescu răspunde criticilor într-unul din articolele sale, publicat în paginile 
„Timpului”:  

„Nu alegem vorbele după cum îndulcesc sau înăspresc lucrul, ci după cum acopăr mai exact 
ideea noastră. Vorba nu e decât o unealtă pentru a exprima o gândire, un signal pe care-l dă 
unul pentru a trezi în capul celuilalt, identic aceeaşi idee, şi când suntem aspri, nu vorbele, ci 
adevărul ce voim a-l spune e aspru” (Opere XIII, 120).  

 Proverbul devine mijloc de sancţionare a acţiunilor politicienilor sau ale colegilor de breaslă 
care acordă un interes sporit evenimentelor din străinătate, în detrimentul informaţiilor privind 
realităţile interne. Un exemplu în acest sens îl oferă articolul Pe arborul tăcerii ..., din 6 octombire 
1878: 
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„«Pe arborul tăcerii creşte fructul ei, pacea» — zice un frumos proverb arab, care se aplică 
întrucîtva la atitudinea modestă de astăzi a presei române. Întradevăr, pare că s-ar fi dat un 
mot d’ordre ziarelor liberale şi afiliaţilor de a păzi un silenţiu tăcut sau o tăcere silenţioasă, 
după cum ar zice d. Pantazi Ghica, asupra activităţii acestei sesiuni estraordinare, în care s-a 
pus la cale cestiunile cele mai grave pentru viitorul României” (Opere X, 132). 
În economia articolelor eminesciene, apelul la paremiologie merge mână în mână cu 

activarea ironiei, servind aptitudinile regizorale ale gazetarului. Sub aparenta seriozitate a 
discursului jurnalistic, ironia augmentează valenţele pragmatice ale paremiologiei, stabilind un soi 
de complicitate jurnalist-cititor, deasupra capetelor celor vizaţi. Astfel, articolul Pe arborul tăcerii 
... continuă cu rândurile: 

„Această tăcere se manifestă prin deosebitul interes etnologic ce-1 arată ziaristica pentru 
regiuni depărate, unele pentru Bosnia şi Erţegovina, altele pentru Afganistan şi pentru 
îndrăzneţul Şir-Ali, încît, urmîndu-se acest metod de-a discuta cestiunile, vom ajunge mai 
departe, pînă ce concertul penelor oficioase va ajunge la o simfonie asupra descoperirilor din 
Africa centrală; iar triburile negrilor vor avea onoarea de a întuneca prin importanţa lor 
pierderea unei bucăţi din pămîntul patriei” (Opere X, 133). 

 De cele mai multe ori Eminescu recurge la proverbe pentru a ilustra realităţi ale societăţii 
româneşti din veacul al XIX-lea. Astfel, în articolul Promulgat şi sancţionat..., din 14 octombrie 
1879, referitor la modificarea articolului 7 din Constituţie, privind chestiunea izraelită în România, 
Eminescu surprinde lipsa de fond a acestei modificări care nu reuşeşte să reglementeze dimensiunea 
economică a problemei. Pe acest fundal, jurnalistul nu pregetă să supună unei critici severe clasa 
politică românească care, sub pretextul intereselor publice, promovează reforme în folos personal: 

„De-aceea nu ne îndoim că acum, după ce cestiunea, întrucât era formală, e înlăturată, 
guvernul şi organele lui vor propune fel de fel de reforme, unele din bună credinţă, altele cu 
priviri personale şi pentru a îmbrobodi, cu pretextul interesului public, interese private, dar, 
oricum fie, asemenea proiecte vor ploua, vor fi poate chiar conforme cu cuvintele noastre, 
dar lipsite de înţelegerea noastră. Non idem est si duo dicunt idem zice un proverb latin, 
adică, «nu acelaş lucru este daca doi zic acelaşi lucru» (s.n.), căci de la zisa în treacăt, de la 
repetarea imitativă a aceloraşi cuvinte pînă la reproducerea în alt creier a aceleiaşi gîndiri e o 
mare deosebire” (Opere X, 332). 

Un alt articol, Ieri s-a citit, din 24 martie 1879, exprimă dezamăgirea gazetarului faţă de rezultatele 
alegerilor şi lipsa de speranţă într-un viitor mai bun: 

„Uh proverb turcesc zice că, pentru cel ce înţelege, un ţînţar sună ca o trîmbiţă, iar pentru cel 
ce nu înţelege tobele şi surlele sînt în zadar; şi în orice caz lumina nu se aprinde decît pentru 
cei ce văd, nu pentru orbi. Domni-va aceeaşi orbire la alegerile viitoare ca la cele trecute, 
trimite-se-vor din nou aceleaşi incapacităţi personificate, aceleaşi ambiţiuni meschine, 
aceleaşi mutre imposibile în Adunările viitoare sau poporul rumânesc îşi va deschide ochii şi 
va refuza concursul la încercarea de-a se forma un nou cabinet de curiozităţi — iată 
întrebarea pe care noi, cîţi n-am pierdut pe deplin speranţa unui viitor mai bun, îndrăznim a 
o nega” (Opere X, 211-212). 
Locul pe care proverbul îl ocupă în economia articolelor nu este întâmplător. De regulă, 

acesta apare în partea finală a articolelor, dobândind valenţe concluzive şi exprimând de cele mai 
multe ori deziluzia gazetarului: „Ce nu se poate la noi? La Dumnezeu şi-n Ţara Românească toate 
sunt cu putinţă, zice un proverb vechi” (Opere XII, 351). 

Conştient de potenţialul performativ al cuvântului, Eminescu este adeptul declarat al unei 
retorici lucid şi conştient orientate pragmatic. Printre mijloacele cultivate de jurnalist, în vederea 
persuadării publicului cititor, remarcăm: folosirea exemplelor menite să confere o coloratură 
familiară ideilor politice prezentate; tehnica citatului revelator; susţinerea demersului argumentativ 
cu date statistice; explicitarea mecanismelor discursive în cadrul unui metadiscurs care însoţeşte 
limbajul publicistic; adresarea directă, instaurând o relaţie discursivă explicită gazetar-cititor; 
dramatizarea. Apelul la paremiologie completează gama  tehnicilor pragmatice valorificate de 
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gazetar, devenind o constantă a scrisului jurnalistic.  
 

Concluzii 
Dacă pentru mulţi dintre reprezentanţii paşoptişti gazetăria reprezenta o activitate 

conjuncturală, subordonată unui pragmatism imediat, pentru Eminescu ea devine o profesie, o 
responsabilitate, în demersul de educare a opiniei publice. De la evenimentele de politică internă la 
transformările din planul politicii internaţionale, gazetarul surprinde prin documentarea serioasă a 
materialelor pe care le dă tiparului şi printr-un acut spirit critic faţă de realităţile vremii. Pasiunea cu 
care jurnalistul îşi comunică concepţiile politice, verva cu care intră în polemică cu alte publicaţii 
ale timpului oferă imaginea unui om angajat, extrem de receptiv la problemele epocii şi cu vocaţia 
scrisului jurnalistic. Indiferent de ţinuta şi caracterul publicaţiilor la care colaborează de-a lungul 
vieţii, Eminescu imprimă acestora pecetea inconfundabilă a stilului său. Cultivând o jurnalistică de 
atitudine, gazetarul angajează opinia publică în dezbaterea celor mai importante evenimente ale 
realităţii social-istorice, având curajul exprimării unor opinii radicale în privinţa clasei politice 
româneşti. 

Activitatea publicistică a lui Eminescu obligă discursul jurnalistic al epocii să-şi înnoiască 
tiparele, tot astfel cum poezia eminesciană determină intrarea lirismului românesc pe noi 
coordonate. Pe de altă parte, publicistica constituie spaţiul configurării unui nou Eminescu, în 
măsura în care impune redimensionarea ansamblului operei eminesciene, prin dialogul deschis la 
nivelul problematicii şi al mijloacelor de expresie specifice creaţiei artistice şi celei jurnalistice. În 
acest spaţiu de interferenţă, de dialog fertil între cele două domenii ale scrisului eminescian, se 
situează şi valorificarea resurselor stilistice ale paremiologiei, care imprimă textelor o pecete 
inconfundabilă. 
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