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Cu mult drag,
celor pasionați  

de opera eminesciană  
și macedonskiană





INTRODUCERE

Natura, cadrul unor spații edenice, prin Insula lui 
Euthanasius şi Ostrovul Şerpilor relevă, în plan 

metaforic, configurația eului. Indiferent de aspectul decorativ 
al insulei, fie luxuriant, fie arid, în pofida zbuciumului natu‑
rii marine, înregistrat prin urcarea şi coborârea valurilor, eroii 
eminescieni şi macedonskieni se regăsesc pe sine, atingând 
pe de o parte starea de libertate, iar pe de altă parte starea de 
armonie, de beatitudine.

Studiul îşi propune să evidențieze faptul că insula şi marea 
din Cezara eminesciană şi din Thalassa macedonskiană, pe 
lângă semnificațiile, structurile, funcțiile contextuale concrete 
pe care le posedă, capătă noi valențe, devenind spații ale erosu‑
lui şi/sau ale thanatosului. 

Menționăm faptul că studiul reprezintă o ediție revizuită 
și adăugită. 

Pornim de la premisa că opera macedonskiană poate să fie 
considerată o replică a operei eminesciene.

Concepută în cinci capitole, lucrarea conturează, într‑o 
manieră comparativist‑analitică, asemănările şi deosebirile 
celor două opere, în virtutea relațiilor de pe axa paradigmatică 
şi a corelațiilor de pe axa sintagmatică, structurală a universu‑
lui eminescian şi macedonskian.

Primul capitol (1) abordează probleme aflate sub tutela 
mitului și discursului poematic. Remarcăm asemănări între 
Cezara din Avatarii faraonului Tlà şi eroina eminesciană din 
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nuvela omonimă. Thalassa. Marea epopee se aseamănă cu stu‑
dii ale autorilor străini: Faust (Goethe), Trionffo della morte 
(Gabriele d’Annunzio), Domnişoara de Maupin (Théophile 
Gautier), La porte étroite (André Gide). Operele sunt analizate 
prin prisma unor exegeți români și străini.

Atât în Cezara eminesciană, cât şi în Thalassa macedon‑
skiană, structurile pot fi direcționate pe anumite paliere: 
pe o dimensiune mitică, indiferent că este vorba despre un 
mit iudeo‑creştin sau păgân; pe o dimensiune de discurs 
poematic.

Eroii (2) relevă statusul personajelor masculine şi feminine. 
Al doilea capitol inventariază o paletă vastă de protagoniști: 
eroi demonici (Ieronim, Thalassa), eroi mitologici (Priap, 
Neptun, Amphitrita, Venus, Adonis, Eol, Eros), eroine angelice 
(Cezara, Caliope), eroi intermediari (Onufrei, Francesco), eroi 
de referință (Euthanasius, Castelmare).

Aşa cum indică şi titlul lucrării – Insula şi marea la Mihai 
Eminescu şi Alexandru Macedonski –, în al treilea capitolul se 
insistă asupra celor două componente ale spațiului: marea şi 
insula. Sunt analizate şi alte părți constitutive – peştera, stânca, 
valurile.

Începând cu al patrulea capitol, intitulat Eros şi thanatos 
(4), se evidențiază dimensiunea gnoseologică şi ontologică a 
vieții care inserează două momente tari: iubirea şi moartea.

Capitolul Sub tutela romantismului. Relații textuale (5) sub‑
liniază pe de o parte antagonismul eu‑lume, natura umanizată, 
glisarea dinspre mit înspre vis; pe de altă parte precizează tipul 
de relații textuale existente la nivelul celor două opere.

Lucrarea nu este pur descriptivă, ci oferă o interpretare care 
vizează conturarea unei perspective critice nu doar prin rapor‑
tări la literatura națională şi universală, ci şi prin evidențierea 
structurilor, caracteristicilor de bază, prin depistarea semnifi‑
cațiilor impuse de context şi a ideilor cu funcție filosofantă.
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Fiecare operă are un status aparte. Atât insula, cât și marea 
conferă operelor unicitate. Insula și marea devin, în cele două 
opere, un topos erotic şi thanatic.


