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Abstract: The main purpose of this study is to tackle Ștefan Augustin Doinașʼs poem entitled 

“Multiple One” by emphasizing the generative strategies involved in the construction of poetic 

sense. Our explanatory endeavor integrates the poem within the conceptual frame of 

semiotics of text, namely using the tools of textological analysis according to Carmen Vlad’s 

model of iceberg-text. In this way, our strong belief is that we will be able to grasp the 

typological peculiarities of the poem subjected for analysis and, more important, the elements 

that converge towards the sense creation. In addition, we attempt to unfold the symbolic 

network conveyed within the world of the poem, which compresses several zones of auctorial 

consciousness, undoubtedly mixing creative imprints and strategies by means of which the 

poetic sense is generated. 
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1. Considerații preliminare 
 
1.1. Modelul textului-aisberg1 ţine seama atât de structura şi funcţionalitatea semnică în 
plan textual-discursiv, evidenţiind componenta semiotică, indispensabilă înţelegerii 

textului ca entitate macrosemnică triadică (în linia lui C.S. Peirce2), cât şi manifestarea 
discursivă ca energie creativ-culturală plenară, ca activitate profund creatoare şi 

 
1 Acest model a fost elaborat pe parcursul multor ani de cercetări în domeniul semioticii textului, 

întreprinse de Carmen Vlad. În acest sens, cel puţin două lucrări s-au detaşat în privinţa circumscrierii 

lui teoretice: Carmen Vlad, Sensul, dimensiune esenţială a textului (Cluj-Napoca: Dacia, 1994) şi, 

respectiv, Carmen Vlad, Textul aisberg (Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000). 
2 Carmen Vlad, „La semiosis textual y el modelo peirceano”, Signa: revista de la Asociación Española 

de Semiótica 12 (2003): 19-46. 
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recuperatoare de sens în egală măsură (în linia lui E. Coșeriu3). În fapt, textul reprezintă 
o potenţial infinită „Competență Enciclopedică Globală”4, în sensul că el conţine fundalul 
ontologic pe care se grefează lumile posibile din universul fanteziei. Văzut ca un 

continuum spaţio-temporal, textul instituie şi regulile/strategiile permanent creatoare ale 
propriei interpretări. De aceea, atât de multe niveluri concură la progresia/articularea 
sensului textual, încât nucleele sintactico-semantice şi coordonatele pragmatice adiacente 
transformă textul într-o macroreţea de constelaţii semnice5, dispuse inferențial prin 
asamblarea reţelelor de sens ca necesare interfeţe între polii textului, enunţătorul şi 

interpretul. Natura poliedrică și labirintică, la nivelul interpretării, a text-discursului 
reclamă examinarea tuturor acestor interfeţe pentru stabilirea nivelelor coezive şi 
angrenarea lecturii în direcţia relevării configuraţiilor conceptuale generatoare de 
coerenţă, care este cartea de identitate a sensului textual. 

Textul-aisberg este o metaforă, la prima vedere frapantă, ce dă seama de structura 

reţelară a textului, de masivitatea lui implicită, de profunzimea nebănuită a nivelurilor 
subiacente care se cer explorate, de configurarea sa prismatic-fractală6. Lectorii care se 
aventurează în oceanul de informaţii pe care textul le furnizează, uneori explicit (în cazul 
tipurilor textuale cu orientare pragmatică: cronica sportivă, reclama, discursul politic, 

discursul logico-juridic etc.), alteori de manieră implicită, solicitând parcursuri 

inferenţiale şi eforturi proiective în interpretare (textele literare, evocative etc.), trebuie 
să pornească de la suprafaţa textului pentru a decela, ulterior, strategiile prin care energia 
discursivă pusă în slujba creării sensului încorporează şi „ancadramentul” contextual7, 

 
3 Eugeniu Coşeriu, Lecții de lingvistică generală, trad. Eugenia Bojoga (Chișinău: Arc, 2000). 
4 Umberto Eco, Limitele interpretării, trad. Ștefania Mincu, Daniela Bucșă (Constanța: Pontica, 1996), 

352. 
5 Semnul, ca „entitate relaţională şi plurală”, prilejuieşte în text-discurs valorificarea palingeneziei 

culturale: „Încrederea în şansa viitorului se hrăneşte şi creşte din convingerea că istoria civilizaţiei nu 

poate şi nu trebuie să fie martora unui spectacol absurd, şi că un asemenea spectacol este exclus atâta 

timp cât, în dezvoltarea sa, reţeaua semiotică îşi încorporează dimensiunea temporală a unei istorii 

colective” – Carmen Vlad, „Vitalitatea elementului latin în terminologia actuală a semioticii”, în Un 

hermeneut modern. In honorem Michaelis Nasta, ed. Elena Popescu, Vasile Rus (Cluj-Napoca: 

Clusium, 2001), 90-91. 
6 Studierea textului la suprafaţa sa poate include aspecte ce ţin de o teorie relativ abstractă a formelor, 

care distinge cel puţin trei vectori de manifestare: teoria catastrofelor, a lui René Thom, teoria 

fractalilor, a lui Mandelbrot, şi teoria structurilor disipative, a lui Ilya Prigogine. Aceste demersuri 

explicative, bazate pe anumite fenomene fizico-chimice la scară macromoleculară, converg spre 

conturarea unei abordări metodologice a morfogenezei – cf. Alain Boutot, Inventarea formelor: haos, 

catastrofe, fractali, atractori stranii, trad. Florin Munteanu, Emil Bazac (Bucureşti: Nemira, 1997). 

Aceste teorii îşi găsesc aplicabilitate chiar în perimetrul ştiinţelor limbajului, deci și în planul decelării 

sensului textual-discursiv. Solomon Marcus, Paradigme universale   (Pitești: Paralela 45, 2011) s-a 

ocupat îndeaproape de această chestiune. 
7 „Hemoragia sensului (despre care vorbea R. Barthes) ne aruncă într-o lectură «fără fund», într-un 

câmp semantic în care, necesarmente, vom preciza parametrii acestei «aventuri»: text, context, lector, 

coduri. (…) Dacă o lectură trezeşte «o rezonanţă nouă» (stârnind reacţii cognitive, emotive, 

imaginative) nu înseamnă că avem la îndemână «uzul liber» al textului (U. Eco). În fond, inserarea în 

context presupune raportarea la «contextul originar». Nu ne scufundăm în epocă printr-un expozeu 
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actanţii empirici, dinamica relaţiilor dintre ei, precum și tiparele situaţionale. Un traseu 
interpretativ adecvat trebuie să acorde prioritate analizei textologice, gândită ca o bază 
indispensabilă în forarea profunzimilor sensurilor discursive8, cu atât mai mult cu cât 

unul dintre factorii primordiali ce imprimă un „cod genetic” sensului este contextul de 
discurs. 
 
1.2. Reţelele textuale sunt puse în conexiune, directă sau indirectă, generând relaţii 
calitative9 între semne, acestea din urmă constituindu-se, la rândul lor, ca entităţi 

relaţionale „nucleare”. Aşa stând lucrurile, constatăm că limitele interpretării nu sunt 
nicidecum imuabile, ci permanent modificabile, în acord cu dinamica generală a 
proceselor cognitive ce concură la crearea şi interpretarea sensului textual. Dacă e să luăm 
în discuţie numai rolul conectorilor pragmatici în organizarea coezivă, putem înţelege 
complexitatea pânzei comunicării globale ce se ţese permanent prin activitatea discursivă. 

Ca organizatori textuali, conectorii asigură o traiectorie adecvată în articularea sensului, 
având multiple funcţionalităţi la nivel intra sau interenunţial, frastic sau transfrastic. 
Separarea clasică, de spirit cartezian, între enunţurile componente şi textul global îşi 
dovedeşte caracterul caduc, atât timp cât ceea ce defineşte esenţa discursivă, inclusiv din 

perspectivă macropragmatică, este conexiunea complexă de tip reţelar, care cuprinde 

toate fenomenele textuale într-un receptacul al sensului. 
Amestec de abstract şi concret, cu o structură relativ ciclică10, sensul textual-discursiv 

determină o realitate supraordonată, nu întotdeauna analizabilă în planurile şi pe baza 
conceptelor componente (semnificatul şi designatul, ale căror variabile nu pot fi 

 
istoric, dar, neapărat, desluşim climatul ei socio-cultural şi estetic, «convenţiile de lectură» (Jonathan 

Culler), înţelegând că un contact liber, pur ştiinţific (hrănind utopia pozitivistă) este imposibil. Textul 

nu este «închis», ci invită la cooperarea lectorului, într-o dublă istorie: cea a producerii operei şi a 

lecturii/lecturilor ei. (…) Receptorul real este, astfel, un lector «situat», respectând paradigmele 

receptării: duplicitatea lecturii priveşte, deci, autonomia discursului şi deschiderea lui contextuală, 

implicând nu un «timp congelat» (R. Escarpit), ci discontinuităţi specifice (printre care sintonia de 

generaţie nu e de neglijat).” – Adrian Dinu Rachieru, „Text şi context în receptare”, Limba și literatura 

română XIX, nr. 3 (iulie-septembrie 1990): 15. 
8 „Libertatea interpretării presupune controlul fiecărei aserţiuni. Geneza (proiectul auctorial) şi 

emergenţa (actualizând potenţialităţile textului) sunt examinate în contextul care modulează necontenit 

sensul. Nu trebuie însă niciodată să uităm că bogata floră exegetică (întreţinând în atâtea cazuri şi 

inflaţia fantezistă) creşte pe solul operei (textului), astfel încât imperativul – mereu actual, mereu 

invocat – rămâne cel al reîntoarcerii la text. În acest mod, estetica recepţiei se însoţeşte, benefic, cu o 

etică a recepţiei.” – Rachieru, „Text şi context în receptare”, 15. 
9 Teoriile morfogenezei reclamă o cercetare calitativă a substratului generator. Réné Thom definea acest 

substrat drept un spaţiu suport, un fond pentru manifestarea unei forme, având proprietăţi calitative 

discontinue. Apud Alain Boutot, Inventarea formelor, 15. 
10 Dorin Ștefănescu, Hermeneutica sensului. Eseuri (Bucureşti: Cartea Românească, 1994), 131: 

„Urmându-şi calea de la deschiderea sa în lume, până la a doua deschidere a sa, spre lume, sensul se 

semnifică la început pe sine, uitând apoi de sine pentru a semnifica lumea, în sfârşit, uită de sine şi de 

lume pentru a semnifica sinele lumii. Călătoria sensului, magică şi imaginară, parcurge pe această cale 

etapele unei aventuri a înţelegerii, trecute prin proba Logosului şi-a treptelor devenirii. Încercare ce 

reconstituie momentele unei petreceri mereu pregătită să înceapă, nehotărâtă nicicând să sfârşească.” 
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maximizate). La propriu, sensul nu poate fi nici transmis, nici învăţat; el nu e comunicabil, 
oricât de intens ar fi „experimentat” în sfera unui anumit univers discursiv. Mai degrabă 
se ajunge indirect la comprehensiunea lui prin propriile forţe ale interpretului, canalizate 

prin şi ghidate de tehnici/moduri catalizatoare de procese interpretative sinergice. O atare 
concepție contravine comandamentelor pragmaticii și, în speță, ale analizei discursului, 
care încearcă transformarea sensului în „bun comun”, ţinându-se cont de conştiinţa 
procesuală a actelor particular-concrete de vorbire11.  

 

2. Poezia și ambiguitatea referențială 
 

Studiul textelor lirice a dobândit în general valenţele unor veritabile confruntări 
ideatice în arena disciplinelor îndreptăţite la acest demers. Astfel, poetica, stilistica, 
retorica, estetica, lingvistica, hermeneutica, simbologia, critica literară şi-au exercitat 

prerogativele din perspectivele lor statutare, oferind circumscrieri ale poeziei mai mult 
sau mai puţin pertinente, mai mult sau mai puţin exhaustive. Teoria textului a imprimat 
discursului liric un parcurs interpretativ imanentist, centrat pe activarea stimulilor 
preliminari în detectarea sensului, ştiut fiind faptul că, în lipsa decelării fenomenelor de 

suprafaţă ale textului, nu se poate concepe o veritabilă circumscriere a sensurilor globale 

şi o implicită dezambiguizare a poeziei. Abordările multicriteriale ale discursului liric îl 
evidenţiază drept un hipersemn12 proteic prin excelenţă, fluid la superlativ. Poezia e un 
mod de creaţie ce iese de sub incidenţa oricăror scheme prestabilite. Cu toate acestea, 
putem vorbi inclusiv de o instrumentalizare a poeziei, la nivelul finalității distincte a 

sensurilor încapsulate. În acest sens, există numeroase exemple de ancorare şi de 
orientare pragmatică ale poeziei, fapt care impune grile de lectură adecvate contextului şi 

 
11 Eugeniu Coşeriu, Lecții de lingvistică generală, 31-32, 73, a sesizat realitatea fundamentală că 

vorbirea se află în permanentă schimbare internă şi, odată cu ea, sensul. Mobilitatea şi disociabilitatea 

sensului în câmpuri discursive matriciale ar fi o explicaţie a funcţionării coerente a text-discursului, a 

impresiei sale de armonie (sau, dimpotrivă, de disimetrie), a interdependenţei tuturor sistemelor 

semiotice implicate în activitatea discursivă. Natura proteică a sensului îl face aproape imposibil de 

definit, pentru că el se schimbă în chiar momentul când încercăm să îl definim sau, altfel spus, în chiar 

clipa articulării lui. Fiind deopotrivă instituit/construit şi recuperat/interpretat, sensul e o proiecţie liberă 

și finalistă, cu deschideri din limbaj înspre orizontul actelor majore de cultură (știința, filosofia, arta, 

religia). Sensul este generat holistic, dincolo de caracterul fragmentar al enunţurilor, finalitatea sa 

constând fie în interpretarea lumii experienței, deja structurate intuitiv în și prin limbaj (știință, 

filosofie), fie în creație culturală de lumi noi (lumi ale fanteziei, în artă, sau lumi ale credinței, în religie). 
12 Virgil Diaconu, „Poezia ca hipersemn stilistic”, în Viaţa Românească CI, nr. 4-5 (aprilie-mai, 2006): 

160, susține că „poezia este un hipersemn, aşadar un limbaj/discurs (oral sau scris) cu o configuraţie 

semiotică. Expresia poetică, ideaţia şi referentul sunt cei trei hipertermeni semiotici ai discursului. Dar 

această definire a poeziei ca limbaj (hipersemn) este, fireşte, cât se poate de generală. Orice altă formă 

de limbaj (discurs) – un articol ştiinţific, de presă, limba uzuală, proza, poezia mediocră etc. – au aceeaşi 

configuraţie.” Diferenţa specifică ar consta, după autor, în trăsăturile stilistice/estetice, coextensive 

literarităţii ca „set de procedee, calităţi şi norme prin care un text devine şi este recunoscut ca operă 

literară, ca poezie”, direcţionate prin intermediul funcţiei poetice a limbajului. 
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interpretării în acord cu dinamica generală a semnificaţiilor, neseparabile categorial de 
finalitatea altor tipuri de texte (discursul patriotard etc.). 

O explicaţie a specificității constitutive a poeziei, statuată de critica literară serioasă13, 

este reprezentată de statutul inefabil al acestui tip de text în raport cu celelalte genuri de 
discurs şi cu posibilităţile de întrupare ale sensului în lumile genuin poetice. În virtutea 
acestui fapt, poezia reclamă, pe de o parte, o creativitate lingvistică radicală, manifestată, 
de obicei, prin ruperea de convențiile/normele limbii literare și instituirea corelativă a 
unor tehnici lingvistice inedite și, pe de altă parte, prin exacerbarea intuitiv-simbolică a 

năzuinței spre perfecțiune, spre plenitudine a inefabilului. Lumea poetică se proiectează 
ca şi cum ar avea un corelat exterior, ea imprimând de fapt o imagine lăuntrică a eului 
poetic, imagine simbolică pentru destinul individual, comunitar sau al întregii umanităţi. 
Însă această proiecție compune o buclă speculativă pentru interpreți, dat fiind că 
alteritatea discursivă este, în principiu, redusă la minimum. Rolul adevăratei poezii nu 

este să fie înțeleasă stricto sensu, ci tocmai să potențeze ambiguitatea, asigurând, ipso 
facto, manifestarea plenară a creativității subiectului creator. Evident, poezia nu se poate 
desprinde total de limbaj, însă limbajul este transfigurat, instrumentalizat, transcendat 
prin fluxul liric14. Caracterul forte al poeziei îl reprezintă, așadar, ambiguitatea inerentă, 

precum şi nucleele sinergetice acumulatoare de sensuri multiple. Rostul analizei 

textologice, în aceste condiții, nu este acela de identificare tale quale a tuturor 
constelaţiilor de sens ce formează universul poetic, ci acela de a deschide porţi de 
interpretare a modalităților prin care creativitatea subiacentă se instituie poetic. 

 

3. Multiplul Unu – analiză textologică a rețelelor de sens 
 

Receptarea poeziei presupune adecvarea la un parcurs inferențial subsumabil 

interacţiunilor semnice, care lasă calea deschisă interpretărilor. De obicei, impactul 

asupra lectorului este maxim, întrucât este de domeniul evidenței că întreaga plenitudine 
a existenţei a devenit obiectul plăsmuirii poetice. Însă poezia nu poate fi definită niciodată 

pornind exclusiv de la obiectul reprezentat, căci realităţile ei fundamentale sunt intuiţia 
şi viziunea. Ca orice tip de text, poezia este inimaginabilă fără polii comunicării, artistul 

 
13 Vorbim aici de critica literară serioasă, nicidecum de mostrele vulgarizatoare întâlnite, fapt deosebit 

de grav, până şi în unele manuale şcolare, ce confundă, în analiza poeziei, autorul empiric cu eul poetic. 
14 Discutând „una dintre paradigmele recurente, chiar obsesive în gândirea lui Doinaș, aceea a 

limbajului”, Solomon Marcus, în Paradigme universale, 926, susține că „pentru Doinaș (...) poezia 

începe prin a face posibil limbajul”. Poeticianul Doinaș „observă că de materialitatea limbii ține puterea 

ei de a numi, adică nu de a da un nume unui lucru deja existent, ci de a lăsa să apară o limită între ceea 

ce e non-spus și ceea ce e spus. Capacitatea limbajului de a instaura o lume alternativă față de cea 

contingentă este mereu subliniată de Doinaș, care are în vedere poezia. Dar acest privilegiu al limbajului 

nu se manifestă numai în poezie, ci în ansamblul cunoașterii și creației umane. Ceea ce se numește în 

ultimele decenii metafora cognitivă și creatoare, esențială în știință și artă ca și în filosofie și religie, 

are drept trăsătură definitorie faptul că ea nu se referă la o entitate preexistentă, ci la una care se 

constituie chiar prin emergența procesului metaforic”. 
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şi contemplatorul. Sensul ei constă, la bază, în conjuncția subiectului cu obiectul, 
oglindind creator personalitatea fiecăruia dintre actanţii implicaţi în proces.  

În virtutea acestor considerații, inspirați fiind de modelul de analiză al textului-

aisberg, fără să îl aplicăm mimetic, prestabilit, am ales spre analiză un poem al lui Ștefan 
Augustin Doinaș, publicat în Almanahul Flacăra 1983: 

       
MULTIPLUL UNU 
 

Văditului îi place să se-ascundă 
în miezul zilei şi-n ştiute locuri 
eon uimit arzând într-o secundă 
cu-nmiresmat-multicolore focuri. 
 

atât-de-aproape-atâta de departe 
că nu există zonă sau exemplu 
să-i nalţe dincolo vreun cer aparte 
sau să-i anunţe învierea-n templu. 

 

intim triunghi modelator dincoace 
de lucruri garantându-le putinţa 
de la văpaia lui care le coace 
să-şi pună-n paranteză nefiinţa. 

 
- aşa ni se năzare în asedii 
mereu pândit de somnuri asasine 

răsfrânt la trecerile lui prin medii 

multiplul Unu diferit de sine.15 
 

 
Textul constituie o veritabilă mostră a variatelor modalităţi de realizare a ambiguităţii, 

prin fracturări textuale, paradoxuri, elipse și incertitudini de ordin referenţial. În mod 
evident, travaliul inferenţial al receptorului creşte exponenţial cu magnitudinea 
ambiguităţii, cu efecte majore nu numai în plan estetic şi stilistic, ci chiar la nivel 
textologic primar, acolo unde creaţia devine substanţa de esenţă a existenţei întru poesis. 

 

3.1. Reţeaua gramaticală a poemului instituie un prim nivel de ambiguitate, subsumând 

câteva strategii aparent periferice: mai întâi, observăm că, la suprafața textului, există 

 
15 Ștefan Augustin Doinaș, „Multiplul Unu”, în Almanahul Flacăra (București: Combinatul poligrafic 

Casa Scânteii, 1983), 59. 
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exclusiv două propoziţii principale (Văditului îi place şi aşa ni se năzare în asedii), restul 
fiind subordonate subiective (să se-ascundă / în miezul zilei şi-n ştiute locuri), consecutive 
(că nu există zonă sau exemplu), atributive (care le coace), circumstanţiale de scop (să-şi 

pună-n paranteză nefiinţa) sau ambigue sub raport sintactic (atributive sau 
circumstanţiale de scop: să-i nalţe dincolo vreun cer aparte / sau să-i anunţe învierea-n 
templu). În al doilea rând, nu e clar, cel puţin la prima vedere, raportul dintre actanţii 
lirici: multiplul Unu, văditul, eonul uimit, triunghiul intim; cu alte cuvinte, nu ne dăm 
seama, la o primă lectură, dacă acest raport este opozitiv sau juxtapoziţional. În al treilea 

rând, enunţurile nu reprezintă o suprapunere întocmai a frazelor, deoarece, probabil, din 
rațiuni prozodice, intervine elipsa, suprimarea unor predicate din fluxul discursiv. Pe de 
altă parte, enunţurile sunt fragmentate de punctul pus la sfârşitul fiecărei strofe (element 
ce conferă o anumită autonomie unităţilor strofice), dar, în acelaşi timp, majuscula 
lipseşte cu desăvârşire la începutul ultimelor trei strofe, ceea ce sugerează dorinţa 

integrării acestora în secvenţe mai largi ale enunţării poetice. Strofa a patra debutează cu 
o cratimă – semn al unei fragmentări discursive ce ţine nu numai de reţeaua gramaticală, 
ci şi de cea comunicativă, polifonică sau chiar de reţeaua argumentativă. Topica nu suferă 
abateri drastice de la tiparul standard, însă anumite permutări sintactice sporesc 

expresivitatea poemului (de observat, în acest sens, în special strofa a treia). Poemul pare, 

privit astfel, un ansamblu de crâmpeie lirice unite printr-un liant transfrastic. 
 
3.2. Reţeaua referenţială şi cea comunicativă asigură pentru receptori o necesară 
ancorare în dimensiunea coezivă, de suprafaţă, a textului. Corelate cu reţeaua 

gramaticală şi cu cea actanţială, aceste reţele dau seama de întreaga dinamică a fluxului 
discursiv, oferind chei de intrare şi în problema impliciturilor. În text, apar două serii de 
referenţi, puse în „dialog”. Mai întâi, referinţa „văditului” (reflexivul îi), a „eonului” 

(reflexivele i din „să-i nalţe” şi, respectiv, „să-i anunţe”), a „triunghiului” (reflexivul le, 

personalul lui), a „multiplului Unu” (personalul lui) şi referinţa unui noi abstract, 
impersonalizat (ni din sintagma „ni se năzare”). De asemenea, persoana verbelor joacă 

un rol important în stabilirea referenţilor. Singura zonă textuală în care apar probleme 
de interpretare în legătură cu natura referentului e reprezentată de finalul strofei a treia, 

unde versul „să-şi pună-n paranteză nefiinţa” creează ambiguitate referenţială, întrucât 
nu ştim precis la cine trimite acel reflexiv -şi: la „triunghi” sau la „lucruri”. Ambiguitatea 
lasă loc speculaţiei, putându-se naşte cel puţin trei interpretări: fie reflexivul se referă la 
„lucruri”, fie la „triunghi”, fie la ambele în mod simultan. Evident, fiecare dintre aceste 
variabile are consecinţe asupra interpretării de ansamblu a poemului. Din perspectivă 

auctorială, este întreţinută voit tensiunea semnificațională în câmpul totalei 

ireductibilități referențiale.  
Un alt aspect al referinţei îl constituie identificarea anaforică a referenţilor multiplului 

Unu. Din capul locului, putem face o apropiere între „eon” şi „triunghi”, pe baza câmpului 
lexico-semantic al arderii. Dacă, în prima strofă, eonul arde cu focuri „multicolore” şi 
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„înmiresmate”, în strofa a treia, aflăm că triunghiul modelează lucrurile prin „văpaia lui 
care le coace”. În virtutea unei inferenţe deductive, putem presupune fără prea mare 
marjă de eroare faptul că „eon uimit” şi „intim triunghi” se referă, în esență, la aceeaşi 

entitate, la acelaşi actant. Strofa a doua debutează cu o sintagmă oximoronică, „atât-de-
aproape-atâta de departe”, care are natura unui determinant spaţial pentru „eon”, 
sugerând ubicuitatea acestuia. Cratimele, pe lângă rolul de intensificare a ritmului şi de 
faţetare a conciziei exprimării, vin să configureze un nou mod de a fi, o particularitate a 
văditului-ascuns, particularitate care constă în dubla articulare a spaţialităţii: mai întâi 

are loc o precipitare (apropierea, dincoace-le, intimitatea infinitezimală, imediatul) 
figurată prin cratime (aici cu funcţie de juxtapunere, de ligamentare) şi sugerată prin 
ritmul rapid de pronunţare, apoi se produce o destindere (depărtarea, dincolo-ul, 
amplitudinea, panoramicul, macrocosmicul, nelimitatul), marcată de lipsa cratimei şi de 
o anume dilatare a tempoului pronunţării. Legătura cu „văditul” se face în manieră 

abductivă, deoarece verbul a ascunde implică toate dominantele spaţiale, subsumând 
„miezului zilei” şi „ştiutelor locuri” pe „atât-de-aproape” şi reorientând perspectiva spre 
depărtare, spre „eon”. Investigarea unor atari fenomene textuale nu se poate face decât 
printr-o reierarhizare a conexiunilor dintre secvenţe şi printr-o permanentă mişcare de 

reîntoarcere în procesul lecturii. Refluxul interpretativ ţine seama şi de caracterul proteic 

al limbajului în sine16, purtând sensurile de profunzime cu valul semnificaţiilor de 
suprafaţă. 

Este știut faptul că, într-un model al unui proces în care titlul şi textul se completează 
reciproc, o grilă pertinentă de lectură trebuie să ţină seama de implicaţiile pe care titlul le 

degajă asupra textului însuşi şi a receptorului. Mai ales „în cazul unei poezii, şi oricât de 
neutru în aparenţă, [titlul – n.n.] semnifică fie ideea fundamentală a textului respectiv, 
fie axul unei compoziţii unitare din punct de vedere formal.”17 Permanentul retur titlu-

text-titlu consfințește o abordare metodică a textului, surprinzând aspecte legate de 

orizontul de așteptare al operei, dar şi posibile nuclee semantice care, însumate, 
generează conținutul lumii poetice. E şi cazul textului de faţă, care structurează, în fiecare 

strofă, determinante ale titlului: „văditul” şi „eon uimit” (în strofa întâi), „atât-de-
aproape-atâta de departe” (în strofa a doua; sintagma pare echivalentul unui substantiv), 

„intim triunghi” (în strofa a treia) şi, în sfârşit, „multiplul Unu” (recurenţa sintagmei din 
titlu, în ultima strofă). În ultimul vers, avem de-a face cu o referinţă directă, Unu având 
statut de nume propriu (designator rigid). Putem presupune, pe cale de consecinţă, că şi 
ceilalţi termeni se referă la aceeaşi entitate: „Văditului”, „eon uimit”, „intim triunghi”. 

 
16 Luând în considerare, din perspectivă poetică, raportul limbajului cu gândirea, Mikel Dufrenne 

afirma, cu temei, că „limbajul este o unealtă, dar care se nimiceşte pe măsură ce se produce, sau care 

se resoarbe în gândirea pe care a solicitat-o” – Poeticul, trad. Ion Pascadi (Bucureşti: Univers, 1971), 

48. 
17 Mariana Muthu, „Titlu şi text”, Excelsior I, nr. 4 (1992): 24. 
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Toate aceste sintagme vin să ancoreze lumea poetică în spaţiul discursiv creat de matricea 
semantică din titlul poemului, ipostaziindu-i hiperreferentul. 

Mărcile spaţiului şi cele ale timpului se organizează sintagmatic, deși, din punct de 

vedere paradigmatic, ele țin de sfere semantice antinomice: aproape/departe, 
dincolo/dincoace, eon/secundă. Multiplicitatea în unitate presupune o viziune a 
conexiunilor transgresive, contradictorii și integratoare, o creştere până la identificarea 
individului cu universul. A creşte spre totalitatea cosmică înseamnă deci a creşte dincolo 
de conştienţa universală, spre infinit, ca o formă de depersonalizare. Puternica tensiune 

din planul formal încearcă să remedieze o fragmentare pe măsură la nivel de conţinut. 
Textul se încarcă de opoziţii şi antinomii, îndepărtând incapacitatea de transpunere a 
referentului („multiplul Unu”) pe coordonatele unei cunoaşteri pozitive. Opozițiile 
structurează întregul discurs, subsumându-l unei poetici a inefabilului. Câmpul semantic 
al arderii este bogat conturat, prin termeni forte: arzând, focuri, văpaia, le coace. 

Dinamica timpurilor verbale asigură un echilibru formal între „acţiunile” reale actualizate 
(prezentul) şi cele posibile (conjunctivul), antrenând receptorul în aventura unei 
reconstituiri a identității hiperreferentului. Întregul text propune lectorului considerarea 
primelor trei strofe drept pârghii de identificare a multiplului Unu. Faptul că ultimul vers 

redă sintagma în această formă, cu al doilea termen scris cu majusculă, atestă intenţia 

autorului de a-i atribui o semnificaţie majoră în cadrul suitei de referenţi. Unu ar fi, în 
aceste condiţii, un nume propriu, deci un designator rigid, iar multiplu un determinant 
antepus, sugerând completitudinea, varietatea, pluralitatea ipostazelor pe care le poate 
îmbrăca entitatea Unu. 

Ca atribute ale reţelei comunicative, reamintim mărcile de persoană şi cratima din 
primul vers al ultimei strofe. Această cratimă are o triplă funcţionalitate: ca element al 
reţelei gramaticale, ea desparte două secvenţe enunţiative distincte sub raport formal; ca 

element al reţelei comunicative, ea stă pe post de linie de dialog şi de punte între două 

lumi ale textului (lumea „descrisă”, a văditului şi a ipostazelor sale „concrete”, şi, 
respectiv, lumea „noastră”, a locutorilor textuali); în fine, ca element al reţelei 

argumentative, cratima îi conferă strofei a patra un statut de secvenţă explicativă pentru 
tot „ce s-a spus” despre multiplul Unu în primele trei strofe. Aici intervine anafora (prin 

adverbul aşa, care reia explicativ întreaga dinamică a secvenţei textuale constituite de 
primele trei strofe), referinţa directă şi recurenţa sintagmei din titlu, fapt ce ne permite 
să relaţionăm entitatea denumită multiplul Unu cu văditul, cu eonul uimit şi cu triunghiul 
modelator, ba mai mult, să conchidem că, de fapt, ultimele reprezintă în fond ipostaze ale 
aceleiaşi esenţe. Verbul a (i) se năzări, care are, conform dicţionarului, două sensuri 

principale18, este modelatorul câmpului imagistic, sugerând modalităţile de percepere a 

 
18 1. A i se părea cuiva că vede sau că aude ceea ce nu există; a i se năluci. 2. A se arăta vederii (pentru 

scurt timp); a se întrezări. 
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multiplului Unu. Această percepţie îmbracă atât forma unei întrezăriri fizice, cât şi, cu 
precădere, angrenarea funcţiilor imaginative. 

Poemul recompune o imagine a alterităţii la scară abstractă. Absolut toate noţiunile 

gravitează în jurul unui nucleu ce tinde spre configurarea unui spaţiu al interogaţiei de 
natură metafizică. Reţeaua comunicativă şi cea argumentativă modelează lumi poetice 
nesimultane a căror apariţie face posibilă translaţia de la concret la abstract, de la profan 
la sacru. Se creează astfel impresia unei mişcări în spirală prin care eul liric ipostaziază 
ceremonialul întoarcerii la origini. Acest fapt determină o lectură pe măsura interludiilor 

dilematice care determină creşterea eruptivă a perplexităţii lectorului. 
 
3.3. Examinarea unor câmpuri semantice se dovedește extrem de utilă în tentativa de 
a dezambiguiza natura hiperreferentului, multiplul Unu. Antinomiile, de care am mai 
pomenit, creează puternica tensiune din planul formal al poemului, constituind, alături 

de strategiile negatoare ce definesc esenţa multiplului Unu, procedee forte în modelarea 
sensului. Putem identifica în text opoziţii lexicale de genul vădit/ascundă, eon/secundă19, 
aproape/departe, putinţă/nefiinţă, multiplu/unu. Aceste opoziţii traduc o desemantizare 
a noţiunilor luate separat şi o unificare conceptuală, creând premisele unor paradoxuri 

latente, transgresive și integratoare20. Corelate cu elementele negative redate fie prin 

operatorii de negaţie (nu există), fie prin termeni care conţin în matricea lor semantică o 
marcă a negativităţii sau a privativului (a ascunde, nefiinţa, somnuri asasine – perifrază 
pentru moarte), aceste paradoxuri formalizează dinamica multiplului Unu: în prima 
strofă apărând ca entitate singulară (mărci de persoană: îi place – sugerează şi implicarea; 

să se-ascundă), în strofa a doua, își manifestă alteritatea (să-i nalţe, să-i anunţe), pentru 
ca, în strofa a treia, să iasă din sine spre lucruri, apoi din lucruri să se reorienteze spre 
sine (garantându-le, le coace, să-şi pună). Entitatea lirică pendulează în multiple 

răsfrângeri şi ipostaze ale sinelui. De aceea, în strofa a patra se încearcă o explicitare lirică 

a acestui dinamism perpetuu, din perspectiva unor martori la epifaniile celebrate poetic. 
Cele patru determinări negative, precum şi resemantizarea impusă de paradox modelează 

continuu semnificaţiile multiplului Unu. Impresia de tensiune, de scindare, de confirmare 
a unei dualităţi obscure nu face decât să potențeze ambiguitatea sensului textual. 

Polarităţile care se creează prin suprapunerea şocantă a contrariilor devin resorturi ale 
aspiraţiei spre unitate, spre absolut, spre perfecțiunea ideii. 

 
19 Eonul şi secunda s-ar afla, la o primă vedere, în relaţie de antonimie directă, întrucât eonul 

desemnează forţe eterne, prin extensie ere la scară cosmică. Însă putem observa că punerea în ecuaţie 

a celor doi termeni ar da seama de configurarea unei microreţele temporale în secvenţa primei strofe, 

care să susțină întregul edificiu liric. Mai precis, este evidenţiată poetic relativitatea timpului (sau a 

timpurilor) în raport cu substratul intim al Universului – forţele eterne care îl plăsmuiesc şi îl animă 

necontenit. 
20 Consideraţii pertinente în legătură cu paradoxul, în genere, găsim la Carmen Vlad, Textul aisberg, 

193-208 și cu precădere la Doinaș, acestea din urmă fiind analizate de Solomon Marcus, Paradigme 

universale, 926-929. 
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3.4. Textul oferă elemente care să ne îndreptăţească a-l considera pe multiplul Unu drept 
referentul textual al Fiinţei Transcendente21: câmpul semantic al arderii (focul e un 

simbol al forţei care permite unirea contrariilor şi sublimarea apei în nori, motorul 
regenerării periodice, vehicul dinspre lumea celor vii către cea a morţilor, precum şi cea 
mai puţin imperfectă dintre reprezentările biblice ale lui Dumnezeu), eonul (mănunchi 
de forţe eterne), imaginea sinestezică a focurilor multicolore şi înmiresmate (care pot 
trimite la diferitele substanţe aromatice arse în scop de jertfă), lumea de dincolo, înălţarea 

cerului, învierea, templul, triunghiul ca simbol al Divinităţii şi al focului. Toate aceste 
detalii, unele ţinând şi de reţeaua figurală, traduc efortul conceptualizărilor pe care 
antroposul îl depune în „asediile” sale cognitive de cucerire a cosmosului. Imaginea 
sacrului începe să avanseze pe măsură ce ambiguitatea poemului sporeşte: Dumnezeu 
Tatăl (strofa întâi – arderea creatoare, a cărei înfăţişare rămâne ascunsă, ca o absenţă în 

inima lumilor şi a lucrurilor); Iisus, Fiul (învierea, înălţarea la cer), Sfântul Duh (văpaia). 
Imaginea triunghiului atestă cauzalitatea primă, dihotomia putinţă – nefiinţă, care 
acţionează simultan la nivelul cosmosului şi al antroposului, modelată în timp şi spaţiu 
prin continua depăşire a contrariilor şi a polarităţilor. Scindarea câmpului energetic 

fundamental pe care oamenii îl caută, dar care îi conţine fără ca aceştia să-şi dea seama 

determină aventura iniţiatică pe care lectorii trebuie să o parcurgă în căutarea unui ideal 
perpetuu tangent la absolut. Efortul proiectiv de integrare în transcendent face din fiinţa 
umană o entitate însetată de absolut, însă conivenţele şi avatarurile mundanității o 
menţin sub zodia relativului. În asedii îşi regăseşte esenţa eternă propria umbră, încât 

poemul nu e doar o celebrare a complexului identităţii originare şi a alterităţii divine, ci 
şi a arheităţii. Multiplul Unu e o sumă de potenţialităţi infinite, un spectru de antinomii 
ireductibile, un arheu – punct limită, receptacul de tendinţe opuse; e Sinele suprem, 

centru al lumii, punct de germinaţie şi totodată de resorbţie.  

 
3.5. Simbolistica lui Unu22 evidenţiază principiul, revelaţia supremă, hotarul ce desparte 

haosul de ordine. Regnul de Unu, în viziune platoniciană, este un regn hiperuranic, 
demiurgic, al neantului originar sau al increatului23. Hinduismul promovează concepţia 

 
21 A se vedea, în acest sens, și Carmina Tămăzlăcaru, „Ștefan Aug. Doinaș – studiu monografic” (Teză 

de doctorat, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2010), 287-306. Autoarea discută 

raportul dintre alteritate și identitate, dintre „mască” și „umbră”, dintre eul liric și dimensiunea sacrului 

și, totodată, despre „criza spirituală a omului modern și desacralizarea lumii, Relația Unului cu 

Multiplul, deci a Creatorului cu Creatura, și zbaterea omului între credință și rațiune. Însumând 

similitudini și diferențieri față de înaintașii săi, Ștefan Aug. Doinaș aduce o lumină nouă în înțelegerea 

relației om-divinitate”. 
22 Chestiunea filosofică asupra naturii multiplului Unu a fost dezbătută şi în Dorin Ştefănescu, 

Hermeneutica sensului. Eseuri, 141-146. 
23 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură (Pitești: Paralela 45, 

2008), 923 susține că „pitagorismul și platonismul reflectă la Doinaș nevoia de tipar. Pădurea e un 

templu de cariatide. Ființa se închide într-un bloc de marmură, ca Dafne în trunchiul laurului”. 
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conform căreia toţi suntem unul, funcționând ca temei pentru actualele teorii holonomice. 
Unu este principiul creator, „izvor și sfârșit al tuturor lucrurilor, centru cosmic și 
ontologic”24. În același timp, Unu îndeplinește funcția de „simbol al ființei, dar și al 

Revelației (...) centrul mistic de unde strălucește Spiritul, ca un soare”25. Extrem de 
relevantă pentru înțelegerea poemului analizat se dovedește încadrarea lui Unu pe care o 
realizează Carl Jung în categoria simbolurilor unificatoare, „cele care tind să concilieze 
contrariile, să realizeze o sinteză a opușilor, ca de pildă cvadratura cercului, mandalele, 
hexagramele, pecetea lui Solomon, roata, zodiacul etc.”26. Ca lumină ontologică transfinită 

și în corelație cu simbolul treimii27 (implicit, al triunghiului28), al templului29 și al 
focului30, multiplul Unu reprezintă manifestarea energetică a conştiinţei cosmice, 
multiplicabilă la infinit. 
 
3.6. Reţeaua intertextuală31 îşi face simţită prezenţa pe două planuri: contextul operei 

lui Doinaş (apetenţele filosofice, lecturile şi traducerile sale), precum şi conexiunea cu alte 
texte care vorbesc despre multiplul Unu (de la filosofia antică greacă, textele alchimice 
etc.). Figura multiplului Unu apare în numeroase zone lirice create de Doinaș (din 

 
24 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. 3, P-Z (Bucureşti: Artemis, 2002), 

410. 
25 Ibidem. În simbologie, distincția dintre Unu și unicitate este esențială. Unicitatea exprimă „ființa 

absolută și fără măsură comună, transcendentul, Dumnezeul unic; acela admite dimpotrivă generarea 

multiplului omogen și reducerea multiplului la unu, în interiorul unui ansamblu emanație-retur, în care 

joacă pluralismul intern și extern”. 
26 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, 411. 
27 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, 372: „simbolizează viața intimă a Unului, 

ale cărui activități sunt imaginate prin analogie cu activitățile spirituale ale sufletului omenesc (...) cele 

trei niveluri ale cosmosului; creația, conservarea și distrugerea”. 
28 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, 383: „În afara binecunoscutei lui 

importanțe în pitagoreism, triunghiul este, în alchimie, simbolul focului, ca și acela al inimii”. 
29 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, 347: „Templul este o reflectare a lumii 

divine. Arhitectura lui este aidoma reprezentării pe care o au oamenii despre divin (...) replici 

pământești ale arhetipurilor cerești, ca și imagini cosmice. (...) Universul însuși este conceput ca un 

templu, iar misticii vor face din sufletul omenesc templul Sfântului Duh”. 
30 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol. 2: E-O (București: Artemis, 2002), 

63-66: „Focul este simbolul divin esențial al mazdeismului (...) abluțiunea, purificarea alchimică (...) 

focul interior, care este totodată cunoaștere pătrunzătoare, iluminare și distrugere a învelișului (...) cea 

mai bună imagine a lui Dumnezeu, cea mai puțin imperfectă dintre reprezentările sale (...) intelectul, 

deci conștiința cu întreaga ei ambivalență (...) simbol al purificării și al regenerării”. 
31 Un exemplu relevant este prefaţa lui Doinaş la cartea lui M. Buber, Eu şi Tu (București: Humanitas, 

1992), 14-23. Veritabilă apologie a dialogismului şi a alterităţii limbajului uman, dar și a inefabilului, 

perspectiva lui Buber îngemănează relația subiect-subiect cu relația subiect-obiect, desăvârșită în limbaj 

ca un nucleu ordonator de cunoaștere și experiență. Realitatea umanului este constituită, într-un câmp 

problematizant, din infinite contradicții și interconexiuni. Tridimensionalitatea conștiinței (trecut, 

prezent, viitor; creație, revelație, mântuire etc.) codifică simetriile relaționale într-o arhitectură esențial 

fragmentară tinzând spre inefabilul unității. Traducerea cărţii lui Buber atestă deschiderile lui Doinaş 

către filosofie, fenomenologie şi antropologie, circumscriind problematica fiinţei şi a rolului pe care 

aceasta îl joacă în ordinea cosmică. Considerăm relevantă apropierea poemului de prefața lui Doinaș 

datorită luminilor reciproce pe care le poate arunca asupra înţelegerii conceptului de multiplu Unu.  
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volumul Foamea de Unu, poemul Cvadratura cercului – care e o dezvoltare a acestui 
micropoem pe care l-am supus analizei32). Date fiind obsedantele căutări lirice ale lui 
Doinaş, putem susține că acest poem este un proiect, o tentativă de a schiţa un dialog 

între antropos (pluriipostaza unui eu supradimensionat) şi Divinitate, un Tu a cărui 
esenţă nu se pretează captării precise, raționale, ci uneia pur intuitive, prin „năzăriri” 
fugare, prin clipe de graţie. Natura Divinităţii este plenar ambiguă, paradoxală, proteică, 
multiformă, inefabilă, scindabilă, impredictibilă. E o esenţă incognoscibilă prin raportare 
la fundalul cognitiv-experienţial al ființei umane. De aceea, poetul recurge la conjugarea 

unor termeni disjuncţi, pe care îi resemantizează pentru construirea de entităţi lirice 
revelatoare, având ca atribut primordial ubicuitatea, fenomenul unei fiinţări atât în 
realitatea transcendentă a lui dincolo, cât şi în lumea fenomenală a lui dincoace. Prin acest 
atribut multitudinea dimensională a spațiului și a timpului este perfect structurată, iar 
regnurile de esență sunt captate într-un flux continuu de energie spirituală. 

Aspectul triadic al Divinităţii e modelat matematic în funcţie de valorile cognitive care 
îi sunt atribuite sacrului. În actele de cunoaştere („asedii”), noi recuperăm de fiecare dată 
alt sine sau altă mască textuală, prin relaţia stabilită între expresie, obiect şi sens. 
Conferim, cu alte cuvinte, Fiinţei Transcendente o natură semnică, de unitate conceptuală 

aplicată diversității fenomenale. Regăsirea Sinelui divin este însă aparentă, limitată prin 

aproximare antropomorfă, fapt care ocultează adevărata natură transcendentă. Din 
strategiile ocultării fac parte arderea, răsfrângerea, dezarticularea spaţio-timpului. 
Textual, aceste strategii sunt constituite și de timpurile verbale, paradoxurile semantice 
și de negativitatea lirică subiacentă. 

 
4. Considerații finale 
 

Fiinţa, aşa cum apare în lirica lui Ştefan Augustin Doinaş, este infinit exprimabilă, 

simultan expansivă şi reductivă. Mişcarea ei înmănunchează tendinţe explozive, 
centripete, precum şi tendinţe implozive, centrifuge. Indivizii se consumă în văpaia 

devenirii, având în fiinţă centrul lumii. Fenomenalul „dincoace” rodeşte din multiplicarea 
fiinţei, pe când esențialul „dincolo” generează sensul unificator al universaliilor. În fond, 

Doinaş poetizează cvadratura cercului, edificându-și lirica pe o simultaneitate de 1 + ∞ = 
1 - ∞ care plasează fiinţa, iremediabil, în intervalul dintre sacru şi profan. Aspirația spre 
completitudine „concentrează o relație sau o sumă de relații în dinamismul cărora se 
naște o conștiință lirică foarte energică, foarte intensificată a interpelării”33. Eul poetic 
„realizează acte repetate de autodefinire, prin raportare la o realitate primordială”34, 

degajând cu exuberanță apetența spre arhitectura și spre integralitatea lumii. Lirica lui 

 
32 Ștefan Augustin Doinaș, Foamea de Unu (București: Eminescu, 1987), 307-317. 
33 Aurel Pantea, „Multiplul Unu sau supunerea la formă”, Secolul 21. Doinaș la o dublă comemorare, 

nr. 1-6 (2013): 50. 
34 Aurel Pantea, „Multiplul Unu sau supunerea la formă”, 50. 
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Doinaș se constituie, în această perspectivă, în „act de intelecție și ispită de înscriere a 
spiritului creator într-o lume a ceremoniilor, a actelor exemplare”35. Forma este 
purtătoare de „mandat revelatoriu pentru «Multiplul Unu diferit de Sine»” și, simultan, 

„fiecare peisaj e un sediu al mitului. Dincolo de «pojghița dulce a formelor» se află 
adevăratul mesaj, ale cărui scurte și înșelătoare epifanii le surprinde dansul formelor 
poetice”36. Supunerea la formă este succesivă, generând ipostaze proteice ale arderii 
creatoare, precum și paradoxurile transgresiv-integratoare ale eului poetic. 
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