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Anca VOICU

Dionis reitereaz" mitul Sophiei gnostice
Scriitori ca Eminescu i Sadoveanu cred în teleologie, în întoarcerea la Gr!dina
Arheilor, c!ci scopul vie"ii nu e hazardul, ci revenirea în vârful muntelui ascuns, în starea de
armonie orfic!: a lui Dionis cu Lumea de Sus (prin ini"ierea întru iubire) i a lui Kesarion
Breb cu Lumea de Jos (prin ini"ierea întru în"elepciune). Lumea semantic! a unor texte
literare ca S rmanul Dionis i Creanga de aur se întemeiaz! pe un „referent” extralingvistic
preexistent, lumea sacralit!"ii, un referent pentru care categoriile spa"io-temporale de tip
istoric sunt doar o ipostaz! fenomenal! pentru „închipuirea” unei lumi de esen"!
transcendental!. Instituind un raport de comunicare între Eul superficial al fiin"ei umane,
prins în coordonate spa"io-temporale recognoscibile, i Eul profund, în care s!l! luie te
dimensiunea sacr! a divinit!"ii, elementele textuale sunt topite i metamorfozate, în planul
con"inutului, potrivit Weltanschaung-ului autorilor.
Semn literar privilegiat, personajul literar î i relev! esen"a de metafor! vie1
dezv!luindu-se cititorului o dat! cu textul i câmpul semnifica"iilor pe care le reprezint!. Un
personaj ca Dionis frapeaz! tocmai prin originalitatea viziunii integratoare pe care o reflect!
în text, „unicitatea configurativ! a acestui scenariu epic al Ideii”2 înglobând punctele de
vedere diferite înregistrate de critica literar!, care consider! nara"iunile lui Eminescu, pe
rând, proz poetic (George C!linescu, Eugen Simion), proz de idei (Eugen Simion), proz
fantastic ( Tudor Vianu, Mihai Dr!gan, Mihai Zamfir, Nicolae Ciobanu), manifest ri ale
propriei biografii (Perpessicius), fic!iune eterocosmic (Tudor Vianu).
Nucleul filosofic al nuvelei S rmanul Dionis este, indubitabil, fundamental în
configurarea sensurilor. Îns!, materia narativ! a textului, cu toate arabescurile sale i
sus"inut! de protagonist, este cea care ofer! substan"! fic"ional! i premisele prezentei
interpret!ri, care urm!re te dezv!luirea unui construct mental propriu gnosticismului.
Aceast! cunoa tere ini"iatic! universal! i atemporal! care este gnosticismul este dovada
unui izvor comun al diverselor sisteme filosofice i religioase. În atari condi"ii, identificarea
unui model de gândire gnostic! în textul eminescian nu implic! eludarea influen"elor
identificate anterior de exegeza eminescian! (apriorismul kantian, c!r"ile orientale, textele
vechi indiene etc.3), ci completarea perspectivelor critice.
Gnosticismul este o doctrin! a salv!rii, a mântuirii, a eliber!rii, nu prin
cooperarea cu voin"a divin!, ci prin asimilarea unei cunoa teri ezoterice. Spre deosebire de
alte constructe religioase, unde raportul cu divinitatea este unul mediat, f!r! cunoa terea
nemijlocit! a „obiectului” credin"ei, gnosticismul pre"uie te cunoa terea direct!4. Intuind,
în câmpul narativ eminescian, zona intersti"iar! a unor valen"e gnostice, prezentul capitol
î i propune s! identifice în nuvela S rmanul Dionis o re-creare a mitului c!derii Sophiei,
al!turi de al"i indici textuali care reflect! o proiec"ie gnostic! a lui Dumnezeu i c!l!toria de
tip ini"iatic a spiritului prins în coordonate spa"io-temporale împotriva voin"ei proprii.
C!l!toria sufletului în t!râmul invizibil este un locus sigilli în cultura universal!, începând
de la Orfeu (îngerul cu harfa în mân! din cercul solar), mitul lui Er (Platon), visul lui Scipio
(Cicero) i pân! la romantici, derivat apoi în suprarealism. Eminescu îi confer! o alt!
schem!, metamorfozeaz! i re-face mitul care devine al lui, traseul spiritului în viziune
eminescian! urmând tiparul unui rit de ini"iere, în care iubirea i în"elepciunea devin
imperative pentru cunoa terea final!.
„Dac! am afla misterul prin care s! ne punem în leg!tur! cu aceste dou! ordini de
lucruri care sunt ascunse în noi, mister pe care l-au posedat magii egipteni i asirieni,
atuncea în adâncurile sufletului coborându-ne, am putea tr!i aievea în trecut i am putea
locui lumea stelelor i a soarelui” – sunt reflec"iile tân!rului Dionis din incipitul nuvelei.
Dincolo de „aspira"ia cosmic!, izvorât! din setea de sublim, de grandios, înt!rit! de
sentimentul, general la Eminescu, de deta are de concrete"ea terestr!”5, gânduri precum
cele apar"inând protagonistului nuvelei par a- i avea izvor în concep"ia gnostic! asupra
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originii sufletului. Nu numai trupul, ci i sufletul este un produs al puterilor cosmice care a
imprimat corpului chipul omului primordial sau arhetipal, puteri care i-au animat for"ele
lui fizice personale. Inclus în suflet este spiritul sau Pneuma, o por"iune din substan"a
divin! de dincolo de lume, care s-a rev!rsat aici, în lume. Ca i Sophia textelor gnostice,
Dionis r!t!ce te în lumea umbrelor, purtând cu el lumina divin! cu care a fost învestit i pe
care n-o va recunoa te decât la finalul avatarurilor sale, al peregrin!rilor sale prin univers.
„Ateist supersti"ios”, cum îl caracterizeaz! naratorul, Dionis resimte acut
propensiunea spre sferele înalte; divizat între teluric i cosmic, protagonistul dore te
întâlnirea tipic! dintre finit i infinit, dintre crea"ie – sufletul s!u – i creator. Îns!, aceast!
întâlnire nu se poate produce decât în vis, alunecarea pe coordonatele onirice facilitând
îndeplinirea dorin"ei. Visându-se ajuns în profunzimea tainic! a cerescului, Dionis viseaz!
propria sa profunzime, fiin"a tainic! de odinioar!.
El se simte pe sine ca umbr! a unei entit!"i necunoscute, proiectat! pe p!mânt,
constela"ia stilistic! a motivului dublului fiind deosebit de prolix! în straturile subsidiare
ale textului. În aceast! ipostaz! a sa de dublu al instan"ei primare, Dionis nu numai c! se
vrea reunit cu „bolta cea albastr!”, dizolvând lumea a ezat! între cer i p!mânt, ci
îndr!zne te s! aspire la o substituire total! a divinit!"ii. Analizând raportul Eu – Cel!lalt,
Vladimir Jankélévitch face urm!toarele observa"ii: „Allos sau Heteros, Cel!lalt este un
altul-decât-mine pentru c! este relativ acela i, pentru c! este în acela i timp asem!n!tor i
diferit: de aceea, alterarea mea de c!tre cel!lalt i asimilarea mea de c!tre el sunt ni te
procese relative”6. Relativitatea procesului de re-unire a ipostazei telurice – materializat!
în persoana lui Dionis – cu cea sideral! trebuie pus! în leg!tur! cu puritatea începutului i
p!catul reînceputului. Dac! unitatea primordial! a celor dou! instan"e a stat sub semnul
binecuvânt!rii, al purit!"ii deci, o posibil! reorganizare a ordinii lumii dup! ce acestea au
fost separate st!, inevitabil, sub semnul p!catului i, deci, al imposibilit!"ii.
Dionis, în prima instan"!, i, apoi, avatarul s!u, c!lug!rul Dan, reitereaz! mitul
c!derii Sophiei7. Pentru gnostici, drama p!catului s!vâr it de unul din eonii pleromei,
Sophia, se constituie în drama universului însu i. Privind lumea materiei din sferele înalte
în care s!l! luie te, Sophia întrez!re te în acel spa"iu o lumin! transcendent!. Atras! de
dorin"a de a poseda aceast! lumina i de a o multiplica, ea î i p!r!se te perechea spiritual!,
pe Hristos, i descinde în lumea materiei. Aici încearc! s! dea via"! elementelor inerte care
alc!tuiesc haosul preexistent i, prins! f!r! sc!pare în noroi, prin contactul direct cu
acesta, eman! un alt eon, inferior, pe care îl nume te Yldabaoth8. Potrivit unui text gnostic
ca Pistis Sophia, Hristos este trimis de instan"a divin! suprem! pentru a r!scump!ra
p!catul perechii sale, care, ajuns! înapoi în pleroma, eman! o barier! între lumea spiritului
i cea material!.
Eonul emis de Sophia prin ignorarea regulilor ierarhiei, numit i Demiurg, se
erijeaz! în divinitatea suprem! i creeaz!, la rândul lui, omenirea. Având con tiin"a
identit!"ii interne cu divinitatea, de i degradat! într-o anumit! m!sur!, fiin"ele umane de
excep"ie, alese, din familia c!rora face parte i personajul eminescian, se revolt! împotriva
constrângerilor impuse de Demiurg i se înscriu într-un periplu ini"iatic la finalul c!ruia î i
vor descoperi spiritul pur dintru începuturi.
Tot astfel ac"ioneaz! i protagonistul nuvelei eminesciene. Într-o prim! instan"!,
purtând numele lui Dionis, eroul î i însu e te din „cartea veche legat! cu piele i roas! de
molii” înv!"!tura, împlinind astfel prima etap! a traseului ini"iatic. Gra"ie impulsurilor sale
metafizice, gândirii sale de esen"! filosofic! i fenomenologic! i „manuscriptului cu zodii”,
Dionis ajunge s! cread!, privind bolta celest!, ca „deasupra mai sunt o mie de ceruri”, iar
„presupusa lor fiin"! transpare prin albastra-i adâncime”.
Asemenea Sophiei din textele gnostice, Dionis î i p!r!se te existen"a predestinat!
în plan terestru i, f!când schimb de roluri cu umbra sa, transgreseaz! grani"ele spa"iotemporale i devine c!lug!rul Dan. Ca i eonul pleromei, Dionis este incitat infla"ionist de
pulsa"iile care vin din spa"iul aflat în afara lumii sale i ignor! ierarhiile i legile universului
i se transpune pe sine pe alte coordonate, din Bucure tiul secolului al XIX-lea c!l!tore te
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în Ia ul din vremea lui Alexandru cel Bun. Dincolo de nivelul teoriilor sale, partea practic!
devine la Dionis mult mai important!, c!ci aceasta îi descoper! calea de ie ire a sufletului
din lume, cuprinzând prescrip"ii sacramentale i magice pentru viitoarea sa ascensiune i
formule i nume secrete care permit trecerea de la un avatar la altul.
Devenind con tient de sine, eul descoper! c! nu este în realitate propriu lui, ci este
mai curând executorul involuntar al sistemului cosmic. Legile care guverneaz! lumea
profan! reprezint!, pentru Dionis, o tiranie cosmic!, menit! s!-l "in! pe om legat de
materie. În atari condi"ii, protagonistul se desface de materialitatea trupului s!u i trece
într-o nou! reprezentare a corporalit!"ii, c!lug!rul Dan. Liantul celor dou! ipostaze ale
aceleia i spiritualit!"i îl constituie „cartea astrologic!” cu ajutorul c!reia Dionis s-a
desprins de lumea sa i care acum apar"ine lui Dan.
Noua sa identitate este mai aproape de esen"a divinit!"ii atât prin statutul s!u de
c!lug!r, cât i prin regresiunea în timp, condensând temporalitatea i plasându-se mai
aproape de începuturi. Eroul eminescian p! e te acum în etapa a doua a ini"ierii sale,
experien"a. Informarea fazei anterioare este urmat! de transformarea care se petrece în
acest punct al textului. Sub supravegherea maestrului spiritual, Ruben (de i acesta este
întruparea demonicului), i a înv!"!turilor din cartea altei c!l!uze, Zoroastru, c!lug!rul
Dan descoper! în sine „omul cel vecinic” – umbra – i practica ezoteric! prin care i se
poate substitui. Desf!cându-se de „firea trec!toare” i c!p!tând „chiar o bucat! din
atotputernicia lui Dumnezeu”, Dan parcurge, împreun! cu iubita sa, Maria, o ascensiune
spre spa"iul selenar, l!sând în urm! sfera ve mântului sufletesc i materialitatea corpului,
în speran"a redescoperirii propriului spirit de esen"! divin!.
Este avertizat, îns!, în prealabil asupra pericolului iminent al unui gând necugetat:
„Se zice c! unui om încredin"at despre fiin"a lui Dumnezeu nici nu-i poate veni în minte
cugetul ascuns” – este informat c!lug!rul Dan. Ignorând acest avertisment, protagonistul
p!r!se te, din nou, spa"iul teluric într-o ascensiune celest! care-i va oferi premisele
reiter!rii mitului c!derii Sophiei. Transpare acum, din straturile subsidiare ale textului, o
concep"ie cu reminiscen"e gnostice despre Dumnezeu.
Dumnezeul gnosticilor este adesea descris ca Dumnezeul str!in, Dumnezeul
necunoscut, Dumnezeul non-existent, Dumnezeul transcendent total, sau total Altul.
Dumnezeu nu este creatorul lumii i nu are nimic de a face cu existen"a sau guvernarea ei.
El este necunoscut în sensul ca omul, în lume, realmente nu-l poate cunoa te i chiar când
scânteia divin! din om este l!murit! prin revela"ie, el nu poate face nici o aser"iune pozitiv!
despre Dumnezeu. În acest sens Dumnezeu este non-existent. De aici reiese una din
tr!s!turile cardinale ale gândirii gnostice, dualismul acosmic. Universul, ca produs al
Demiurgului emanat de Sophia, este asemenea unei vaste închisori al c!rei cel mai l!untric
prizonier este p!mântul, scena vie"ii omului.
De aceea, când ajunge în spa"iul selenar, Dan face din p!mânt o m!rgic!, semn al
ie irii sale definitive din contingent. Nu mai este acum prizonierul nici unei coordonate
spa"io-temporale, înstr!inându-se complet de întinderea mundan! i, implicit, de eul
inferior, apropiindu-se astfel de sinele superior. Demiurgul ostil a creat p!mântul ca pe o
mare închisoare a scânteilor divine, închise la rândul lor în trupuri însufle"ite. Respingând
aceast! crea"ie, c!lug!rul Dan î i creeaz! propria lume: „El î i întinse mâna asupra
p!mântului. El se contrase din ce în ce mai mult i iute, pân! ce deveni, împreuna cu sfera
ce-l încongiura, mic ca un m!rg!ritar albastru (…) Înzestrat cu o închipuire urie esc!, el a
pus doi sori i trei luni în albastra adâncime a cerului”.
Incon tient, eroul întreprinde acela i demers ca i emana"ia eronat! a Sophiei. Îns!,
spre deosebire de aceasta, protagonistul nu con tientizeaz! gravitatea actelor sale i urmeaz!
calea Demiurgului, cutezând a gândi o substituire total! a esen"ei divine. Poarta închis! pe
care „n-a putut-o trece niciodat!” îi incit! infla"ionist curiozitatea: „Deasupra ei, în triunghi,
era un ochi de foc, deasupra ochiului, un proverb cu literele strâmbe ale întunecatei Arabii.
Era doma lui Dumnezeu. Proverbul, o enigm! chiar pentru îngeri”. Ochiul divin se cere
descifrat: „- A voi s! v!d în fa"a lui Dumnezeu, zise Dan. - Dac! nu-l ai în tine, nu exist!
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pentru tine i în zadar îl cau"i, zise îngerul serios”. O revela"ie mai mare decât chiar apari"ia
divinei entit!"i9!
Prin urmare, pentru a întâlni divinitatea nu numai c! nu e nevoie s! ie i afar! din
tine, dar trebuie sondate în continuare adâncurile fiin"ei. Divinitatea ca gândire cosmic! –
Deus sive ratio, ca la Spinoza – acesta este felul eminescian de a fi religios. În loc s! devin!
instrument al providen"e, gândirea lui Dionis devine purt!tor de cuvânt al înaltei ra"iuni
cosmice. Gândit doar pe jum!tate, gândul identific!rii cu îns! i divinitatea îl duce la
pr!bu ire. Acum drumul spre Absolut nu mai e posibil decât prin iubire.
Reîntors într-un spa"iu i un timp recognoscibile, Dionis reintr! în posesia
identit!"ii sale anterioare, îns! numai numele mai p!streaz! leg!turi cu fiin"a de dinainte,
c!ci personajul nu mai este acela i. Îmbog!"it spiritual, desf!cut de tot ce înseamn!
material10, aflat în posesia cunoa terii i a autocunoa terii, protagonistul poate încheia
traseul ini"iatic în proximitatea Erosului. Însu indu- i în"elepciunea prin înv!"are i
experimentare, eroul lui Eminescu poate des!vâr i acum ini"ierea, urcând i ultima
treapt!, cea a iubirii. Fiin"a esen"ial! este singura care poate tr!i dragostea, motiv pentru
care numai dup! descoperirea acesteia, protagonistul poate ie i din existen"! i intra în
fiin"are. C!ci, pân! aproape de final, via"a lui Dionis a fost existen"! în sensul lui ek-stasis
întrucât fiin!area nu poate surveni decât dup! definitivarea demersului ini"iatic care s!
reveleze Omul superior.
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