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Prefa]\

Titlul Eminescu, de la poetic la divin reune[te o serie de
articole care încearc\ s\ surprind\ drumul lui Eminescu de
la descoperirea poeticului ca dimensiune inerent\ a lumii
la revela]ia absolutului divin, surs\ [i model al oric\rei crea]ii.
E un traseu sinuos, marcat de elanuri [i reveniri, de avân-
turi [i întoarceri, un parcurs ce dezv\luie tr\irea poeziei la
intensitate maxim\. Evolu]ia interioar\ a poetului con-
firm\ toate marile teorii estetice, începând cu Platon [i
terminând cu Heidegger. Potrivit acestor teorii, poetul nu
creeaz\ prin propria sa voin]\ [i pricepere, ci e un recep-
tacul al harului divin, instrument al unei for]e inspiratoare,
izvorâte dintr-o surs\ exterioar\ lui însu[i. Mitul orfic ocup\
un loc privilegiat în poetica eminescian\, iar latura sa mistic\
nu numai c\ nu e trecut\ cu vederea, cum se întâmpl\ de
obicei în cazul acestui mit, dar prime[te semnifica]ii noi,
relevând o gândire estetic\ de mare fine]e [i profunzime.
Împ\rt\[ind concep]iile estetice idealiste, Eminescu în]elege
poezia nu ca o pur\ gratuitate, ca o podoab\, ci ca temei, ca
aspect major [i indispensabil al vie]ii. Crea]ia este [i pentru
poetul nostru aspira]ie c\tre frumosul absolut, c\tre ade-
v\rul absolut sau c\tre binele absolut, iar absolutul nu e un
concept abstract, pur teoretic [i iluzoriu, ci e absolutul divin,
idealitatea [i perfec]iunea înse[i reunite în fiin]a lui
Dumnezeu. În prelungirea acestor idei estetice de notorie-
tate descoperim în poetica eminescian\ o serie de idei
romantice pe care poetul le încorporeaz\ în subtext: „poezia
este limba matern\ a semin]iei omene[ti” (Hamann), „poetul
e un sacerdot, iar arta e serviciu divin” (Wackenroder),
„sim]ul poetic are o mul]ime de puncte comune cu sim]ul
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mistic, e strâns înrudit cu sim]ul profetic [i religios, cu
toate formele de clarviziune” (Novalis), „existen]a lui Dum-
nezeu este o realitate empiric\, este chiar Temelia oric\rei
experien]e” (Schelling). 

Opera lui Eminescu, poetic\ [i reflexiv\ în egal\ m\sur\,
ajunge inevitabil la simbol, fie c\ pleac\ de la metafor\, fie
c\ pleac\ de la concept. Or, simbolul este o poart\ c\tre
ilimitat [i invizibil, semnificatul lui apar]ine unui plan care
scap\ ra]iunii [i percep]iei obi[nuite. Simbolul este un reper
spiritual, el indic\ un sens; iat\ de ce arta simbolic\, purt\-
toare a unor semnifica]ii nu tocmai u[or de descifrat, î[i
ofer\ tainele doar hermeneuticii, [tiin]\ [i art\ a interpre-
t\rii, care veste[te întotdeauna o prezen]\ [i un sens... Prin
simbol, imanentul se leag\ de transcendent, particularul de
universal [i umanul de divin. Poezia eminescian\ este înalt
simbolic\, [i meritul poetului este acela de a fi l\sat simbo-
lurile s\ lucreze, s\ croiasc\ [i s\ organizeze textul. Eminescu
se abandoneaz\ poeticului cu o dezinvoltur\ uimitoare, se
las\ str\b\tut [i modelat de el pân\ în acel punct în care se
na[te eul poetic, o conjunc]ie între alteritatea uman\ [i
ipseitatea divin\. Dar ce este poeticul decât esen]a poeziei,
acel flux extatic ce face posibil\ nu doar na[terea unui text
poetic, ci [i receptarea lui? Poeticul este poezia în stare
latent\, gra]ia pe care poetul o extrage din lucruri pentru a
o transpune apoi în cuvânt. Poeticul este poezia nescris\,
risipit\ în amurguri [i r\s\rituri, în fream\tul codrului [i în
fo[netul trestiei, în unda clar\ a izvorului [i în raza c\l\-
toare a unei stele de mult stinse. D\ruit în întregime [i
pentru totdeauna poeziei, Eminescu s-a l\sat purtat de ea
prin locuri fantastice, c\tre în\l]imi de o irealitate ame]i-
toare, a v\zut inefabilul [i s-a întors cu privirea sc\ldat\ în
Adev\r. Poetul român a descoperit, ca atâ]ia al]i poe]i mari
ai lumii, c\ poezia tinde neîncetat [i inexorabil c\tre fru-
mosul divin, c\ orice crea]ie are drept cauz\ [i finalitate
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deitatea absolut\. Fascinat de puterea de seduc]ie a poeziei
[i cople[it de misterul ei, Eminescu descoper\ dimensiunea
mistic\ a poeticului, originea [i finalitatea lui transcendent\.

Întâlnirea poeticului cu divinul este sugerat\ de o tem\
întâlnit\ în iconografia paleocre[tin\: Iisus este reprezentat
ca Orfeu, p\stor [i poet totodat\ – un Orfeu cre[tin [i un
Hristos cânt\re] aducând vestea cea bun\ a mântuirii.

Spunem c\ Eminescu parcurge drumul de la poetic la
divin în sensul c\ poezia sa, care nu e o poezie religioas\, a
evoluat de la elementele concrete ale poeticului, mergând
treptat, prin vis, prin credin]ele populare [i prin mit, c\tre
spiritualizarea naturii [i a omului, c\tre un misticism poetic
[i cosmic, în care poeticul se confund\ cu frumuse]ea [i
armonia divin\. Lucrând asupra poeziei [i l\sându-se lucrat
de ea, poetul a aflat c\ poeticul nu str\bate doar poezia, ci
toate artele [i întreaga existen]\, c\ în tot ce e frumos se
manifest\ chemarea unei transcenderi, c\ poezia este în
Dumnezeu, iar Dumnezeu este poezie, a[a cum vor afirma
[i esteticienii secolului al XX-lea. 

Poezia nu se împline[te decât atunci când poeticul
întâlne[te divinul, în fond, atunci când poeticul se elibe-
reaz\ de toate adaosurile care îl pot înstr\ina de esen]a sa
imuabil\. Devotat poeziei cu o fervoare mistic\, Eminescu
parcurge un traseu metanoetic de la frumosul natural, la
frumosul estetic [i apoi la frumosul divin.
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Împ\rat [i proletar –

de la ideologia Luminilor

la estetica romantic\1

Poezia Împ\rat [i proletar poart\ în sine un conflict nere-
zolvat [i, se pare, irezolvabil, care dep\[e[te grani]ele operei
eminesciene [i chiar ale literaturii, devenind un subiect al
culturii universale. Este vorba despre leg\tura dintre ro-
mantism [i revolu]ie, sau, în termeni generali, despre întâl-
nirea esteticului cu ideologia.

De[i opozi]ia dintre romantism [i iluminism este, în
general, recunoscut\, romantismul fiind prezentat ca „o
reac]ie la iluminism”, teza unui romantism revolu]ionar
persist\ [i, uneori, chiar g\se[te argumente. Iluminismul
este, dup\ cum se [tie, nu un curent literar, ci unul ideologic
[i cultural, care a preg\tit [i înf\ptuit Revolu]ia din 1789.
Apari]ia lui marcheaz\ na[terea ideologiei, în]eleas\, în
accep]ia ei general\ [i curent\, ca doctrin\ politic\ a unei
clase sociale. Subversiv\ [i uzurpatoare, ideologia este, în
fond, justificarea teoretic\ a crimelor politice s\vâr[ite de
Revolu]ie în numele binelui general. C\ci ce altceva este
revolu]ia decât un val de crime colective2, o lovitur\ de stat

1 Articol ap\rut în „Studii eminescologice”, nr. 15, coordonatori Viorica
S. Constantinescu, Cornelia Viziteu, Lucia Cifor, publica]ie a bibliotecii
jude]ene „Mihai Eminescu” din Boto[ani, în colaborare cu Catedra de
Literatur\ Comparat\ [i Estetic\ a Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i,
Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2013, pp. 83-114.

2 Formula „revolu]ia – crim\ colectiv\” a fost folosit\ de Nichifor
Crainic în comentariile la opera lui Dostoievski: „Revolu]ia, în fond,
nu este altceva decât o crim\ social\, o crim\ individual\ amplificat\
asupra societ\]ii întregi. Aceasta, de fapt, e [i semnifica]ia pe care i-o
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realizat\ cu suport popular? Realitatea istoric\ arat\ c\
drepturile politice nu se câ[tig\, de fapt, prin generozitatea
comitetelor revolu]ionare, ci prin presiunea maselor, care
descoper\ c\ au fost în[elate. Iat\ de ce revolu]iile au parte
de convulsii [i de atrocit\]i mult mai mari dup\ ce au
dobândit puterea decât înainte. Cazul Revolu]iei franceze,
cu zecile de mii de mor]i r\ma[i în urma Terorii [i cu deceniile
de fr\mânt\ri ulterioare, este notoriu [i dovede[te existen]a
unei imense fracturi între conduc\tori [i poporul folosit ca
mas\ de manevr\.

Dostoievski a ar\tat în romanele sale cât de u[or se
poate trece de la idee la crim\, cât de abil se insinueaz\ ura
ideologic\ ce transform\ omul în fiar\. A[adar nu doar mâna
care love[te, ci autorul moral, ideologul trebuie condamnat.
Fiind marcat\ de impuritatea ei originar\, revolu]ia [i-a
confec]ionat un discurs conving\tor, utilizând cele mai
ingenioase mijloace de persuasiune [i manipulare. A[a s-a
n\scut propaganda, care este cheia succesului politic în lupta
acerb\ pentru putere din istoria modern\, lupt\ sângeroas\
[i cinic\, dus\ în numele unui mit n\sc\tor de mon[tri [i
numit eufemistic „democra]ie”1. Amestec de demonstra]ie
savant\ [i lozinci ademenitoare, propaganda construie[te

1 

1 În secolul al XX-lea, [i extrema stâng\, [i extrema dreapt\ au
câ[tigat adep]i printr-o propagand\ intens\, care s-a n\scut din dis-
cursul radical [i „democratic” al secolului al XVIII-lea, supralicitând fie
democra]ia na]ionalist\, ca în cazul Partidului Muncitoresc German
Na]ional-Socialist al lui Hitler, fie „democra]ia popular\” interna]io-
nalist\, ca în cazul Partidului Bol[evic al lui Lenin.

d\ Dostoievski. Pentru el, o preocupare necontenit\ este demascarea
r\ului, care lucreaz\ în lume sub diferite forme. Acest r\u îl demasc\ în
lucr\rile ra]iunii individualiste, dar acela[i r\u îl va demasca, pân\ la
ultima lui adâncime, în ra]iunea revolu]ionar\ întrupat\ în doctrina
socialist\”. (Nichifor Crainic, Dostoievski [i cre[tinismul rus, Editura
Anastasia, Bucure[ti, 1998, p. 142).




