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Introducere 

 

În 2014 se vor comemora  cinci sferturi de 

veac de la trecerea în nemurire a Luceafărului. 

Totodată, se  vor împlini 100 de ani de la 

realizarea primului film documentar dedicat lui 

Mihai Eminescu. Profitând de acest an omagial, 

găsim nimerit să evocăm figura lui OCTAV 

MINAR, personaj controversat, a cărui asiduă 

străduinţă de căutare a urmelor documentare 

eminesciene (şi nu numai), urmată de editarea 

lor, în ediţii de masă, fără pretenţii ştiinţifice sau 

literare, a iritat pe corifeii criticii literare ai 

secolului XX. 

Studiul nostru îşi propune să înfăţişeze 

contextul în care a apărut şi s-a perpetuat o  

stereotipie livrescă, conform căreia opera lui 

Octav Minar este o poncifă, reprobabilă şi 
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inutilă, care a introdus în circuitul public 

informaţii, fotografii şi documente mai mult 

decât dubioase, chiar falsuri patente.  

Îndărătnicia cu care unii critici literari, mai 

vechi sau mai noi, atribuie lui Octav Minar acuze 

ce au conotaţii penale (fals şi uz de fals) sau 

patologice (mitomanie), ne-a determinat să 

privim cu precaută atenţie cazul acestui autor, ale 

cărui merite incontestabile sunt, din nefericire, 

estompate de un şir nesfârşit de reproşuri. 

 Acuzele publice aduse scriitorului sunt 

îndreptăţite, în mare parte, dar nu şi adevărate.  

 Atunci când decizi să publici frânturi de 

documente, neindicând sursa şi nu înfățișezi 

originalul, desigur că îţi meriţi acuzaţiile şi 

trebuie să îţi asumi consecinţele.  

Aceasta însă nu  rezolvă fondul chestiunii: 

dar dacă  textele există cu adevărat, fragmentele 
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publicate de Minar fiind doar excerpte după 

originale, rezumate aproximative  și  

 îndoielnice ?  

Pastișând o creație paremiologică 

cunoscută, conform căreia ”plăsmuitorul 

nedovedit, este .....editor cinstit”, incriminatul 

necrofor a ignorat cu nepăsare fără margini 

somația imperativă a lui G. Călinescu, refuzând 

să producă proba verităţii. 

Posteritatea îi va taxa comportamentul 

silențios în conformitate cu adagiul latin ”qui 

tacit, non negat ”,  nimeni neasumându-și 

inițiativa de a ridica de pe mormântul său literar 

anatema pusă de tandemul Călinescu-Cioculescu. 

 A ales această cale, nu din dorința de a lua 

peste picior acuzele ce i s-au adus, ci de a evita 

consecințe de ordin juridic.  

Presupunând că Octav Minar a fost de 

bună credință, că documentele încriminate au 
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fost, totuși, în mâinile sale, ar trebui să 

răspundem unei întrebări cruciale: avea dreptul 

Octav Minar (în plan moral, inclusiv juridic) să 

publice asemenea înscrisuri intime, atâta vreme 

cât urmaşii în viaţă ( Matei Eminescu  ori fiicele 

sau nepoatele Veronicăi Micle) puteau să îl 

acuze de încălcarea dreptului de autor ? 

Şi nu este doar situaţia documentelor 

memorialistice aparţinând lui Eminescu, ci şi a 

manuscriselor, fotografiilor, consemnărilor 

intime ce îi priveau pe Caragiale, Creangă, 

Alexandri, Vasile Conta. 

Să nu uităm că Octav Minar, avocat de 

profesie,  avea cunoștință de scandalul iscat de 

Matei Eminescu în ceea ce priveşte deţinerea 

fără temei legal a manuscriselor eminesciene şi 

publicarea lor de către T. Maiorescu şi Socec. 

 Argumentul suprem este însă altul:  fusese 

somat și aspru criticat de Nanu, soţul uneia dintre 
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fiicele Veronicăi Micle, de imixtiune în universul 

intim al relaţiei dintre Poet şi  prietena sa. 

Că să prevină asemenea implicaţii de 

natură juridică, Octav Minar a ales o cale de 

mijloc: publicarea,  nu în extenso, a 

documentelor de care avea cunoştinţă.  

La aceasta am putea adăuga şi anumite 

scrupule morale, de care ar trebui să ţinem 

seama: neprimind acceptul fiicelor Veronicăi 

Micle, Octav Minar trebuia să respecte condiţia 

anonimatului. Ca urmare, el nu putea să indice 

deţinătorul aceste valoroase relicve. 

De observat că, abia în anul 2000, la multe 

decenii de la moartea lui Octav Minar, urmaşii  

Veronicăi Micle, încălcând clauza păstrării 

discreţiei absolute asupra conţinutului scrisorilor 

celor doi îndrăgostiţi, au consimţit să publice 

acest fond documentar.  
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Trecând peste aceste întrebări obligatorii, 

pe  care criticii acerbi ai lui Octav Minar erau 

datori să le clarifice, ţinând cont că avocatul și 

editorul improvizat a trăit până la jumătatea 

veacului XX (a murit în 1965, după alte surse în 

1967), acuzele adversarilor săi nu se pot susţine 

decât pe baza unor aserţiuni.  

 Aşadar, evitarea consecinţelor juridice, 

posesia doar a unor copiii fragmentare şi de 

presupus anumite scrupule morale ar constitui o 

motivaţie plauzibilă, care ar justifica tăcerea lui 

Octav Minar, în ceea ce priveşte devoalarea 

originalelor acelor documente.  

 Dar de aici şi până la acuzaţiile veninoase 

ale adversarilor săi, conform cărora cărţile lui 

Octav Minar sunt confabulaţii sau mitomanii, în 

sensul definiţiei conferite acestui sindrom 

patologic de către medicul francez Ernest Dupré, 

în 1905, este un drum lung. 
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În mod cert, Octav Minar nu a fost un caz 

patologic, neexistând dovezi ale unor simptome 

de natură medicală, care să ne îndrepătăţească să 

facem asemenea supoziţii.  

 În opinia noastră, în şirul cauzelor care au 

condus la includerea lui Octav Minar în postura 

de oaia neagră a autorilor ce au romanţat 

nepermis biografia lui Eminescu, am putea 

adăuga şi unele de ordin subiectiv.  

 La sfârşitul sec. XIX,  primii editori ai 

operei lui Eminescu, T. Maiorescu (1883),  

V. G. Morţun  (1888),  Gr. Păucescu (1891), 

A.D. Xenopol (1893), Matei Eminescu (1895) 

(incluzând aici şi contribuţia tipografilor 

Socec/Teclu, fraţii Şaraga), au dat dovadă de 

diletantism, ei nerespectând în mod onsecvent 

vreun criteriu editologic, astfel încât aceste ediţii 

au doar valoare istorico-documentară şi nu una 

filologică.   
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 Dacă adăugăm aici şi pe medicul Nic. V. 

Baboeanu în rândul celor care au publicat 

materiale documentare referitoare la biografia lui 

Eminescu este de înţeles revolta literaţilor faţă de 

intruziunea unor nespecialişti în domeniul 

editării de documente biografice sau literare 
1
.  

 După anul 1902, prezenţa la Academie a 

manuscriselor Eminescu a dat posibilitate 

studierii tezaurului documentar de către veritabili 

specialişti (Nerva Hodoş
2
, Ilarie Chendi

3
 I. 

                                                
1  Nic. V. Baboeanu, Drama lui Eminescu. Bucureşti, 1904 

 (la p. 2  Botescu-Baboeanu. Coautorul este dr. H. Botescu, n.n.); 

idem, Iubire-durere. M. Eminescu - Veronica Micle. Scrisori. Note. 
Impresii. Epilog. de Nic. V. Baboeanu. Bucureşti, Edit. Biuroului 

Universal Ath. I. Niteanu (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905;  Idem. 

Ed. II. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Ath. I. Niţeanu (Tip. 

Coop. Poporul), 1912.  
2 M. Eminescu, Poezii postume, ediție prefațată de Nerva Hodoș. 

București, Editura Institutului de Arte Grafice „Minerva”, 1902. 

Acesta este considerat cofondator al Bibliografiei româneşti. 
3 În calitatea sa de bibliotecar la Academia Română, Ilarie Chendi, ca 

şi Nerva Hodoş, iniţiază opera de recuperare şi analiză a 

manuscriselor lui Eminescu. Vezi Introducerea lui Ilarie Chendi la 

Mihai Eminescu, Opera Completă, Vol. 1, Literatura Populară, Edit. 

Inst. de Arte Grafice „Minerva”, Buc. 1902 
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Scurtu
4
), care clasează,  cataloghează şi editează 

corpusul textelor lui Eminescu. 

Ca urmare, este de înţeles onctuozitatea 

într-o primă fază iar, ulterior, repulsia şi aerul de 

superioritate cu care  a fost tratată prezenţa lui 

Octav Minar într-un areal atât de dificil, rezervat 

filologilor. 

 Ca să trezeşti respectul tuturor taberelor, 

adică să fii acceptat atât de filologi, cât şi de 

istorici, juriști, editori de profesie, trebuia să ai 

anvergura unui B. P. Haşdeu (considerat 

enciclopedist,  jurist, lingvist, folclorist, 

publicist, istoric și om politic, pe deasupra şi 

membru al Academiei Române), ori a unui 

erudit de talia lui T. Maiorescu, deși nici aceștia 

nu au scăpat de insinuări și adversități malițioase.  

                                                
4 I.Scurtu şi-a luat doctoratul la Leipzig cu o teză referitoare la viaţa 

şi proza lui Eminescu. 
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Octav Minar nu a fost o personalitate de 

talia celor evocați mai sus, sau a altora ”eiusdem 

farinae”. Considerată ca un act de un curaj 

sfidător, jignitor al amorului propriu al unor 

nume consacrate, editarea unor documente 

literare era blamabilă, fiindcă nu purta semnătura  

unui filolog profesionist.  Acest intrus, no name  

a deranjat în mod vizibil sensibilitățile corifeilor 

criticii românești interbelice, în general, dar și pe 

cercetătorii abilitați de lumea literară ca fiind 

specialiști ai universului operei și vieții lui 

Eminescu.  

Aceştia au dat de înțeles că este obligatoriu 

să ai licenţa în litere, pentru a avea dreptul să 

abordezi un asemenea domeniu care, într-o 

pledoarie pro-domo, este apanajul filologilor. 

În aceeaşi linie a neacceptării unor aliens 

în curricula filologică evocăm, spre aducere 
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aminte,  lipsa de ecou pozitiv a studiilor unor 

istorici de profesie (şi aici mă limitez   doar la 

 N. Iorga), care au sfidat prejudecățile vremii, 

prezentând teoriile lor privind istoria literaturii 

române, evoluţia curentelor culturale, influenţa 

altor limbi asupra lexicului românesc etc. 

 Deşi pare neverosimil, constatăm că, în 

primele decenii  de după moartea lui Eminescu, 

strângerea şi tipărirea de materiale documentare 

ale dosarului Eminescu a fost nu doar apanajul 

editorilor de meserie ci mai ales opera unor 

jurişti: Titu Maiorescu (1883),  Gr. C. Peucescu 

(1891), N. Petraşcu (1892), Octav Popovici alias 

Octav Minar (1909),  judecătorul Corneliu Botez 

(1909), profesorul de drept A. C. Cuza (1914). 

Aceştia au avut contribuţii notabile, pe 

care nu le putem ignora, cu toate limitele şi 
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minusurile lor, scuzabile din perspectivă 

istorică
5
.  

 O altă prejudecată, pe care o semnalăm şi 

în zilele noastre, este legată de statutul de cadru 

didactic universitar. Din punct de vedere al unei 

clasificări valorice, poziția academică atârnă 

greu, astfel încât un filolog profesor universitar 

are întâietate, à priori, în raport cu orice alt autor 

ce îşi dedică pasiunea studierii biografiei lui 

Eminescu. 

 Nu vrem să se înțeleagă că am contesta 

contribuţia de mare valoare științifică a celor ce 

slujesc Alma Mater, că am nega existența 

lucrările fundamentale, aparţinând mediului 

academic şi universitar, dedicate lui Eminescu: 

Mihail Dragomirescu,   D. Murăraşu,  G.  

                                                
5  La limită, chiar şi compozitorii, autorii de romanţe, interpreţii şi 

orchestrele din cârciumi, care făceau să lăcrimeze asistenţa, 

cântându-le melodii pe versuri eminesciene, au făcut ca faima şi 

respectul faţă de Eminescu să crească cu mult mai mult decât ar fi 

făcut-o, prin savante dizertaţii, marii critici ai literaturii române. 
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Călinescu, D. Caracostea, Pompiliu 

Constantinescu, Şerban Cioculescu, Vladimir 

Streinu, Tudor Vianu, Zoe Dumitrescu - 

Buşulenga, Eugen Simion, N. Manolescu, 

George Munteanu, George Gană, Eugen 

Todoran, Ioana Em. Petrescu, Ioana Bot, Caius 

Dobrescu, N. Georgescu, George Ene, Iulian 

Costache pentru a nu aminti doar câteva nume, 

dintr-o foarte lungă listă. 

Din nefericire, din această tabără 

privilegiată s-a lansat necruţătorul tir nimicitor al 

„demolării” lui Octav Minar. 

 Cazul său, desigur, nu este singular. În 

zilele noastre sindromul de respingere a 

diletanților, declaraţi incompetenţi, ignoranţi şi 

amatori incurabili, neavând girul pregătirii de 

specialitate, este de observat şi în alte domenii de 

studiu (medical, istoric, paleolingvistic etc). 
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Vehemenţa alungării nechemaţilor, ori 

ignorarea sau ridiculizarea unor contribuţii, 

păreri sau teorii de provenienţă extra muros 

reprezintă un început de privatizare în domeniul 

ştiinţific, sau de vigilenţă asemănătoare doar 

patrupedelor canine ce îşi apără teritoriul. 

 Lupta din arena publică între specialiştii 

cu diplomă de merit în Eminescu  şi 

eminescologi (în accepţiunea peiorativă evocată 

de G. Călinescu) este asemănătoare cu disputa 

dintre medicamentele alopate şi ceaiurile de 

plante: primele  sunt apanajul Doctorilor, 

celelalte sunt doar supliment alimentar, pardon, 

supliment literar, bun de ocupat timpul liber al 

concediilor anoste. 

 În opinia noastră, alături de cercetătorii 

universitari eminescologi, pe şantierul fără hotar 

al celor care nevoiesc întru Eminescu este 

imperioasă nevoie, mai ales azi,  de hărnicia de 
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albină şi inteligenţa creatoare a prof. Theodor 

Codreanu de la Huşi, a filozofului C. Barbu de la 

Craiova, a ing. N. Iosub, de la Botoşani, a 

colecţionarului prof. I. Iliescu de la Timişoara, a 

bibliofilului Ion C. Rogojanu ori 

matematicianului Ilie Torsan, de la Bucureşti şi a 

multor altora, pe care nu-i mai amintesc aici. 

 Revenind la cazul Octav Minar, este 

neîndoios faptul că lucrările sale nu se ridică la 

valoarea ştiinţifică a operelor lui G. Călinescu 

sau Şerban Cioculescu (nu întâmplător aceştia 

sunt şi cei mai acerbi adversari ai lui Octav 

Minar, pentru motive pe care le vom evoca mai 

jos).  

Şcoliţi temeinic şi educaţi în centre 

universitare de prestigiu din Occident, în 

perioada interbelică, aceştia au respectat în 

lucrările lor regulile epistemologiei ştiinţifice 

(folosind riguroase metode de cercetare, operând 
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o selecţie valorică şi critică a surselor, realizând 

o sinteză impecabilă a materialului studiat şi 

emiţând concluzii pertinente şi echilibrate, peste 

care nu se poate trece). 

 Una dintre operele de căpătâi ale lui 

 G. Călinescu, „Viaţa lui Mihai Eminescu”, 

impresionează  prin stilul elevat, exprimările cu 

nuanţă aforistică, dar mai ales prin caracterul 

aproape exhausitv al surselor citate.  

 Iată, de pildă,  cum era caracterizată în 

epocă contribuția lui G. Călinescu:  

Mihail Sebastian despre Viaţa lui Mihai 

Eminescu: 

”Despre cartea de faţă, Perpessicius a 

scris un lucru foarte just şi a găsit o formulă 

plină de înţeles, când a denumit-o „biografie 

critică romanţată”.  

http://www.crispedia.ro/Dimitrie_S__Panaitescu-Perpessicius
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  Biografie critică pentru grija autorului 

de a-şi controla izvoarele, de a confrunta 

mărturiile, de a interpreta documentele; 

biografie romanţată pentru suflul epic al acestor 

pagini, pentru ritmul lor ascendent, pentru stilul 

lor comprehensiv şi subtil. Genul e dificil şi nu 

numără multe exemple. 

 În literatura străină, imediat 

contemporană, nu cunoaştem decât un englez - 

Lytton Strachey - care în plină modă a vieţilor 

romanţate - să fi avut curajul acesta.” 

          Despre Viaţa lui Mihai Eminescu, 

Cioculescu pune în evidenţă inexactităţile, erorile 

şi defectele de documentare, asupra cărora însuşi 

Călinescu revine spăşit în ediţiile viitoare. 

      Desigur, G. Călinescu a avut parte, la rândul 

său, de adversari nedrepți și fanatici, cum au fost  

în mod special cei de la  Revista ”Gândirea”, 

care au lansat un imund atac, în termeni 
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pamfletărești, cu stropșirea de insulte, pe alocuri 

trivialități la adresa autorului, gratulat cu termeni 

sarcastici: şnapan, derbedeu şi meschin. 

Din această perspectivă,  broşurile lui 

Octav Minar par cărticele de poveşti, caiete de 

desenat, pentru copii preşcolari, jenant de 

simpliste şi naive, comparativ cu lucrările lui 

Călinescu, Cioculescu sau Perpessicius. 

Dacă ne raportăm însă la scopurile 

programatice ale autorilor, constatăm că opera 

lui Octav Minar, ca și a lui G. Bogdan-Duică, se 

încadrează perfect în cadrul extrem de îngust, al 

alungării întunericului din biografia lui 

Eminescu, un efort exprimat fără emfază și 

apărat de prezumția bunelor intenții.  

 Octav Minar nu avea de gând să intre în 

posteritate cu o prezentare savantă, pavoazată cu  

subtilităţi lexicale, impregnată de fraze 

memorabile, exhibând idei profunde şi excelând 
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în docte excursuri comparatiste. Crescut în nou 

născutul cult pentru Luceafăr, apărut în 

atmosfera culturală a Iașului post eminescian, 

acesta avea în minte un singur idel: să menţină 

trează curiozitatea cititorului, contribuind la o 

direcţionare a interesului public asupra vieţii şi 

operei lui Eminescu, în noile condiţii de 

percepţie afectivă, specifice secolului XX. 

Lucrările sale nu sunt nici cursuri 

universitare, nici teze de doctorat, nici studii 

publicabile în Analele Academiei Române ci, pur 

şi simplu, simple culegeri de mărturii şi evocări 

istorico-literare, lucrări de vulgarizare a operei şi 

vieţii unui geniu. Atât şi nimic mai mult ! 

De altfel, avocatul Octav Minar nu şi-a 

arogat în nici una dintre lucrările sale meritul de 

critic literar, de unic exeget al operei cutărui 

autor. El nu şi-a propus acest scop, deci nu poate 

fi acuzat de impostură şi veleitarism. 



22 

 

A face comparaţii între opere similare, dar 

scrise cu intenţii diferite este o imensă eroare. 

Oricât de respectabilă ar fi contribuţia lui  

Maiorescu în afirmarea personalităţii lui 

Eminescu, nu avem voie să punem în cântar 

cartea lui Călinescu despre Viaţa  lui Eminescu şi 

introducerea de câteva paragrafe pusă de divinul 

critic în fruntea poeziilor eminesciene. Păstrând 

proporţiile, desigur, Prefaţa lui T. Maiorescu la 

Ediţia Princeps a Poeziilor lui Eminescu (1883) 

pare o notiţă scrisă în fuga condeiului, la o masă 

de restaurant, între două feluri de mâncare, 

comparativ cu savantele consideraţii ale lui G. 

Călinescu, referitoare la opera lui Eminescu. 

 Ar trebui, în consecinţă, să îi facem  

procese de intenţie lui Maiorescu, să îl acuzăm 

că nu a înţeles caracterul şi subtilitatea operei lui 

Eminescu, să insinuăm că nivelul de 

aprehensiune critică este rudimentar sau eronat ? 
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De altfel, Prefaţa la ediţiile Soccec, 

publicate după moartea lui Eminescu, ne arată un 

Maiorescu axat mai mult pe explicaţii de natură 

sociologică, pe argumente psiho-medicale, 

asupra biografiei artistice a lui Eminescu și nu 

aplecat asupra unei analize cu valenţe filologice, 

conforme cu criteriile promovate de criticii 

perioadei interbelice. Să-l acuzăm pe Maiorescu 

de ceea ce nu şi-a propus ? 

 Mutatis mutandis, Octav Minar este 

alergător de suta de metri, George Călinescu 

este maratonist. Nu-i putem pune să concureze 

pentru a stabili învingătorul.  

Nici chiar înscrierea lui Octav Minar în 

lungul şir de autori ce au abordat subiectul 

Eminescu, fără asentimentul filologilor, nu a 

deranjat atât de mult, cât a vexat notorietatea 

căpătată de un simplu avocat  în urma acestei 

implicări.  
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Această idiosincrazie psihică a breslei 

criticilor din perioada interbelică faţă de succesul 

public al unui neavenit porneşte de la o greşită 

interpretare a fenomenului de notorietate literară. 

 Fără îndoială, nu tirajul şi numărul 

ediţiilor scoase de un autor sunt decisive pentru a 

evalua corect valoarea unui scriitor, dar trebuie 

admis că notorietatea acestuia se numără şi prin 

succesul de piaţă. 

Potrivit acestui criteriu,  tirajele cărţilor lui 

Octav Minar contează, deşi unii îl consideră un 

fel de Sandra Brown în preferinţele cititorului 

bucureştean de acum 100 de ani. 

Pe de altă parte, în evaluările noastre 

trebuie să luăm în considerare şi gusturile 

cititorilor, mulți dintre aceștia educați printr-un 

asiduu consum de  romane din colecția femei 

celebre, 15 lei, Doxa etc. Să nu uităm că,  

perioada interbelică, cărţile lui Octav Dessila, 
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Octav Minar sau  P. Bellu se epuizau rapid din 

librării. 

De obicei, criteriul de evaluare a 

însemnătăţii unei opere scrise se materializează 

în  impactul avut de aceasta în conştiinţa 

cititorului. 

Or, după părerea noastră, opera lui Minar a 

avut o înrâurire, din păcate negativă, mai mult în 

subconștientul criticilor de specialitate, decât în 

conştiinţa cititorului. 

Cine a avut de câştigat şi cine a avut de 

pierdut în acest caz ? Criticul, autorul sau opera 

și personalitatea editată de acesta ?
6
  

Cărţuliile lui Octav Minar, având un 

impact asupra vulgului amator de lecturi 

                                                
6
 Asemănător mitului lui Dracula, nu putem spune cu exactitate dacă 

Bram Stocker a devenit celebru prin alăturarea numelui său de cel al 

lui Dracula sau însuşi personajul istoric a avut de câştigat în 

vizibilitate prin tirajele impresionante ale romanului ce i-a fost 

dedicat şi ediţiile repetate ale acestuia? După părerea moastră, atât 

autorul cât şi personajul său au avut de profitat în planul imaginii. 
 



26 

 

melodramatice, nu pe autor l-au ridicat în slăvi, 

ci pe Eminescu.  

Forţând nota, Minar încearca să convingă 

cititorii că operele sale sunt alcătuite din 

declaraţii, mărturisiri inedite,  documente, 

însemnări, fotografii provenind din cercul cel 

mai apropiat de Eminescu, acelaşi scop fiind 

urmărit şi în cazul altor personalităţi asupra 

cărora şi-a îndreptat atenţia. 

Este o manieră caracteristică  juriştilor de 

profesie, care invocă  mărturii credibile, dovezi 

documentare, care trebuie să reziste în faţa 

trecerii timpului. 

Avocatului Octav Minar, și nu criticii 

literare, îi datorăm  cunoaşterea culiselor juridice 

ale celebrului proces de calomnie: Caragiale – 

Caion. 

Paginile amintite nu au nici un fel de 

valoare literară, propriu-zisă, dar sunt copios 
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reproduse, fără a fi citat autorul, de toţi istoricii 

literaturii române, care se feresc să evoce numele 

lui Minar, de teamă să nu fie acuzaţi de lipsă de 

credibilitate a surselor utilizate. 

 Albumele dedicate lui Eminescu, realizate 

din stăruința sa (1909 şi 1914), sunt compuse din 

piese cu caracter documentar, nu literar, iar 

numeroasele sale articole sau cărţi urmează 

aceeaşi orientare  conceptuală.  

Un subiect aparte, ocultat cu obstinație 

timp de multe decenii, filmul documentar dedicat 

lui Eminescu, Veronica Micle, Creangă, 

reprezintă încă o dovadă a nedreptății la care a 

fost Minar supus  de adversarii săi, știuți și 

neștiuți.  

Filmul acesta, cel mai valoros film de 

patrimoniu al Cinematografiei Române, turnat în 

anul 1914 şi prezentat în premieră în luna 

ianuarie 1915, nu poate fi analizat conform grilei 
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estetice din zilele noastre. Ar fi absurd să 

discutăm despre valoarea artistică a scenariului, a 

regiei, a decorurilor,  a jocului protagoniștilor, să 

judecăm calitatea imaginii, ori a performanţelor 

de tehnică cinematografică. 

 Potrivit criteriilor actuale ale criticii 

cinematografice, filmul nu ar avea nici o valoare 

artistică….. Cu toate acestea, detractorii lui 

Octav Minar îl ignoră în continuare pe autorul 

scenariului, îndreptndu-și săgețile asupra unor 

aspecte secundare, cum ar fi prioritatea 

descoperirii copiei filmului etc. 

Revenind la cărţile sale atât de criticate, 

încercăm să descifrăm cheia mesajului lui Octav 

Minar: Eminescu a fost un personaj viu, a suferit, 

a iubit, a pătimit, iar cititorii au avut 

posibilitatea, prin aceste scrisori şi documente 

puse la dispoziţia lor, să pătrundă în  intimitatea 

cea mai ascunsă a existenţei Luceafărului. Nu 
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contează, la urma urmei, atât de mult, faptul că, 

din punctul de vedere al sursologiei, ori a 

criteriilor de editare a unui document, nu sunt 

respectate nici un fel de norme  sau principii ale 

cercetării ştiinţifice. 

Dar, aşa cum am încercat să argumentăm 

mai sus, cărţile lui Octav Minar nu sunt lucrări 

academice sau cursuri universitare, nu sunt 

lucrări de cercetare ştiinţifică, ci doar simple 

colaje, cum bine a spus C.  Barbu.   

Contribuţiile sale sunt  cartoane cu margini 

neregulate din marele puzzle al vieţii lui 

Eminescu, iar dacă imaginea de  caleidoscop, de 

pagini de almanah  popular nu convine spiritului 

analitic şi ştiinţific al zilelor noastre, nu este vina 

autorului.  

Octav Minar a strâns frânturi de viaţă, 

mărturii, fără un criteriu de selecţie dinainte 

stabilit: cel mai important aspect avut în vedere 
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era acela ca asemenea dovezi să nu se piară în 

neant.  

Conceptul său editorialistic nu constituia o 

noutate în epocă, ba devenise chiar o modă. 

Dintotdeauna, mărturiile literare abundă în 

rafturile bibliotecilor.  Chiar şi în zilele noastre a 

fost tipărită o voluminoasă lucrare, intitulată: 

„Mărturii despre Eminescu Povestea unei vieţi 

spusă de contemporani”  (Editura Humanitas, 

2013). 

 Această selecţie stabilită de editorul 

Cătălin Cioabă conţine  mărturii provenind atât 

de la nume credibile dar şi de la necunoscuţi sau 

mai puţin cunoscuţi:  Vasile Vârcol, Ioan Mihu, 

Alexandru Uilăcanu, Petru Uilăcanu, Ioan Orga, 

Nicolai Andriescu Bogdan, Augustin B. 

Sînceleanu, Ioan S. Ionescu, Sofia Ştefanovici, 

Gheorghe Bojeicu, M. V. Mavrodin, Leon 

Gheorghe Nicoleanu, Septimiu Sever Secula, 
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Maria Gavrilescu, Andronic Ţăranu, Vasile 

Scânteie etc. 

Din această înşiruire de evocări 

memorialistice, cine ne poate preciza indicele de 

veridicitate, de credibilitate şi de conformitate cu 

adevărul istoric al acestor texte ? Dar, în ciuda 

acestei întrebări, nu putem face editorului un 

proces de intenţie spunând cu maliţiozitate că, 

din miile de articole tipărite în presa românească, 

referitoare la Eminescu, acesta a ales doar 

anumite texte ?  

Este suficient pentru cititor că această 

selecţie aduce în memorie evocări mai puţin 

cunoscute marelui public, şi acest fapt este 

esenţial pentru un iubitor de Eminescu. 

Revenind la Octav Minar, textele 

catalogate de el însuşi ca fiind inedite, deşi au 

fost metodic demolate ca fiind artefacte 

discutabile şi vulnerabile în faţa criticilor de 
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profesie, atât înainte de 1944, cât şi după, au fost 

totuşi citate în diverse lucrări, desigur sub 

beneficiu de inventar, inclusiv de către adversarii 

săi cei mai activi. 

Adaugăm că, la acuzaţiile  aduse de către 

Călinescu şi Cioculescu, conform cărora Octav 

Minar este un necrofor, un plastograf şi 

impostor,  încriminatul mai avea de îndurat o altă 

acuzaţie, la fel de gravă. Aceea de a fi fost 

promotorul unui gânditor şi filozof, cu valenţe 

antisemite şi naţionaliste: Vasile Conta ! 

Mai mult, în epoca întunecată a 

proletcultismului, nu puteau să i se ierte lui 

Octav Minar articolele incisive, referitoare la 

Eminescu şi problema  Basarabiei şi Bucovinei, 

respectiv prezentarea atitudinii marelui nostru 

poet faţă de ocupaţia rusească asupra Basarabiei. 
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Aşadar, eticheta de antisemit şi naţionalist 

plutea asupra capului său, precum sabia lui 

Damocles. 

Putea fi Octav Minar acceptat de critica 

proletcultistă, din anii dogmatismului marxist-

leninist ? Evident nu, dovadă fiind articolele 

publicate de Octav Minar în anul 1912, la 

împlinirea a 100 de ani de la răpirea Bucovinei. 

 Iată mai jos studiul lui Octav Minar,  

publicat în Revista Luceafărul (nr. 22/1912).  

Conta și Eminescu despre Basarabia. 

      ”Ochi plini de lacrămi, inimi sângerânde, 

privesc spre Basarabia furatä! E poate clipa cea 

mai inălțătoare de patriotism, când toatä 

suflarea românească își aminteste într'un gând, 

de plaiul sfânt al Basarabiei, de frații care de un 

veac sorb amărăciunea iobăgiei nedrepte. 

Durerea noastră e mai mare decât a lor! Suferim 
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mai mult decât asupriții care de un secol n'au 

putut să vadă lumina libertății, nici n'au auzit 

strigătul salvator al fraților de peste Prut. Chiote 

de veselie oficială va încercà să tulbure ziua de 

doliu a unui neam. Si văile ca un blestem, nu vor 

räspunde bucuriei lor, asa cum răsunà odinioară 

de cântecul moldovenesc.În colibele basarabene, 

bătrânii aprinzând candele străbune, vor arătà 

copiilor cu mâna care îsi fac crucea, spre cerul 

mântuirii, spre țara lui Ștefan, clătinând cu 

adânc înțeles pletele traditionale ale plăieșilor 

moldoveni. Iar noi, ascultând înfiorați 

dăngănitul prelung al clopotelor de jale, vom fi 

îmbărbătați de versul etern al marelui Eminescu: 

Auzi! ..... departe strigă slabii și asupriții cătră 

noi: E glasul blândei Basarabii, Ajunsa 'n ziua 

de apoi. E sora noastră cea mezină, Gemând sub 

cnutul de Calmuc, Legata 'n lanțuri de-a ei 

mână, De ștreang târând-o ei o duc. Murit-au? 
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Poate numai doarme, S'așteaptă moartea de la  

câni? La arme, La arme dar, Români! ..........” 

 

 

           Repere biografice 
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Octav Minar, nomme de plume pentru 

Octav Popovici, s-a născut la data de 8 noiembrie 

1886 şi moare în anul 1965 sau 1967. 

            Într-o scrisoare adresată lui G. Bezviconi 

de  G.T. Kirileanu,  datată  6 febr. 1954, acesta 

spune:  

          „Cît despre Octav Minar, îti pot spune pe 

scurt următoarele. Este fiul unui librar, Popovici, 

din Iași (de origine armean), avînd o bogată 

activitate  publicistică atît la Iași cît si în 

București, dar Bibliografia lui G. Adamescu îl 

ignoră. 

Autodidact cu preocupări editoriale, s-a 

ocupat îndeosebi cu Eminescu și V. Conta. Fiind 

prieten intim cu una din fiicele Veronicăi Micle, 

a pus mîna pe scrisori de-ale lui Eminescu, din 

care a publicat unele trunchiate sau schimbate, 

ca să poată ponegri pe Titu Maiorescu si 

Junimea. 
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         A publicat într-o revistă o scrisoare a lui 

Eminescu către I. Creangă, care se vede cît de 

colo că-i falsă. (...) A colaborat la Universul.  A 

lucrat si la librăria Socec.   

Totdeauna activitate superficială, nesigură 

si suspectă. 

De aceea, deși îl cunoșteam din vremea 

studentiei mele la Iasi din librăria tatălui său, 

mă feream de el cînd încerca să-mi capete 

intimitatea și încrederea” .
7
 

De ce creionează venerabilul   

G. T. Kirileanu,  cărturar, bibliofil și folclorist 

(1872  1960), acest tablou sumbru ?  Răspunsul 

este simplu: în anul 1905, G. T. Kirileanu edita 

manuscrise eminesciene, iar în posesia acestuia 

s-au aflat documente olografe ale Luceafărului 

                                                
7
 G.T. Kirileanu, Corespondentă, Ed. îngr., note, tabel 

cronologic, bibl. si indici de Mircea Handoca, Buc., 

Minerva, 1977, p. 16 
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precum și ale altor personalități culturale. În 

plus, el a fost unul dintre cei mai fideli apărători 

ai lui T. Maiorescu, astfel încât Octav Minar nu îi 

putea fi decât un concurent sau chiar inamic 

antipatic. 

Octav Minar este considerat istoric literar, 

prozator şi dramaturg.  A mai semnat cu 

pseudonimele: O.M. si Omin.  

A absolvit cursurile Facultății de Drept din 

Iaşi, ulterior primind titlul de doctor în litere si 

filozofie al Universităţii din București. 

 Profesor şi avocat, Octav Minar a 

desfășurat o bogată activitate publicistică, 

colaborând sau făcând parte din echipa 

redacțională a unor periodice:  Adevarul Literar 

si Artistic. Cele trei Crisuri, Cosinzeana, 

Curierul Judiciar. Dimineaţa, Facla, Gazeta 

Transilvaniei, Luceafărul, Lupta, Rampa. Revista 
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Idealistă, Romanul, Scena, Tribuna, Universul, 

Viaţa Literară şi Artistică. 

 S-a remarcat prin asiduitatea cu care a 

promovat câteva publicații ocazionale de răsunet 

în epocă: Eminescu comemorativ. Album artistic-

literar (1909), Pentru Alecsandri. 1890-l915, 

numar festiv (1915).  

Este un prolific autor (semnând 

nenumărate brosuri și volume, conținând 

documente literare inedite, comentarii și 

memorialistică) dar a cărui probitate științifică și 

metodă de cercetare sunt puse sub semnul 

întrebării. Filozoful Conta. Viata si opera (1910), 

Caragiale (1913), Veronica Miele, muza lui 

Eminescu (1914), Eminescu in fata justitiei 

(1914), De la vrancea aparindpe Caragiale 

(1923), Veronica Miele. Dragoste si poezie 

(1923), Caragiale. Omul si opera (1926), 

George Cosbuc. Biografia si opera poetica 
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(1933), Eminescu. Aspecte din viata si opera 

poetului (1935), Artistul reginei [Grigore 

Manolescu] (f.a.). Cum a iubit Eminescu (f.a.). 

Își încearcă talentul și în domeniul 

beletristicii, semnând câteva dramatizări anoste: 

Umbra lui Christ (1914), Quo vadis (1915) si O 

faclie de Paste (in Teatru inedit, 1926, în colab.), 

o pastișă după Molière (Molière povestind 

copiilor, 1929) dar mai ales romanul Simfonia 

venetiana (1936).  

Fără a fi editor de profesie, Octav Minar a 

îngrijit cărți ale unor scriitori români de 

prestigiu: Caragiale,    V. Conta, G. Cosbuc, 

 B. Șt. Delavrancea, dar mai ales Eminescu. 

 A tipărit, singur sau în colaborare, unele 

publicații cu caracter didactic.  

   Deși avea un doctorat în litere al 

Universității din București,   Octav    Minar    nu    
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a   acordat    atenție rigorii științifice, nici   unei 

minime scrupulozități sau elementar  spirit critic.  

Folosește în creația dedicată biografiei și 

operei unor scriitori  un  model  monoton, un stil 

lipsit de acuratețe, nu se sinchisește să indice 

sursele și nici să prezinte facsimile după 

documentele originale. Această manieră de 

creație diminuează până la anulare valoarea 

operelor sale, multe trase parcă la indigo: 

Filozoful Conta. Viața și opera (1910), Veronica 

Miele. Dragoste și poezie (1923), Caragiale. 

Omul și opera (1926), George Coșbuc. Biografia 

și opera poetică (1933), Eminescu. Aspecte din 

viața și opera poetului (1935) s.a.  

In unele cazuri,  a fost acuzat că ar fi 

plăsmuit documente (parțial sau total), dar cum 

nici el nu a făcut dovada autenticității lor, nici 

adversarii nu au putut proba falsul comis de 

Minar. 
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Datorită acestei maniere de conspirare a 

surselor, precum și de disprețuire a imaginii 

originale a documentului, scrierile lui Octav 

Minar au generat rezerve serioase, suspiciuni 

îndreptățite, polemici ori chiar acuze grave. 

În mod paradoxal, cea mai prolifică 

perioadă din viața lui Octav Minar s-a întins pe 

doar 5 ani (1909-1914), când acesta face să apară 

o sumedenie de lucrări, dintre care amintim: 

 Artistul Reginei (Grigore 

Manolescu), Iasi, Edit. Libr. Socec 

& Comp. Sucursala Iasi, [1913]; 

(Biblioteca nr. 26). A apărut în 

același an și într-o ediție de lux, cu 

tilul: Grigore Manolescu. 

 Caragiale. (Omul şi Opera), Iași, 

Edit. Librăriei Socec & C-je Iași 

(Tip. Progresul), [1912].  

(Biblioteca Iașilor, 7) 
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 Caragiale. Omul şi opera,  

Bucuresti, Edit. Socec & Co., 

[1916]  (Colecţiunea Istoria critică şi 

estetica literară).  

 Cum a iubit Eminescu. Pagini 

intime. Scrisori, poezii şi amintiri 

inedite,  Iași, Renașterea Cărţilor 

româneşti Institut de Editură (Tip. 

Progresul), [1911]. 

 Idem. (Amintiri, scrisori şi poezii 

indite). Ed. II refăcută şi 

complectată prin publicarea 

întregei Corespondenţi ce a urmat 

între Eminescu si Veronica Micle, 

București, Librăria Nouă, [1912]. 

(Biblioteca Lumina, nr. 22-23).  

 Eminescu Comemorativ. Album 

Artistic-Literar, Iași. (Tip. Dacia P. 
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& D. Iliescu), [1909]. Cu portretul 

lui Eminescu.  

 Eminescu în faţa justiţiei Studiu de 

istoriografie Literară, Bucuresti, 

Edit. Librariei Şcoalelor, C. Sfetea, 

1914. 

 Filozoful Conta. Viaţa și opera. 

(Biografia e povestită după scrisori 

şi însemnări inedite). Poeziile şi 

cugetarile lui postume. Ediţie de 

amator. Iasi (Tip. Progresul), [1910] 

 În lumina vremurilor de altăldată. 

Proză semnată de: Arhid. Paul de 

Alep, D. Moruzi, De la vrancea, 

Miron Costin, A. D. Xenopol, C. 

Negruzzi, N.Balcescu, Gh. Asaki, 

Kogălniceanu, D. Evolceanu, 

Ionescu-Gion, Bogdan Duica, N. 

Iorga, N. Petrascu, T. Maio rescu, B. 
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P. Hasdeu, I. Negruzzi, Gane, Em. 

Gârleanu, D. Anghel, Olănescu-

Ascanio, Stănescu, Micle şi 

Eminescu. Ilustraţiuni. Cetatea 

Iaşilor, Iașii la începutul secolului al 

XII-lea, Academia Mihaileană, 

Teatrul de la Copou, Biserica Trei-

Erarhi la 1845, Stradalele: Golia si 

Academia la 1845, Ștefan cel Mare, 

Vasile Lupu, Vodă Cuza, Dimitrie 

Cantemir, Miron Costin, Gh. Asaki, 

Kogalniceanu, C. Negruzzi, Ion 

Ghika, A. Russo, B. P. Hasdeu, 

Junimea (un tablou cu 74 fotografii), 

T. Maiorescu, V. Alecsandri, M. 

Eminescu I. Negruzzi Gane, I. 

Creangă, V. Conta, A. D. Xenopol, 

N. Iorga, M. Millo, Gr. Manolescu 
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si V. Micle. Iași (Tip. Progresul), 

[1911].  

 Patriotismul lui Eminescu (Geneza),  

București, Libr. C. Sfetea (Inst. de 

Arte Grafice C. Sfetea), [191.. ,] 

(Caiete Eminesciene. Cuprinzand 

studii complecte asupra vieţei şi 

operei marelui poet dupa 

manuscrise, scrisori, memorii şi 

diferite documente istoriografice 

noui). Apărută după 1914. 

 Quo Vadis. Piesă în 6 acte și 12 

tablouri  După romanul lui H. 

Sienkiewicz, București (Atel. Soc. 

Anon. Adeverul), 1915 (Biblioteca 

Rampa, nr. 5-6).  

 Reflexione posthumes du philosophe 

Conta  [1914]. 
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 Umbra lui Christ . . . , După o 

nuvelă a lui Sienkiewicz  

 Veronica Micle, Muza lui Eminescu, 

București, Edit. Institutului Flacăra, 

1914, (Românii celebri, nr. 3). 

 Vasile Conta, Opere complete. Un 

studiu biografíe și note explicative 

de Octav Minar, Bucuresti. 
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REFERINȚE CRITICE 

 

În ultimul veac, publicistica lui Octav 

Minar și, mai ales, cărțile dedicate lui Mihai 

Eminescu și Veronica Micle au fost fie ignorate, 

fie violent contestate, dar niciodată analizate cu 

argumente științifice și nepărtinire. Dintre luările 

de poziție, de dată recentă, amintim  

S. Alexandrescu, în Revista de Istorie și Teorie 

Literară, nr. 2, 1964; M. Anineanu, în Revista de 

Istorie și Teorie Literară, nr. 4, 1967; Aug. Z.N. 

Pop, în Veronica Miele, Corespondență, 1979 

etc. 

Așa cum vom vedea în continuare, cele 

mai acerbe contestări îi vor fi adresate lui Octav 

Minar tocmai de G. Călinescu, cel căruia critica 

literară îi va recunoaște, aproape în unanimitate, 
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rangul de primul și cel mai bun exeget al creației 

eminesciene. 

Sintetizăm mai jos articolul fulminant al 

divinului critic, apărut în  ,,Viața Românească", 

XXIV, nr. 3-4, din martie-aprilie 1932, p. 361-

363 și reluat  în  cartea George Călinescu, 

Însemnări și polemici, antologie de   Andreé 

Rune, București, 1988, p. 63-65  

  Articolul menționat conține 7 paragrafe și 

mai multe malițiozități, al căror inventar îl 

detaliem: 

  În prima parte a faimoasei sale diatribe,              

G. Călinescu acuză disprețul intelectualului 

român, îndeosebi tânăr, față de literatura 

documentară, vinovate fiind curentele literare, 

așa zis estetice, care se orientează spre genuri 

facile și vagabonde, cum ar fi eseul; criticul 

consideră că procentul mic de cititori de 

literatură se datorează dezinteresului tuturor față 
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de critica literară, care crează un misticism al 

scriitorului. 

În continuare, criticul se lamentează că, în 

salonul gol al istoriei literare au pătruns ființe 

ciudate, jumătate maniace (aluzie la N. Zaharia), 

jumătate mistificatoare (referire la Octav Minar), 

de fapt necrofori cărora le-au căzut victimă 

Mihai Eminescu. 

Un astfel de specimen este N. Zaharia, fost 

funcționar la Academia Română, care este pictat 

în culori sinistre: biet om incult și maniac, cu 

mintea zdruncinată de cărțile aflate pe rafturile 

bibliotecii academice, mânat de ideea 

lombroziană, conform căreia geniul este nebunie. 

 Cartea acestuia despre Eminescu este o 

elucubrație de minte joasă, nedemnă de a fi citită 

măcar, o carte rușinoasă, pe care oameni de 

cultură o socotesc folositoare pentru bibliografie 

(aluzie la Bibliografia din finalul cărții lui 
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Adamescu,  Istoria Litraturii Române, București, 

1913). 

 Dacă N. Zaharia, citat și de Carlo 

Tagliavini, este iertat pentru că a dat dovadă de 

bună credință, neajutată de minte, alții (adică 

Octav Minar) pun în pericol  documentele ce 

privesc viața lui Eminescu. 

Acesta din urmă, și el necrofor, adică o 

ființă ce se hrănește cu cadavre,   [< fr. 

nécrophore, cf. gr. nekros – mort, phoros – 

purtător], este un scriitor incult, probabil 

autodidact, cu preocupări jignitoare la adresa lui 

Eminescu.  

Publicând broșuri și broșurele, Octav 

Minar, dobândind o notorietate nedreaptă, 

invidiat de cei ce aleargă după inedite, ar trebui 

să predea Academiei orice document. 

În continuarea articolului, Călinescu acuză 

modul în care sunt reproduse textele editate, 
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parte fragmentar, parte în traducere, lipsa 

facsimilelor, ortografia bizară, incultă și datele 

contradictorii, ceea ce fac aproape inutibilizabile 

aceste documente. 

 Criticul propune o soluție pentru 

reabilitarea valorii ineditelor: publicarea 

facsimilelor sau prezentarea lor în fața unei 

comisii de profesori universitari. 

 În lipsa acestei metode, orice act din 

arhiva personală a lui Octav Minar ar trebui 

tratat drept fals iar Călinescu avertizează 

revistele să le respingă de la publicare. 

 În același ton, criticul comite și 

următoarea inepție: ”Am fost deunăzi la 

Academia Română și am constatat că aceasta nu 

posedă nici un portret al lui Eminescu. Unul din 

portrete, cel din tinerețe ”făcut la Praga de 

fotograful J. Tomas”se află firește în ”colecția 

particulară ” a d-lui Octav Minar. Dar atunci ar 
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însemna că poetul a fost la Praga ! Cine o poate 

spune fără să vadă originalul fotografiei cu ochii 

săi ?”. 

 Apelând la același raționament, criticul 

respinge, de data aceasta pe bună dreptate, 

autenticitatea fotografiei atribuite lui Eminescu 

de la Mânăstirea Neamțului, numai că ar admite 

veridicitatea ei, dacă Minar ar produce originalul. 

 Dilema criticului este următoarea: ori 

Minar nu are toate documentele pe care le 

publică, fără a le facsimila sau descrie și atunci 

face falsuri, ori le are dar le reproduce fără 

metodă, așa încât să nu le poată utiliza și alții, și 

le deține în chip abuziv spre a împiedica pe alții 

să lucreze, în perspectiva că, vreodată, Minar va 

scrie vreo sinteză, pentru care nu are mijloacele 

mintale. 

 Revenind la un ton de normalitate critică, 

Călinescu atrage atenția că, în cazul din urmă, se 
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săvârșește un act de neonestitate științifică și 

pune în primejdie chiar soarta manuscriselor, 

care se pot pierde. ”Și într-un caz și în altul, d-l 

Minar este unul din viermii care rod în sicriul lui 

Eminescu.”  

În finalul articolului, G. Călinescu îl 

amenință pe Minar astfel: ”Cu noi însă d. Minar 

nu va scăpa ușor și îi făgăduim că îl vom obliga 

să dea publicitate documentelor sale sau să 

mărturisească falsificarea.”  

Acesta este textul care a pecetluit pentru 

decenii poziția criticii românești vis à vis de 

Octav Minar, deși articolul este plin de 

inexactități, de jigniri și formule ireverențioase, 

dintre care amintim pe cele mai flagrante: 

denigrarea curentelor literare, așa zis estetice, 

care se îndreaptă spre genuri facile și vagabonde, 

în comparație cu genul critic în care G. Călinescu 
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excelează; punerea la zid a intelectualilor tineri, 

care nu agreează literatura documentară, etc. 

 Atribuindu-și rolul de paznic de far, 

ursuzul critic face servicii de ecarisaj în salonul 

gol al istoriei literare, pentru a alunga necroforii, 

pe jumătate maniaci, pe jumătate mistificatori.  

În opinia noastră, oricât de mizantrop ar fi 

un critic, nu se face să îți bați joc de un 

funcționar al Academiei Române, 

caracterizându-l ca fiind un biet om incult și 

maniac, cu mintea zdruncinată
8
, care a îndrăznit 

să publice, înaintea domniei sale, o carte despre 

Eminescu, gest criminal, în accepțiunea lui 

Călinescu. 

Întreb, desigur, retoric: Cum poate fi  

caracterizat conținutul acestui studiu, publicat de 

                                                
8 Întâmplător,  la numai doi ani după publicarea acestui articol,        

G. Călinescu acuză probleme psihice, astfel încât, în anul 1934 

părăsește redacția Vieții Românești, îmbolnăvindu-se de astenie 

nervoasă.  
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G. Călinescu în anul 1932,  când constați că 

numele aceluiași N. Zaharia este reabilitat, fiind 

trecut în fruntea listei de surse documentare 

menționate în Bibliografia magistralei sale 

lucrări, dedicate Vieții lui Eminescu ?   

Trecem peste profilul moral al unui 

profesor de liceu, la acea dată, cu ifose de 

superioritate și dispreț față de un om care nu mai 

era nici măcar în viață, pentru a-i da replica, dar 

nu putem trece peste afirmația descalificantă 

conform căreia Eminescu nu a fost la Praga ! 

Călinescu ar fi acceptat, desigur, această 

supoziție numai dacă ar vedea originalul 

fotografiei..... Ce ignoranță ! 

În legătură cu invectivele la adresa lui 

Octav Minar, desigur că putem accepta stilul 

polemic, dar nu și jignitor. În rest, afirmațiile 

privind eronata metodă de editare a 
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manuscriselor autografe eminesciene, așa cum a 

fost practicată de Octav Minar,  sunt corecte. 

Dar dacă afirmi despre Octav Minar, 

profesor, avocat și doctor în filologie al 

Universității din București,   membru al 

Societății Scriitorilor Români (1922) că este 

”autodidact și incult”, că Eminescu nu a fost la 

Praga, începem să avem unele dubii privind 

soliditatea documentării lui G. Călinescu, la acea 

dată. 

Dar nu acesta este subiectul lucrării.  

Opera editorialistică a lui Octav Minar a 

fost uneori acceptată cu rezervele de rigoare, 

alteori contestată. 

 Vom începe cu Perpessicius, care a 

preluat cu premeditare din publicistica celui 

încriminat de Călinescu drept necrofor.  

Astfel, privitor la dosarul de sustragere de 

cărți, întocmit de autorități, în vremea când 
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Eminescu se afla la Iași, Perpessicius reia 

informațiile privind interogatoriul din data de 13 

Septembrie 1876, precizând că a fost tipãrit în 

volum de Octav Minar, Eminescu în fața justiției, 

București, Editura Librãriei Școlilor C. Sfetea, 

[f.a.], p. 60 — 63. 

 În ceea ce privește interogatoriul din data 

de 9 Noiembrie 1876, este folosită aceași lucrare 

a lui Octav Minar (p.80-85). 

          În cele ce urmează, prezentăm alte 

documente editate de Octav Minar, folosite în 

Ediţia Perpessicius: 

 

      „Scrisoarea este utilizatã de Octav Minar 

care face dupã ea o fotocopie pe care aplicã 

fotografia Corneliei Emilia mama, și cea a 

poetului, la care se face referire în 

corespondențã.” 
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       Foarte multe dintre documentele referitoare la  

Veronica Micle sunt extrase de Perpessicius din cărțile  

lui Octav  Minar: 

 

   ”Tipãritã în volum de Octav Minar, 

 Cum a iubit Eminescu.  

Ediția a doua, București, Librãria nouã, 

 [1912], p. 54 — 55. 

 

       Scrisoarea face parte, cum se vede din 

 ștampila de pe ea, din Colecția Octav Minar. ” 

 

     ”Tipãritã în volum de Octav Minar, Cum a iubit 

 Eminescu, Ediția a doua. Librãria nouã,  

[1912], p. 54 — 55.  

Scrisoarea face parte din Colecția Octav Minar.” 

 

     ”Tipãritã în volum de Octav Minar, 
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Cum a iubit Eminescu. Ediția a doua, București,  

Librãria nouã, [1912], p. 96 — 97.” 

 

     ”Tipãritã în volum de Octav Minar, 

 Cum a iubit Eminescu,  

Ediția a doua, București, Librãria nouã, 

 [1912], p. 97 — 99.”   

 

      ”Scrisoarea a fãcut parte, cum se vede din ștampila 

de pe ea,  din Colecția Octav Minar. 

Poartã intervenții strãine aparținând, probabil, 

primului editor.  

Este corectatã ultima cifrã a anului; se noteazã,  

cu cernealã neagrã, pe prima paginã : Maiorescu,  

iar sub iscãliturã: Tolla se trece Veronica.  

Textul tipãrit de Octav Minar cuprinde  

completãri care nu se gãsesc în original”.  
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”Tipãritã în volum de Octav Minar, Cum a iubit  

Eminescu, București, Librãria Nouã, [1912], 

 p. 162—163.” 

 

     ”Scrisoarea poartã imprimatã pe ea ștampila 

cu numele lui Octav Minar și provine din colecția  

de documente a acestuia. Datarea de Veronica Micle,  

cu creion negru. Poetul era în ajunul plecãrii 

 la Constanța, fapt care explicã invitația  

ce i-o face, însã mult prea târziu.” 

 

          În categoria autorilor care fac trimitere la Octav 

 Minar, nu putem să nu îl amintim pe Ramiro Ortiz
9
,  

mentorul lui G. Călinescu, care spune despre acesta:  

” Octav Minar, "Un modesto e valoroso publicista" 

 (op.cit. p.  XI) ”. 

 

                                                
9  Ramiro Ortiz (1879 -1948) Poesie Mihail Eminescu, G.C. Sansori 

- Editore - Firenze, 1927,   
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         În schimb, Marin Bucurn în capitolul intitulat 

 ”Octav Minar: Mitul și falsificarea documentelor” 
10

,  

îl pune pur și simplu la zid pe Octav Minar. 

 

Octav Minar în atenţia contemporanilor săi 

 

 Ne propunem să prezentăm imaginea lui Octav  

Minar în epocă, pornind de la constatarea că 

 o bună parte dintre contemporanii lui 

 s-au situat încă de la început în două tabere  

opuse: admiratori şi detractori 

  

  

                                                
10

 Istoriografia literar românească: de la origini 

 pana la G. Călinescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, p. 

228 - 229  
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Admiratori 

 

Vom începe cu un nume prestigios din 

rândul admiratorilor: N. Iorga. 

 Preţuirea acestuia, manifestată constant 

timp de decenii, nu l-a împiedicat însă să pună 

sub semnul întrebării anumite documente, 

tipărite de Octav Minar.  

În calitatea sa de istoric, nu de literat, 

 N. Iorga validează, totuși, publicistica lui Minar. 

Astfel, comentând apariţia în anul 1909 a 

unui album dedicat lui Eminescu, Iorga semnala 

eleganţa tipografică a Albumului, iar cartea în 

sine este dată drept „exemplu de pietate” faţă de 

memoria Poetului: 

„ Eminescu, album artistic literar, care 

ni se trimite din Iaşi, e în adevăr o foarte 
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frumoasă carte, care face cea mai mare onoare 

şi gustului alcătuitorului său, d. Octav Minar, şi 

execuţiei tipografiei Iliescu şi Grosu. Se dau o 

seamă de ilustraţii de la autografe preţioase ale 

lui Eminescu, până la chipurile domnilor 

Ibrăileanu. M. Dragomirescu”.
11

 

Obiectiv şi echidistant, N. Iorga 

semnalează şi minusurile acestei cărţi, dar mai 

ales însemnătatea ei pentru cititor:  

„ Deşi are greşeli de tipar, lucrarea va 

rămânea însă ca un exemplu de pietate şi 

ilustraţia ei îngrijită şi originală o va face să fie 

păstrată cu toată dragostea.”
12

 

Marele istoric român este un nume peste 

care nu se poate trece cu uşurinţă, şi este de 

mirare cum de este ignorată poziţia acestuia în  

cazul Minar. 

                                                
11 N. Iorga, „Un Album pentru Eminescu”, în  Neamul Românesc 

Literar pe anul 1909, Vălenii de Munte, 1909, p. 900 
12  Ibidem, p.900 
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Desigur, să ai doar 23 de ani şi să primeşti 

un asemenea elogiu din partea lui N. Iorga poate 

trezi atenţia invidioşilor asupra autorului. 

În acelaşi ton, „Revista Istorică”, apărută 

la Iaşi, în anul 1917, evocă din nou numele lui 

Octav Minar. Nicolae Iorga, care semnează 

rubrica Dări de Seamă, Documente şi Notiţe, 

recenzează lucrarea lui Octav Minar, „Eminescu 

în faţa justiţiei”: „Ca în toate broşurile autorului, 

preţioase lămuriri după scrisori adunate din 

deosebite locuri, dar şi divulgaţii nepermise 

(p.207).” 

Prin urmare, divulgațiile nepermise la 

adresa vieții lui Eminescu îi umbresc meritele 

autorului, nici vorbă însă de plastografii sau alte 

asemenea acuzații. 

Lucrarea lui Octav Minar, Caragiale, omul 

şi opera, Bucureşti, 1926, este prezentată în 
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paginile  „Revistei Istorice”, publicaţie 

trimestrială, aflată sub conducerea lui N. Iorga. 

Se ştie că N. Iorga nu poate fi acuzat de 

subiectivism sau ignoranţă, atunci când este 

vorba de adevărul istoric. De aceea, el 

amendează greşelile şi inadvertenţele, acolo unde 

le află, inclusiv în privinţa lucrărilor lui Octav 

Minar, lucrarea dedicată lui Caragiale fiind 

vrednică de toată lauda. 

 „ Foarte multe lucruri nouă în această 

carte, vrednică de toată lauda. Aflăm din ea că 

înaintaşul lui Caragiale a fost unul din 

„volintirii” de la 1769 ai fraţilor Mihai şi Pârvu 

Cantacuzino (numele de botez Vlidiko e însă 

imposibil)…. Se dă o bună biografie şi portretul 

lui Costachi Caragiali….. Curtioasă colaboraţia 
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cu autorul (I.L. Caragiale, s.n.) pentru a 

strămuta în teatru Făclia de Paşti”
13

. 

Aşadar,  istoricul N. Iorga subliniază 

faptul că această lucrare înfăţişează lucruri noi, 

fiind o lucrare de toată lauda, spre deosebire de 

Şerban Cioculescu care, cum vom vedea în 

continuare, trimite în derizoriu munca lui Octav 

Minar, ignorând opinia marelui savant. Motivele, 

le vom înfăţişa la momentul oportun. 

În deceniul al patrulea al secolului XX, 

acelaşi N. Iorga citează în „ Istoria Literaturii 

Româneşti Contemporane”
14

 lucrarea lui Octav 

Minar, „Eminescu, Album, Junimea Literară”, 

1924, p. 534. 

  

                                                
13 N. Iorga, Revista Istorică, vol. XIII, fasc. 1-4, ian-dec.1927, p.    

75 
14  Partea Întâiu, Crearea Formei (1867-1890), Buc. Ed. Adeverul, 

1934, p.126 
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Detractori 

 

Primele semnale critice la adresa cărţilor 

lui Octav Minar apar de timpuriu în presa literară 

a vremii. O parte dintre revistele literare îşi 

manifestă neîncrederea în lucrările lui Minar, 

considerate a fi manifestarea unei exacerbate 

dorinţe a autorului de a dobândi gloria literară. 

În 1910, derutată şi neîncrezătoare în 

reuşita unui tânăr de doar 24 de ani, cât număra 

atunci Octav Minar, „ Noua Revistă Română”, 

prin condeiul lui I. Săndulescu, analizează cu 

severitate cartea autorului, dedicată lui Vasile 

Conta.
15

 „ În Iaşi a apărut, nu demult, o lucrare 

a d.lui Octav Minar, asupra filozofului Conta, pe 

care cu greu am putut-o obţine, întrucât volumul 

în chestiune nu se vinde decât subscriitorilor, şi 

                                                
15 I. Săndulescu, O carte despre Vasile Conta, în Noua Revistă 

Română, nr. 24, 24 oct.1910, vol. 8, p.348 
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eu nu am avut fericirea să mă număr printre 

aceştia.” 

Recenzentul constată că lucrarea lui Octav 

Minar este aidoma celei a lui Rosetti Teţcanul, 

consacrată lui Vasile Conta, publicată în 

Convorbiri Literare, nr. XXIX 
16

, dar „cele 

câteva scrisori inedite prezintă oarecare interes, 

mai ales cele către dr. Fătu”
17

. 

În continuarea recenziei, I. Săndulescu 

acuză pe tânărul Octav Minar de superficialitate: 

„ Cât despre analiza operelor lui V. Conta, mă 

face să cred că d. Octav Minar nici nu le-a citit, 

deoarece se mărgineşte a reproduce rezumatele 

apărute cu ocazia apariţiei scrisorilor, fie în 

volum, fie în revistele în care Conta a scris. Şi 

mă face a crede aceasta, întrucât lipseşte 

                                                
16 Idem, op. cit., p. 349 
17 Ibidem . 
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întrutotul sinteza, care era de datoria d-sale să o 

facă.” 

Aşadar, redacţia Noii Reviste Române 

constată că lucrarea consacrată filozofului 

V.Conta este departe de a corespunde cerinţelor. 

„ O putem numi doar o simplă compilaţie şi 

aşteptăm ca alţii sau poate d-sa, să ne dea o 

ediţie critică asupra „Vieţii şi Operei filozofului 

V. Conta”
18

 

Este de mirare politica redacţiei acestei 

reviste faţă de unul dintre colaboratorii săi, care 

cu numai o spătămână înainte de acest răutăcios 

articol publicase aici un răsunător material, 

intitulat „Laşitatea contemporană”
19

.  

                                                
18 Ibidem, p. 349 
19  Noua Revistă Română, nr. 23, 17 oct. 1910, vol. 8, p. 325-327 



72 

 

Articolul conţine conţine o scrisoare a lui 

T. Maiorescu, adresată „ regretatului publicitst 

ieşean, profesorul Gruber.”
20

   

Acest document nu a fost contestat de T. 

Maiorescu, ceea ce demonstrează că actele 

publicate de Minar  au calitatea de a fi veridice. 

Regretabilele tribulații ale redacţiei nu l-au 

împiedicat pe Octav Minar să continuie 

colaborarea cu revista amintită, astfel încât aici 

apare, în anul 1912, o scrisoare a lui Eminescu, 

adresată  Veronicăi Micle
21

, prin care dezminte 

legendele conform cărora V. Alecsandri ar fi 

rămas nepăsător faţă de drama lui Eminescu: 

 „ Azi, am primit de la Vasile Alecsandri 

suma de 200 lei. Banii au sosit la timp şi din ei 

îţi trimit 100 de lei pentru că mi-ai scris că ai 

nevoie. Nu ştiu de unde a aflat de adresa mea şi 

                                                
20 Idem, p. 326 
21 „Noua Revista Română”, nr. 6, 20 mai, 1912, vol. XII, p. 95-96 
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pentru ce mi-a trimis suma. Desigur că voi primi 

vreo scrisoare care îmi va explica destinaţia lor. 

Până atunci îndrăznesc să-i întrebuinţez pentru 

mine, căci peste o zi două voi lua chenzina şi 

dacă va fi nevoie să îi înlocuiesc, voi face-o cu 

plăcere, căci ştiu că am alinat cu o clipă mai 

devreme trebuinţa ta. Eu nu cunosc personal pe 

dl.Alecsandri, l-am văzut la Junimea, fără ca 

cineva să mă prezinte. De altfel, nici n u se putea 

– eu sunt un începător faţă de marele poet. Ce 

frumos bărbat şi ce impresie plăcută mi-a lăsat 

în suflet. Nu ştiu pentru ce mi-a trimis banii, a fi 

aflând că sunt la strâmtoare, căci nu cred ca el 

să mă fi apreciat singur, ori. D. Negruzzi o fi 

vorbit despre mine, ori d. Maiorescu, în tot cazul 

să aştept să văd, care e destinaţia lor. Te sărut 

cu drag, micul tău nenorocit, Eminescu”. 
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Tot în „Noua Revistă Română” 
22

 sunt 

prezentate ecourile franceze ale apariţii editoriale 

de succes din România anului 1912. „ Ultimul 

număr din Mercur de France, marea revistă 

pariziană, cuprinde şi Lettres Roumaines, 

semnate de d. Marcel Montandon. Se vorbeşte de 

moartea lui Caragiale, de volumele d-lor  

N. Zaharia, Octav Minar şi Al. G. Soutzo asupra 

lui Eminescu”. 

 În Universul Literar din vara anului 1914, 

la rubrica Viaţa artistică şi literară, redacţia 

revistei trage un semnal de alarmă, asupra 

lucrărilor editate de Octav Minar. 

 Era anul în care se comemorau 25 de ani 

de la stingerea din viaţă a lui Eminescu, moment 

marcat prin realizarea unui film documentar, 

                                                
22  Noua Revistă Română, an 21, 7 oct. 1912, Vol. XII, Memento, 

p.324 
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editarea unor cărţi şi albume, publicarea unei 

masive lucrări de către A.C. Cuza. 

 Punând în balanţă volumul de Opere 

Complete Eminescu, cu un studiu de A.C. Cuza, 

pe un taler, şi cartea dedicată Veronicăi Micle, a 

lui Octav Minar, pe celălalt, redacţia revistei 

amintite conchide că lucrarea lui Minar „ nu ne-a 

emoţionat, nici prin rânduiala materiei şi nici 

prin datele care ar fi fost foarte necesare pentru 

o istorie literară. Poate că d. Minar a tentat 

numai la efectul popularităţii. În cazul acesta, 

punct.„
23

 

Redacţia acestei reviste se îndoieşte în 

continuare de onestitatea lui Minar, care şi-a 

permis însemnări şi libertăţi nepermise unui 

autor, insinuări ce au adus prejudicii unei 

doamne (evident este vorba de Veronica Micle). 

                                                
23 Universul Literar, anul XXXI, nr.25, 22 iunie 1914, p. 5 
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Însă, redacţia nu pune sub semnul 

întrebării autenticitatea documentelor ci 

imaginea de „parvenit literar a ingeniosului întru 

insinuare domn Minar”.  

„ Cum a apărut d. Octav Minar pe piaţa 

literară, vestind cu turle şi placarde de 

negustorească reclamă o adunătură de 

documente privitoare la viaţa lui Eminescu, noi 

am spus că nu avem încredere în lucrarea lui 

Minar, care a căutat numai efecte imediate. 

Zilele din urmă, după ce publicul a luat 

cunoştinţă de materialul, întrebuinţat cu 

însemnări şi libertăţi nepermise unui scriitor, se 

vădeşte o tendinţă de a fi pus la locul cuvenit 

autorul Minar, care a falsificat şi adevărul şi a 

adus incriminări nesocotite unei doamne. Ceea 

ce e mai interesant e că semnalul focurilor 

contra stimabilului domn Minar l-a deschis 
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însăşi revista editoare a cărţii Minarului – 

Flacăra. Au urmat articolele conştiincioase ale 

d-lui Nanu, şi pe săptămâna viitoare, vom 

înregistra un studiu documentat asupra 

activităţii de parvenit literar a ingeniosului întru 

insinuare, d. Minar”.
24

  

 Câțiva ani mai târziu, Camil Baltazar, 

salutând apariţia cărţii „Viaţa lui Mihai 

Eminescu” de G. Călinescu, consideră că 

activitatea lui Octav Minar de a pune în pagină 

tipărită aspecte mai puţin cunoscute din viaţa  

Poetului este o cutezanţă prin care se 

trivializează nemuritoarea figură a lui Eminescu. 

„ Au apărut atâtea  cărţi despre Eminescu, 

dar calea cea mare, cea temeinică şi prima într-

                                                
24 Universul Literar, anul XXXI, nr. 29, 20 iulie 1914, p. 5 
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adevăr luminoasă, a tras-o criticul G. Călinescu 

cu a sa „ Viaţa a lui Mihai Eminescu” 
25

. 

Scriitorul se bucură că lucrarea lui 

Călinescu va descuraja pe cei care, asemenea lui 

Octav Minar, s-ar  mai încumeta să mai 

tipărească pagini dedicate lui Eminescu: „ De la 

Viaţa…scrisă de G. Călinescu n-a mai cutezat să 

se ivească nici un Octav Minar şi să trivializeze 

nemuritoarea figură. Şi nu cred că va mai cuteza 

unul.” 
26

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Camil Baltazar, „Poetul şi biograful său”, în Revista Fundaţiilor 

Regale, an III, 1 sept. 1936, nr. 9, p.684 
26 Idem, p. 685. 
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Şerban Cioculescu – acuzatorul public al lui 

Octav Minar 

  

 Revista Fundaţiilor Regale, cea mai 

valoroasă publicaţie culturală a României dintre 

cele două Războaie Mondiale, a găzduit pe cei 

mai importanți scriitori şi critici ai perioadei 

amintite. În mod constant, aceştia au recenzat 

cele mai remarcabile apariţii editoriale, au 

analizat fenomenul cultural şi artistic românesc 

şi, în acest context favorabil, au pus în lumină 

operele literare de excepție, recent intrate în 

librării. 

 La loc de frunte s-au aflat şi analizele 

dedicate lucrărilor lui G. Călinescu, având ca 

obiect viaţa şi activitatea marilor scriitori români. 

 Printre ei se remarcă pana înmuiată în 

vitriol a acidului critic Şerban Cioculescu.  
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 În remarcabila analiză semnată de Şerban 

Cioculescu asupra relaţiei dintre Caragiale şi 

Eminescu, publicată în Revista Fundaţiiilor 

Regale, în toamna anului 1938, acesta dezvăluie 

modul în care au ajuns scrisorile intime ale 

Veronicăi Micle în mâinile lui Octav Minar:  

”Una dintre fiicele Veronicăi Micle, 

defuncta Virginia Gruber, a încredinţat spre 

publicare un număr de 6 scrisori de la Veronica 

şi o scrisoare de la Eminescu unui tânăr 

publicist neexperimentat
27

. Ele au apărut în 

1905, urmată fiecare de o entuziastă şi diluată 

notă, de cel mai prost gust. La câţiva ani în 

urmă, se încredinţează unui alt tânăr cercetător 

nepriceput stocul, pare-se complet, al 

corespondenţei dintre Veronica Micle şi 

                                                
27 Primul editor este Nic.V. Baboeanu,  Iubire – durere M. Eminescu 

–Veronica Micle, Scrisori, Note, Impresii, Epilog Bucureşti, 1905. 

Cel de al doilea este Octav Minar, Cum a iubit Eminescu. Pagini 

intime (Amintiri, Scrisori şi Poezii inedite), ediţia a doua refăcută, 

„Biblioteca Lumina”, Bucureşti, f.a., ante 1917 
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Eminescu; cartea comportă  două părţi 

desluşite: cea dintâi un comentar inept al 

corespondenţei, completat cu pretinse scrisori 

găsite la anticar; partea a doua, toate scrisorile 

din păstrarea familiei Micle. Nu ne rămâne să 

adăugăm că cel de-al doilea editor al 

corespondenţei era d. Octav Minar, de pe atunci 

învăţat cu deprinderi puţin corecte, de plăsmuire 

a unor documente, niciodată expuse spre a li se 

recunoaşte autenticitatea.  Oricât de preveniţi 

am fi faţă de procedările incalificabile ale sus-

numitului, să reţinem că scrisorile înmânate de 

fiicele Veronicăi Micle spre publicare şi 

prezentate la un loc (izolate adică de comentarul 

împănat cu documente false), sunt autentice dar 

cu mici trunchieri. De altfel, avem convingerea 

că Virginia Gruber comunicase rând pe rând 

celor doi editori, numai copiile scrisorilor şi nu 

originalele; dacă le-ar fi dat originalele, ei ar fi 
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putut pătrunde mai bine în unele tâlcuri ale 

corespondenţei, ce le-au rămas ascunse, tocmai 

fiindcă ei au fost în stăpânirea doar a copiilor. E 

astfel vorba acolo de o trădare a Veronicăi, 

sincer recunoscută de Veronica şi iertată de 

Eminescu
28

.” 

 Această prezentare este departe de a-l 

incrimina pe Octav Minar, dimpotrivă. Avem 

aici dovada că însuşi Şerban Cioculescu ştia încă 

din anii 30 ai secolului trecut că fiicele Veronicăi 

au destăinut lui Baboeanu şi Octav Minar copii 

după scrisorile originale, că scrisorile înmânate 

editorilor de către fiicele Veronicăi sunt 

autentice, dar cu mici trunchieri. 

Dintre articolele vituperând creaţia lui  

Octav Minar, semnalăm de asemenea, 

                                                
28 Şerban Cioculescu, Caragiale şi Eminescu, Revista fundaţiilor 

Regale, anul V, 1 oct,. 1938, nr. 10, p.173 şi urm. 
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remarcabilul eseu, intitulat: „Privire evolutivă 

asupra teatrului lui Caragiale”
29

 . 

 Deranjat de  decizia Editurii Socec, de a 

acorda lui Octav Minar exclusivitatea de editare 

a întregii opere a lui Caragiale, în baza unei aşa 

numite prietenii intime cu marele dramaturg,  

Şerban Cioculescu demontează paternitatea 

„pretinselor piese în colaborare”,  catalogate 

astfel de Octav Minar în volumul III al Operelor 

Complete ale scriitorului I.L. Caragiale. 

 Iată ce incriminează Cioculescu: „ Oricât 

ne-ar fi de penibilă străduinţa, vom releva ca 

neautentice pretinsele piese în colaborare, 

publicate de d. Octav Minar: dramatizarea 

nuvelei „O făclie de Paşti”, în colaborare cu d-

sa şi „Reporterul Caracudi” şi „Art. 214”, în 

colaborare cu actorul Petre Liciu. Se va remarca 

                                                
29  Revista Fundaţiilor Regale, anul VI, 1 iunie 1939, nr. 6, p. 666-

667 
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faptul că aşa zisa colaborare a lui Caragiale cu 

Liciu a fost născocită după 10 ani de la moartea 

amândorura, nesusţinându-se cu nici o dovadă 

materială (manuscrise sau confirmări de 

martori). Iar în ceea ce priveşte scrisorile sau 

biletele facsimilate, cu scrisul lui Caragiale şi al 

lui Liciu, ele sunt plastografiate, după cum am 

arătat într-un articol (Necroforul, în Adevărul, 

27 oct. 1937), fără să-mi fi atras nici o supărare. 

Prin intervenţia, după cât mi se spune, a d-lui M. 

Dragomirescu, ediţia, aşa zicând critică şi 

completă, cuprinzând piesele „în colaborare” cu 

Minar şi Liciu , a fost un timp retrasă din 

comerţ, şi apoi iarăşi pusă în vânzare. Deşi 

primejdioasă pentru profanii lesne induşi în 

eroare, ediţia Minar este suspectă de toţi 

cercetătorii literari (ea mai cuprinde şi o 
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traducere a dramei „Lucreţia Borgia”, de Victor 

Hugo, incorect atribuită lui Caragiale.”
30

 

 Tirul acuzaţiilor cioculesciene continuă şi 

în numărul din Septembrie 1939 al Revistei 

Fundaţiilor Regale împotriva „reputatului 

plăsmuitor de documente literare”: „Ce valoare 

are însă scrisoarea publicată cândva de d. Octav 

Minar (Caragiale, Omul şi Opera, Editura 

Socec), reputatul plăsmuitor de documente 

literare şi reprodusă cu imprudenţă de dd. B. 

Jordan şi Lucian Predescu în Viaţa romanţată a 

lui Caragiale ?  Ca toate documentele de acelaşi 

izvor, ea nu a fost văzută de nimeni, dintr-o 

precauţie pe care o înţelegem îndeajuns.”
31

 

 Concluzia lui Cioculescu este irevocabilă: 

                                                
30 Ibidem, p. 667 
31 Şerban Cioculescu,  Caragiale, director al Teatrului Naţional, în 

Revista Fundaţiilor Regale, an VI, 1 septembrie 1939, nr. 9, p. 640 
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 „ scrisoarea e o pastişă nedibace
32

 care nu ar fi 

încăput în cartea lui Octav Minar dacă „falsul 

publicator de documente ar fi citit „Convorbiri 

Literare”
33

. 

 Îndârjirea lui Şerban Cioculescu la adresa 

lui Octav Minar continuă şi în anul viitor, 1940. 

Iată ce spune acesta:
34

 „ S-a dat deplină crezare 

plăsmuirilor unui Minar, care născocise o 

întreagă ascendenţă paternă, stabilită în ţară, pe 

la 1770. Nimeni nu s-a gândit să caute actul de 

deces, al lui Luca, de unde s-ar fi văzut că tatăl 

lui Caragiale s-a născut la Constantinopol, prin 

1812. 

 În încheierea acestui studiu, lăsăm pe 

cititor să decidă cine a avut dreptate: Octav 

Minar, tipărind și salvând astfel  manuscrisele lui 

                                                
32 Idem, p. 642 
33  Ibidem, p. 642 
34 Şerban Cioculescu, Viaţa lui I.L. Caragiale, Prefaţă la Ediţia I, 

Humanitas , Bucureşti, 2012, p. 8 
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Eminescu, sau criticii menționați anterior, care i-

au reproșat lipsa de metodă critică sau chiar 

neloialitatea față de adevăr.  
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Câteva lămuriri editoriale 

 

 Manuscrisul original,  Eminescu  Poet – 

Filozof (Cultura – Personalitatea-Poezia), face 

parte din fondul Bibliotecii Metropolitane din 

București, denumit: Octav Minar, Mss XX 638. 

 Același fond mai deține încă un document 

aparținând lui Octav Minar, intitulat: Mihai 

Eminescu, Cugetările unui Poet (Literatură Artă 

Filozofie Politică), Mss XX 644, pe care îl vom 

publica în continuarea acestui prim volum. 

Nu am intenționat să realizăm o ediție 

critică a acestui manuscris, care este doar un 

bruillon, textul nefiind finalizat sau corectat de 

însuși autorul său. 

Ne-am rezumat doar a îndrepta tacit micile 

scăpări, inclusiv maniera ortografică 
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caracteristică lui Octav Minar ( dela, pentru de la 

cași, în loc de ca și, ceeace, în loc de ceea ce, 

formele genitivale atipice, redate constant prin 

dezinența ”-ei”, în loc de ”-ii”, cum ar fi 

”epocei”, ”școalei”,  etc, lexic variabil, cu iz 

moldovenesc: cari, în loc de care, aceia, în loc 

de aceea,  contimporan, în loc de contemporan, 

dânsul, în loc de el, etc ) acolo unde textul ne-a 

permis, fără a denatura semnificația cuvintelor 

din manuscris.     

În paragrafele conținând incluse în 

paranteze drepte [........] am decis să nu 

reproducem texte tipărite  deja de Octav Minar, 

pe care acesta intenționa să le însereze în noua sa 

lucrare. 

          Ceea ce este important să subliniem (în 

ceea ce privește transcrierea și publicarea în 

format digital a manuscrisului) este dorința 

noastră ca acum, în anul când se împlinesc 125 
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de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai 

Eminescu, istoricul literar dar și cititorul tânăr să 

aibă la dispoziție un text al unui controversat 

autor, Octav Minar, știind că documentul 

devoalează identitatea unor persoane care i-au 

pus la dispoziție manuscrisele eminesciene, sau 

consemnează numele personalităților cunoscute 

de autor ca posedând astfel de manuscrise (ex. 

Nicu Eminovici, Însemnări din viața mea -

Colecția Maica Xenia Velizariu, p. 100; 

Originalul în păstrarea Zăţarului tipograf 

Butman, care activase în Tipografia  Junimii de 

la  Iași, de la  care am transcris scrisoarea, p.177) 

 De asemenea, aici se pot regăsi texte 

atribuite lui Eminescu, nevalidate încă de 

exegeții operei acestuia, detalii inedite privind 

biografia Luceafărului (de pildă caietul de 

însemnări al fratelui lui Eminescu, Nicolae), 

amănunte mai puțin cunoscute privitoare la 
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debutul poetic al Poetului și multe alte  

minarisme. 

Așadar, aceste două motive principale 

 m-au determinat să prezint acest document, deși 

el este doar un concept.  

Am procedat, la rândul meu, la imitarea 

stilului minarian de editare a unui document: 

conținutul, înainte de toate,  și nu forma acestuia 

este importantă ! 

Pentru cei care se vor încumeta să editeze 

în manieră științifică originalul lucrării lui Octav 

Minar, țin oricând la dispoziția acestora  varianta 

digitală a manuscrisului original, în format PDF. 

                         Dan Toma Dulciu 

                              Mai 2014 
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Cultură și Personalitate 

 

I 

 

 Criticul contemporan neavând perspectiva 

creaţiunii totale, nu va răuși niciodată să 

aprecieze într-o dreaptă valoare personalitatea 

scriitorului studiat.  

           E o lege psiho-istorică prin care trecutul 

se răzbună contra prezentului. Chiar un filozof ca 

Maiorescu, voind să elucideze acest principiu, 

scria: „Ne vine greu să-l cităm îndată după 
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Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată puterea 

este  Mihail Eminescu” 
35

. 

 Marele poet era  mai conștient de vocaţia 

sa, și aici intervine reversul „legii de mai sus”, 

că nimeni nu poate stăpâni viitorul anticipând 

prezentul, deoarece trecutul este imediat prezent 

în mișcarea de cucerire a viitorului, o lege 

nedesminţită încă de cugetarea omenească. 

 „Oamenii învăţaţi se înșeală mai ales cu 

judecata lor asupra oamenilor. Ocupaţi în 

căutarea nemurirei, nu-și dau osteneală de a 

cerceta interiorul omului. Nu pot să înţeleagă că 

poezia se naște din haos, fără să-ţi rechemi 

amintirile, fără să înnobilezi moravurile, ... fără 

să urmărești o ţintă definitivă. E o inspiraţie 

spontană, cristalizată într-un vers. Cei de la 

                                                
35

 T. Maiorescu, Direcţia nouă în poezie și proza 
română  
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Junimea, și mai ales Maiorescu, îndoelnic de 

cele auzite ? 

Le citeam uneori poezia, apoi dezinteresat 

cu totul de cele ce creiasem, îl lăsam să facă ce 

voia cu dânsa.  

Ei o corectau, o publicau și însușindu-și 

drepturi de autor și critic.  

Din îndemnul lor n-am scris nici un rând, 

nici n-am fost inspirat ” 
36

 . 

         Superioritate există, dar inversată. 

        Cultura lui Eminescu era mai profundă 

decât cultura lui Alecsandri, mai adâncită prin 

înţelegere și asimilare, decât prin dobândire de 

titluri academice. 

            A fost căutată și cercetată; a avut un scop, 

s’a infiltrat în opera lui, de aceea se poate 

argumenta, pe tema unei filozofii, cu ramificaţii 

                                                
36 Mihai Eminescu, Scrisoare adresată Veronicii Micle. 
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documentare încă necercetate și publicarea lor în 

anexele acestui studiu. 

            Un comentator trebuie să cunoască, dacă 

izbutește, mai toate fazele prin care s’a călit 

personalitatea unui scriitor. 

           Cultura, în special, are o influenţă 

covârșitoare în această legătură între realitate și 

vis. Poetul care își cugetă inspiraţia va fi mai 

preţuit decât acela care o cântă fără reflexiune. 

          Eminescu încă din copilărie era pasionat 

pentru fraza care închise în ea o înţelepciune. 

           Ce sunt acele însemnări făcute pe cărţile 

tatălui său, decât dorinţi de a pătrunde în sfera de 

înţelegere a vieţei, mai târziu a cugetărei. 

          Contemporanii nici nu bănuiau că poetul 

s’a împrietinit cu această cultură încă din 

copilărie, crezându-l numai un adept al culturii 

germane, pe care a perfecţionat-o până la șlefuire 

în cenaclul Junimii de la Iași. 
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             Eroarea este a criticii contemporane, 

exagerând discuţia în jurul lui Lenau și 

Schopenhauer, în legătură cu viaţa și opera 

poetului. Aceasta din cauza pesimismului său, 

care nici până astăzi n’a fost studiat cum trebuie. 

           Desigur că pe lângă influenţa germană, 

opera lui Eminescu a fost sensibilă la multe alte 

influenţe. 

Iubitor al literaturii italiene, poetul 

încercase să o cunoască în scurtul timp petrecut 

la Veneţia și Florenţa. 

În vreme cât a stat în Odessa, a tradus din 

Pușkin. 

          Așadar, Eminescu a fost doritor să 

cunoască mai întâi literatura românească de la  

primele începuturi. Apoi, în original, limba și 

literatura sanscrită, germană, italiană, franceză și 

rusească. 
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            Dintre toţi copiii lui Gheorghe Eminovici, 

numai poetul căpătase încrederea de a cerceta 

Biblioteca pământească din Ipotești. 

           Deoarece studiem cultura lui Eminescu de 

la origine, e trebuinţiă a cunoaște rostul acestei 

biblioteci, din care s’au păstrat la „ prieteni și 

familie diferite volume, manuscrise, scrisori, 

însemnări diverse. Biblioteca aceasta a fost o 

binefacere moldovenească pe acea vreme, când 

mulţi boeri nu aveau, nici cunoșteau 

„înţelepciunea cea pururea dătătoare de viaţă 

vie unde ’stau închise sfaturile și poveţele 

cinstiţilor’ cărturari pe  românește și pe 

franţuzește » 
37

. 

          Tatăl poetului, deși nu avea o cultură 

deosebită, căpătase pasiunea de colecţionar. 

                                                
37

 Gheorghe Eminovici, Rânduri dintr-o scrisoare 

adresată lui Constantin Hurmuzaki. 
 



98 

 

Aduna cu frenezie manuscrise și cărţi rare 

românești pe unde le găsea.  

           Biblioteca lui devenise ’așa de preţuită, 

încât mulţi boeri și cărturari moldoveni îi cereau 

diferite cărţi cu „împrumut pe garanţie”! 

 Dintr’o scrisoare a lui Balș, aflăm ce cărţi 

primise dânsul din acea bibliotecă: Istoria 

cavalerului de Grie (des Grieux) și a iubitei sale 

Manun (Manon) în traducerea lui Alecu 

Beldimon; Alzira sau Americanii, tragedie în 5 

acte de Voltaire, tradusă de Grigore 

Alexandrescu; Antoni, dramă în 5 acte de 

Alexandru Dumas, în traducerea lui Alexandru 

Hresovesghi și cu precuvântarea lui Costache 

Negruzzi; Moartea lui Socrat, de Lamartine, 

tradusă de George Sion; Mizantropul de Molière, 

tradusă de George Sion; Zaira de Voltaire, 

tradusă de George Baronzi, Metella și Orbul, de 

George Sand, tradusă de george Baronzi; 
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Speronare, de Alexandru Dumas, tradusă de I. 

Heliade Rădulescu; Femeia bună și Bărbatul 

bun, novele de Marmontel, traduceri I. Heliade 

Rădulescu; Crucea de argint, de Eugen Sue, 

tradusă de I. Heliade Rădulescu; Lacul Dracului, 

de George Sand, traducere de George Baronzi; 

Cei patruzeci și cinci, de Alexandru Dumas, 

traducere de George Baronzi; Meropa de 

Voltaire, traducere de Grigore Alexandrescu.
38

 

         Kogălniceanu și Hașdeu s’au folosit de 

multe cărţi și manuscrise, cerându-le prin scrisori 

ca să fie « împrumutate spre cercetare ». 

Kogălniceanu: ”poţi să le aduci chiar 

Domnia-ta la Eși, dacă poftești pentru câteva 

                                                
38

 Scrisoarea din care extrag aceste însemnări, se află 

într-un dosar – Procesul Balș - arhiva Tribunalului din 

Iași. 
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zile, căci astfel de documente rare nu pot fi 

lăsate în mâna oricui ”.
39

 

          Se constată din aceste două citate ce 

valoroase cărţi adunase tatăl poetului, încât 

biblioteca sa devenisă vestită în Moldova. 

          Micul bibliotecar Eminescu găsise un 

refugiu «Mie, îmi dă voe să aleg din condica 

bobocului tot ce-mi plăcea. El pusese pe o poliţă 

o mulţime de manuscrise și cărţi pe care singur 

le citea. 

            Într-o zi l’am întrebat, rugându’l să-mi 

arate ce fel de cărţi sunt acelea. Atunci a început 

să-mi povestească întâmplări dintr-un roman 

franţuzesc „Manun” »
40

. 

                                                
39

 Copiate din colecţile particulare ale lui N. A. Bogdan 

și Prof. S. Minea din Iași, care posedau originalele. 
 
40

 Nicu Eminovici, Însemnări din viața mea (Colecția 

Maica Xenia Velizariu) 
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            Într’adevăr, maica Fevronia de la Agapia, 

mătușa poetului, mi-a arătat un manuscris a lui 

„Manun” (Manon Lescaut) în traducerea lui 

Alecu Beldiman. Dânsa a dăruit acest manuscris 

istoricului A. D. Xenopol. 

          Cercetându-l împreună, am putut stabili 

unele sublinieri și însemnări făcute de mâna lui 

Eminescu: 

 «Luminiţa pe care o jânduisem din 

dragoste îmi ajutorase să găsesc strălucire în 

cele scrise de Horatius și Vergilius, 

 carele amândoi îmi dăsuse plictiseală mare mai 

înainte ». 

              Ce idei s’au formulat în mintea acestui 

copil precoce, punând în legătură scânteia 

dragostei cu Horaţiu și Virgil, care devin autorii 

lui favoriţi, ca și eroii din romanul abatelui 

Prevost. 
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             O fi existând în biblioteca lui Gheorghe 

Eminovici acești autori latini? Poate, căci elevul 

le află frumuseţea printr-un fior neînţeles la 

vârsta lui. 

          Ceia ce rămâne sigur este că Eminescu nu 

citea nici o carte fără să o însemneze. Așa a 

procedat din copilărie până la sfârșitul vieţei. Tot 

ce a rămas de la  dânsul e adnotat, dacă volumul 

îi aparţinea, sau transcria diferite pasaje dacă 

volumul era găsit în biblioteci străine sau 

împrumutat. 

            Mai departe, adnotează din „Manun”: 

”Sorocul soartei nu mă ispitește; gloria îmi pare 

un nor de fum ”. 

            Eminescu subliniind aceste rânduri, 

voește să arate că bucuria unei soarte mai bune 

nu l’ar ispiti, dar nici gloria de a însemna mai 

mult, decât semenii n’ar avea un farmec deosebit 
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pentru spiritul său independent, veșnic cercetător 

și nepăsător pentru cele lumești. 

            Încă o adnotare: 

           «Cea mai mare parte din oamenii mari și 

bogaţi sunt proști. 

          Asta’e lămurit pentru cine cunoaște puţin 

lumea. Și tocmai aici stă cumpăna dreptăţei. 

             Dacă s’ar fi dat merite bogăţiei, ar fi fost 

prea mare fericirea, iar restul oamenilor s’ar fi 

frământat într’o prea neagră sărăcie. Calităţile 

corpului și ale sufletului stau în strânsă legătură 

cu mijloacele înjosirii din calea sărăciei. Unii ţin 

partea bogăţiei celor mari; slujind plăcerilor, 

cad în cursă; alţii slujesc învăţăturilor: pot 

ajunge oameni cinstiţi; e rar și îndoielnic, dar 

nu-i aceasta ţinta dumnezeeștii înţelepciuni, căci 

ei se folosesc de aceste îngrijiri, trăind din risipa 

acelor pe care i-au instruit; și, ori cum ai lua 
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înfăptuirea, prostia celor mari și a celor bogaţi e 

un prilej de viaţă pentru stăpânitori ». 

            Dispreţul poetului pentru stăpânitorii 

bogaţi și proști a fost, de multe ori, prilejul de 

satirizare în operile de mai târziu. Ochii lui 

iscoditori a simţit încă din copilărie aceste 

contraste sociale, căutând să le semnaleze în 

orice parte le-ar găsi. 

            Fragmentul acesta dovedește că 

Eminescu e mulţumit de cele descoperite în acest 

roman, căci în dreptul ultimului rând scrie aceste 

cuvinte:  

„Sărăcia nu duce casă bună cu prostia. ” 

           O mai bună confirmare a celor spuse de 

autorul francez, căci pentru Eminescu săracul e 

un fenomen social, nu unul natural, ca prostia. 

          Eminescu fiind captivat de iubirea lui 

Manon, adnotează: «Inima nu-i nevoiasă ca să 

nu poată simţi că, dintre toate plăcerile, cea mai 
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înălţătoare e aceea a dragostei », neuitând să 

adauge: ”Dragostea ideală vine de la  

Dumnezeu, ca o răsplată ”. 

Fratele poetului, Nicu Eminovici, arată 

cum Mihai îi povestia scenele din romanul 

Manon Lescaut: «În fiecare seară mă duceam cu 

dânsul în fumoarul răzorului unde fumam și 

vorbiam. Acolo, dânsul mi-a povestit în mai 

multe nopţi întâmplările lui Manon. Avea o 

memorie strașnică, căci ce citea odată era în 

stare să-ţi reproducă vorbă cu vorbă » 
41

 

                                                
41

 Nicu Eminovici: „Însemnări din viaţa mea” 

(Colecţia Maica Xenia Velizariu). 
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                Nicolae Eminovici 

                    (1843 – 1884) 

         Eminescu avea un temperament romantic, 

încât toate scrierile care aveau un astfel de 

cuprins erau preferate. Acest temperament îl 

moștenise de la tatăl său. 

Gheorghe Eminovici era plin de 

originalitate. Într-un an, de ziua lui, făcuse o 

serbare mare la curtea de la Ipotești. Adusese 

lampioane de hârtie colorată de la Cernăuţi. 

Apoi chivăre și măști. Toată lumea în seara 
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aceea s’a mascat și a jucat în curte. Multă vreme 

s’a povestit în judeţ de această petrecere. 
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Gh. Eminovici 

(1812 -1884) 

O altă operă literară franceză, care a 

preocupat atenţia lui Eminescu, este „Zadic” a lui 

Voltaire, în traducerea lui George Sion. 

         Între cărţile lui Vasile Conta donate de sora 

filozofului Liceului Naţional din Iași, am găsit 

acest volum. 

          La început am crezut că aparţine lui Conta, 

însă studiind adnotările, am ajuns la convingerea 

că sunt ale lui Eminescu. 
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Vasile Conta 

(1845 – 1882) 

          Și această traducere, «pe care Mihai o 

purta cu sine citind-o de mai multe ori» scrie 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Vasile_Conta.jpg
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Nicu Eminovici, indică rândurile care l’au 

interesat pe dânsul: 

          «Nimeni nu e mai fericit decât filozoful 

care citește în această mare carte, pe care 

Dumnezeu a pus-o sub ochii noștrii. 

Adevărurile ce găsești într’ânsa sunt ale lui, el 

își nutrește și își înalţă sufletul; trăește tihnind, 

nu se teme de oameni». 

           Poetul iubitor de natură găsește prilej să 

sublimeze pasagiul lui Voltaire, unde scriitorul 

francez caută să pue în gura lui Zadic apropierea 

dintre natură și divinitate. 

            Adnotând: «Nu știţi că hausul e tatăl 

tuturor lucrurilor si că forma și materia au adus 

lumea în starea în care se află».  

           Pe Eminescu încă din copilărie îl 

pasionase cerul cu tot cortegiul lui de aștri. 

Problema haosului, văzut de acești ochi 
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iscoditori, capătă un înţeles deosebit în 

fragmentul volterian. 

              «Nu știu de unde căpătase o lunetă, 

scrie Nicu Eminovici, și în fiecare seară ședeam 

cu dânsul, îmi explica mersul stelelor pe ceriu». 

          Această deprindere a rămas o plăcere 

deosebită, căci și în bojdeuca de la Iași, poetul 

explicase lui Creangă tot mecanismul ceresc cu 

aceeași lunetă care o avusese la Ipotești și care a 

rămas printre lucrurile povestitorului. 

             Adnotând pe „Zadic”: „Pasiunile sunt ca 

vânturile care unflu pânzele corăbiei, ele o 

scufund câte odată, dar fără ele cu greu ar 

merge corabia». 

            Subliniind acest pasaj, Eminescu a căutat 

să explice propria lui pasiune pentru frumosul  în 

sine, pentru adevărurile scoase din cărţi, pe care 

le cercetase la Ipotești. 
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          Mai departe: ”Răii sunt totdeauna 

nenorociţi, ei slujesc ca să pună la încercare 

micul număr al oamenilor drepţi și nu există nici 

un rău din care să iasă un bine. Dar dacă n’ar fi 

rău și ar fi numai bine? 

          Atunci lumea aceasta ar fi o altă lume, c’o 

altă rânduială de înţelepciune și rânduală 

aleasă, desăvărșită, nu poate să existe decât în 

locașul veșnic al Fiinţei supreme de care răul nu 

se poate apropie? 

           Ea, Ființa supremă, a creat milioane de 

lumi, dar nici una nu seamănă cu alta: această 

felurime de lumi este însușirea nemărginitii sale 

puteri. Căci nu sunt nici două frunze pe pământ, 

nici două stele pe cer, care să semene între ele. 

           Și tot ce vezi pe micul atom pe care te-ai 

născut, trebuie să fie la locul și la Vremea lui, 

după nestrămutată ordine a celui ce vede totul”. 
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           Aceste însemnări le făcea în legătură cu 

plăcerea ce simţia în pasajele care le găsia 

dânsul, să le însemneze, fie printr’un semn 

convenţional Θ, două paranteze [ ], o linie, care 

subliniau rândurile pe care le reţinea. 

                Mai mult, fratele său arată că 

Eminescu transcria unele însemnări în 

numeroasele caete ce le avea. 

           Așa se explică de ce manuscrisul din 

diferite colecţiuni sunt pline cu citate culese din 

diferite cărţi pe care le citise și adnotase. 
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Mss 2256,  
BAR 

          Astronomia l’a determinat pe Eminescu să 

privească cerul nu numai cu o curiozitate, ci 

căutând să-l pue în legătură cu viaţa 

pământească, prin comparaţie, din care apar 

primele scânteieri filozofice. 

              Avea înclinaţiuni pentru citatele unde se 

concretizau ideile care aveau un fond de 

cugetare. 

http://clasate.cimec.ro/Poza.asp?tit=Manuscris--Eminescu-Mihai--Poeme-Diamantul-Nordului-Gemenii-Umbra-lui-Istrate-Dabija-voievod-Dictionar-de-rime-Insemnari&k=CC7181FE8CF14CFA9BFC16CAA4791693
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             «Nimic nu e mai lung ca vremea care 

măsoară veșnicia, nimic nu-i mai scurt pentru 

treburile noastre, nimic mai repede căci nu 

ajunge pentru cine se bucură; vremea se întinde 

până la nemărginime, se importă nesfârșit. Toţi 

nesocotesc; toţi regretă pierderea ei, nimic fără 

ea nu se face, ea șterge ce e nevrednic de rămas 

și nemurește lucrurile mari». 

             Voltaire arată, prin comparaţie, lungimea 

timpului și viaţa omenească, care se scurge la 

nesfârșit și din toate sforțările  noastre nu rămâne 

decât imortalizarea faptelor și lucrurilor mari. 

           Prin eroul „Zadic”,  Eminescu a fost 

călăuzit în primele principii și întrebări în 

cunoașterea lumei; iar abatele Prevost prin 

„Manon” i-a desvăluit o imaginaţie bogată, 

stimulându-i inspiraţia și fantezia poetică. 

           Cultura lui Eminescu este cercetată pe un 

plan biografic, simbol al inteligenţii creatoare, 
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din care se desprind aspecte, idei, influenţe, care 

va forma personalitatea artistică. 

           Îl vom studia în succesiunea anilor, din 

copilărie până la maturitate, căci de bătrâneţe nu 

a avut parte, murind tânăr.  

          Pasiunea tatălui său a aprins de timpuriu o 

altă pasiune a fiului pentru cărţi; citite, adnotate, 

copiate sunt purtate de Eminescu prin lăzi, 

geamantane, cufere, în peregrinările din ţară și 

străinătate.  

          Fericită întâmplare, căci biblioteca de la 

Ipotești a deschis orizonturi de curiozitate 

precoce. 

            La Cernăuţi, ne spune Theodor Ștefanelli, 

un coleg și prieten cu poetul, că «ne speriase cu 

puterea lui de asimilare a unor cărţi de care noi 

nici nu le cunoșteam urma. De cele mai multe ori 

nici nu știa ce lecţie are de învăţat, eșia 

nepregătit în faţa profesorilor, dar putea să se 



117 

 

descurce ușor, căci cunoștinţele sale în felurite 

domenii, prin digresiuni, ajungea la calificaţia 

mulţumitoare. 

         Ca gimnazist, citise multe cărţi din 

biblioteca lui Pumnul, care găzduia în casa lui 

pe mulţi colegi de ai noștrii. Acolo l-a cunoscut 

pe marele bărbat, și bătrânul îi plăcea să stee de 

vorbă cu „moldovinașul de la Botoșani». 

           Teatrul îl cucerise îndeosebi. Printre 

manuscrisele lui se găsesc câteva însemnări 

despre arta dramatică. Îl înteresa meșteșugul, 

autorii însemnaţi, se poate preciza o conferinţă 

de propagandă a ideei de cultură prin teatru, 

ţinută la Blaj, iată fragmentul: «Teatrul, ca și 

biserica, e în puterea lui Dumnezeu, care 

îndeamnă ca sufletele să se purifice prin morală. 

Biserica ne înseninează, deosebește binele de 

rău, ne propovăduește că viaţa, oricum ar fi ea, 
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isbăvește prin moarte, o izbăvire canonică și 

veșnică.  

Teatrul oglindește spiritul în lumina 

strălucitoare a scenei. 

Ne vedem prin alţii, căci actorul nu face 

decât ceia ce gândirea noastră l-a îndemnat să 

facă ... Ritualul și în slujba bisericească și în cea 

actoricească.  

 Lumină din lumină, adevăr prin adevăr, 

mulţumire și liniște sufletească pe acest pământ, 

cu multă durere, dar și cu puţină bucurie. O 

naţie care nu are o biserică strămoșească 

puternică, dar și un teatru în limba ei, nu poate 

rădica fruntea cu mândrie în lume. Frăţie prin 

teatru, chemare prin glasul actorilor, iată ce-ţi 

doresc ţie neamule!»
42

 

                                                
42

  Mihai Eminescu: Însemnare pe un afiș de teatru, 

(Trupa Fany Tardini – Bărbierul de Sevila - 1/13 

Decembrie 1864) din colecţia lui Theodor Ștefanelli. 
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         Acum, să revenim la teoriile sale de 

cronicar dramatic. 

Actorul fiind elementul principal în teatru, 

este cel întâi vizat și observat de Eminescu. 

Studiind jocul actorilor noștrii, iată ce a 

constatat: 

            «Îmbrăcămintea îngrijită, un joc de scenă 

corect, o grimare destul de caracteristică, sunt 

lucruri ce le-am lăudat întotdeauna la actorii 

noștrii, cărora nu le-am disputat niciodată 

talentul!” 

         Eminescu nu putea să sufere exagerarea în 

teatru, mai ales când piesa era realistă: 

           «Pentru Dumnezeu! Nu tot ce e natural e 

frumos. Aceasta trebuie să fie regula de aur a 

tuturor artiștilor, fie ei poeţi, fie pictori, fie 

                                                                                           

Adăugat de poet: «Așa voi începe la Blaj, dacă voi fi 

îngăduit». 
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muzicanţi, fie actori. Deși am văzut piese ai 

căror eroi sunt gheboși, surzi, muţi, orbi, nebuni, 

irozi, totuși nu credem că reprezentarea crudă și 

realistă a slăbiciunilor trupești este menirea 

artei romantice». 

           În epoca în care scria Eminescu, teatrul 

românesc era în formaţie, nu cuprindea nici o 

directivă de artă. Fiecare actor își impunea 

vederile sale, nefiind o armonizare de regie. 

Ucenicul învăţa de la maestru, care la rândul său 

imita tradiția. 

          «După o lungă experienţă, ne-am 

încredinţat că mai în toate vremile adevărul, 

fie’n arte, fie’n știinţe, n’au adus decât roade 

amare, și că trebue să ai credinţa tare, că ești 

plăsmuit din alt lut, mai bun decât majoritatea 

oamenilor, pentru a nu te coborî la ei, a pune 

preţ puţin pe opinia lor, și a asculta instinctul 

mai bun al naturii proprii». 
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         Valoarea argumentelor de cronicar teatral a 

lui Eminescu stă în sinceritatea expunerii și în 

darul de observaţie,  profund indentificat cu viaţa 

artistică a trupului său.  

           Orice mică notiţă înserată în Curierul de 

Iași „e pătrunsă de fiorul inteligenţii” lui și a 

viei dorinţi de a fi credincios cu înaltul principiu 

al ziaristului conștient de a fi cronicarul vremii în 

care a trăit. De aceea, scrisul acesta este tot atât 

de semnificativ ca și opera lui poetică, ne dă o 

idee precisă de marea lui personalitate. 

           Clasicismul a pasionat pe Eminescu și în 

teatru ca și în poezie, de aceia, când are prilejul 

să discute această problemă, caută s’o studieze 

cu toată seriozitatea, făcând însă o deosebire 

remarcabilă între piesele clasice. 

          Eminescu mergea așa de departe cu 

aplicarea principiului clasic, încât pentru dânsul 
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și o farsă poate fi clasică, după cum poate fi și o 

tragedie. 

         «Chiar și o farsă poate fi clasică, ceia ce 

un francez n’ar admite niciodată. De aceia, 

farsele lui Molière sunt clasice pe când dramele 

lui Racine și Corneille, și cum se mai numesc 

acei iluștri mergători pe catalici, nu sunt de fel 

clasice, ci niște imitaţii slabe și greșite ale 

tragediei antice. 

Molière n’a avut alt profesor decât natura, 

de aceea e clasic chiar în farsele sale ». 

          Eminescu consideră pe Molière ca pe unul 

dintre  cei mai mari autori din teatrul francez, pe 

când pentru Racine și Corneille nu are decât 

expresia că ”merg pe catalici”, adică  opera lor e 

o imitaţie fără valoare a tragediilor lui Euripides 

și Sophocles. 

          Motivul invocat de Eminescu este că 

Molière, copiind natura, prin acest fapt s’a 
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apropiat de măreţia clasicismului, deci numai 

dânsa poate să formeze această formă literară 

desăvârșită. Adevăratul creator n’are nevoe de 

inspiraţia altor opere literare  spre a le 

transforma, căci în natură găsește tot ce-i 

trebuește. 

           Eminescu se mai revoltase contra pieselor 

care aduc pe scenă diferite infirmităţi fizice, ca 

un mijloc ieftin spre a impresiona mulţimea. 

          «E drept că, din toate infirmităţile, numai 

două nu jignesc spiritul dramatic clasic, dar 

numai prin limitatea care o inspiră: orbia și 

nebunia. 

           Orbia are ceva rupt din fiinţa noastră 

omenească, e ceva mistic în reprezentarea ei. 

          Orbia răspândește liniștea fericită pe faţă, 

o expresie de tristă și totuși senină resignaţiune. 

         Un orb are asemănare c’un vis dormiind 

sau c’un sfânt. Nu numai atât. Cine nu vede 
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lumea din afară, trăiește numai înlăuntrul 

sufletului său, de aceea și cei vechi și-l 

închipuiau orb pe Homer, de aceea legenda 

spune că Ossian a fost orb. 

          Nebunii lui Shakespeare sunt adevăraţi 

înţelepţi. Cuprinși de o idee fixă, ei se exprimă în 

maxime paradoxale, pe care omul cuminte le 

exprimă c’un fel de agitaţie; nebunul le spune 

liniștit, cu un ce cu totul firesc.  

           Antiteza la cel dintâi este: seninul ochilor 

minţii, și întunerecul ochilor trupului; antiteza la 

cel al doilea, sunt maximele de înţelept, în gură 

de nebun, dar aceste antiteze nu se luptă, ci se 

împreună în liniște, din care cauză aceste 

infirmităţi – singurile însă – nu jignesc simţul 

estetic». 

          Eminescu avea un cult pentru Shakespeare 

și Molière. Devenind un adept al clasicismului, 

în toate articolele sale va căuta să scoată în relief 
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calităţile acestui teatru, îndrumând pe tinerii 

actori să studieze rolurile de mare compoziţie din 

acest repertoar universal. 

          Iniţierea culturală a lui Eminescu se mai 

evidenţiează și din felul  cum știa să adâncească 

pe unii autori pe care i-a citit: „Gogol e, după 

unii, cel mai original, după alţii cel mai bun 

autor rus. Lucrul stă însă astfel: el și-a 

înrădăcinat în minte viaţa reală a poporului 

rusesc, tipurile sale sunt copiate după natură, 

sunt oameni aevea, precum îi găsești în 

târgușoarele pierdute în mijlocul stepelor 

căzăcești.  

      Toate popoarele au aseminea scriitori. La 

germani, Fritz Reuter, la americani Bret Harte, 

la unguri Pettöfi, la români, pentru ţăranul din 

Moldova, Creangă, pentru crișani Slavici, pentru 

spiritul și viaţa târgoveţilor, întrucâtva Anton 

Pann. 
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         Gogol nu vânează nicăiri efectul, pentru că 

el n’a scris pentru tantieme, nici pentru succes, 

ci pentru că i-a plăcut lui să scrie, cum simţea și 

vedea lucrurile, fără a se preocupa mult de 

regulile lui Aristocles». 

         Eminescu, făcând apropierea cu scriitorii 

celorlalte popoare, a voit să scoată în relief 

numai epica scriitorilor populari. Și Homer și 

Gogol au fost epici,  s’au inspirat din mediul 

popular. Gogol fiind sceptic, el nu credea în 

virtuţile omenești.  

          Acţiunea piesii Revizorul se desfășoară așa 

de natural, încât ridicolul apare plin de vioiciune. 

         Jocul cuvintelor l’ar întuneca și Gogol vrea 

viaţă, căci puterea geniului său se reazimă pe 

această neîntrecută calitate. 

          «Ai într’o răsarniţă deosebite seminţe, 

aude o ploaie și toate răsar în plină lumină, 

fiecare în felul ei. Ai și aici (adică în piesa lui 
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Gogol) o răsalniţă de oraș provincial, în care 

toţi dormitează în păcatele moștenite, fără ca 

lumea să se preocupe mult de ei, când, iată, 

apare un Revizor și toate aceste plante s’arată 

pline, greoaie, de-a dreptul pe scenă, și cunoști 

că nu-i între ei nicio imitaţie în carton, niciun 

caracter afectat – răutatea și înjosirea 

omenească se arată așa cum sunt, și râdem de 

ele». 

          Iubitor al naturii, Eminescu voește ca 

opera de artă să nu caute să falsifice acest izvor 

de inspiraţie, dacă râdem de semenii noștrii, nu 

trebuie să uităm că la baza râsului stă melancolia, 

întristarea, căci „natura și adevărul”, zice 

Eminescu, sunt serioase și, deci, o comedie 

adevărată trebuie să producă acest efect. 

          Pasiunea pentru teatru a lui Eminescu n’a 

fost incidentală, o aventură de copil precoce, care 
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s’a luat după o trupă de actori, părăsind studiile 

elementare de la Cernăuţi. 

           Din cronicile lui și din însemnările lăsate, 

dovedește că dânsul aprofundase problema. O 

logică și o putere de argumentare neîntâlnită în 

cultura scriitorilor noștrii. 

          «Comediile lui Alecsandri – pline de spirit, 

însă pline, partea cea mai mare, de imoralitate. 

          Talentul l’a avut și încă într’o măsură 

foarte mare, însă modelele și ţintele pe care pare 

a le fi urmărit, sunt foarte turburi. 

             Comediile lui Millo – pline de spirit, dar 

care întrec în frivolitate pe ale lui Alecsandri. 

          Piesa lui Hașdeu – Răzvan și Vidra, drama 

în cele mai multe privinţi bună. 

          Grigore – Vodă a lui Depărăţeanu – 

genială aruncătură de hârtie, ruptă în ţesătura ei 

neadevărată și neverosimilă pe alocurea, sunt 

singurile piese care s’ar împăca cu felul și 
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concepţia despre arta de a scrie teatru 

românesc. 

         Prin existenţa lor, nu prostituiază Teatrul 

Naţional - și adesăori într’un mod pe cât de 

corupt, pe atât de barbar și necult. (Vezi 

comediile originale ale lui I. L. Caragiale)». 

         În rezumat, Eminescu voia un teatru moral, 

bine scris, deci pretindea o literatură dramatizată, 

morală, care, credea dânsul, că are un efect 

educativ mai puternic pentru un public 

nepregătit. Considera teatrul ca un amvon, de 

unde să fie auzite sfaturi și exemple demne de 

textul Evanghelei.    

         Eminescu iubea pe Victor Hugo, fiindcă 

știuse să releve «puterea demonică și uriașă» a 

poporului luptând pentru libertate, «reflectând pe 

amândouă în conturi mari gigantice, pe care 

adeseori puterile numai omenești ale unui actor 

nici că le poate urmări ». 
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         Eminescu iubea pe  Björnson, căci în opera 

lui găsise «frumuseţi, curăţenie, ce se ridică cu 

totul din cercurile cele exclusive numai ale unor 

clase sociale, până la abstracţiunea cea mai 

mare și puternică a poporului». 

                Iată cum poetul își formulase o estetică 

bazată pe etică, din care va căuta să se folosească 

în creaţiunea lui poetică. 
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Poezia filozofică 

II 

 

         Poetul filozof este un premergător al 

Filozofiei, căci la început a fost Poezia, apoi 

Filozofia, ca o completare a celei dintâi. 

          Ceea ce contribuie la mărirea acestei 

investigaţii e cultura de esenţă filozofică a 

oricărui poet, îndreptar de orientare speculativă  

a oricărei inspiraţii. 

             Poezia, în esenţa ei, are caracterul unei 

meditaţii, deoarece inspiraţia poetului în căutarea 

sufletului său se urcă spre sfere înalte, fără să se 

preocupe de probleme care să-i limiteze 

cugetarea ... 

          De aceea, în orice construcţie poetică vom 

găsi adeseori un fond filozofic, fără însă al 

atribui poetului făuritor de vers, asociindu-l aici 
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chiar pentru a lămuri unele nuanţe sau 

caracterizări ale creaţiunei. 

          A nu cunoaște personalitatea unui scriitor, 

este a nu putea pătrunde în spiritualitatea lui. 

          Căci viaţa creează opera; în ea vom găsi 

tot ce urmărim pentru a interpreta opera. 

 Ideile care sunt frământate acolo, cu 

aspect artistic, nu diferă mult de cele 

expermentate în viaţă de autorul lor. 

           Închegarea unei personalităţi, urmărind 

cultura care i-a dat șlefuirea și îndrumarea, 

lămurește de ce Eminescu a fost un poet filozof: 

el este locul unde inspiraţia și fantezia se acordă 

perfect cu teoriile speculative ale filozofilor. 

          Nu din îndemn profesional, căci Maiorescu 

îl sfătuise și chiar îl ajutase să studieze în 

vederea unui doctorat, ce i-ar fi dat dreptul să 

ocupe o catedră universitară la Iași, dar din 

potrivă, din plăcerea de a câștiga cunoștinţe cât 
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se poate mai variate și mai aprofundat într-un 

domeniu așa de înrudit, fără scop, căci întreaga 

lui creaţiune poetică și publicistică e stimulată 

din pasiunea înăscută, fluid de germinaţiune în 

decursul anilor.  

          Am arătat că, încă din copilărie, spiritul 

său se oprise asupra paginilor din cărţile 

bibliotecii tatălui său care, după puterea lui de 

pătrundere și asimilare, îi concretizau unele idei, 

care pentru dânsul aveau pe atunci valoarea unor 

proverbe, o oarecare înţelepciune, ceva mai 

deosebit, de aceea Eminescu le subliniase cu 

plăcere, căutându-le chiar. 

         «Această deprindere, îmi scria Stefanelli, o 

avusese și ca elev gimnazist, la Cernăuţi, unde 

scoteam o foaie așa zisă literară „Rândunica”. 
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           Eu eram tipograful, redactorul și 

expeditorul. Dintr’o tablă, făcusem o formă de 

mărimea unei coli de hârtie, în ea turnam clei de 

pește topit, apoi copiam cele ce-mi da colegii pe 

o foaie, cu cerneală chimică violetă, o aplicam; 

și trăgeam câte zece exemplare, bineînţeles după 

ce făceam această treabă pentru cele patru 

pagini ale revistei noastre. 

         Acolo, Eminescu a început să publice 

diferite aforisme găsite prin cărţile răsfoite de el, 

între care și poezia „Poetul”: 

  Gânduri multe ca furtuna 

  A cuprins o minte mare, 

  Frământând ca’n totdeauna 

  Bozul lumii spre creiare. 

  Viaţa apare luminoasă 

  Înălţându-și cânturile ... 
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  Moartea este întunecoasă 

  Distrugând avânturile. 

  Tu, alege  fantezia ... 

  Urcă-te spre cer nirvanic, 

  Prieten bun e poezia  

                  Și Pegas un nobil crainic. 
43

 

 

            Începutul poetic, comunicat mie de 

Stefanelli, din revista scoasă de el, și din care 

păstrase vr’o patru numere, pe care voia să le 

dăruiască Academiei Române, orientează 

inspiraţia lui Eminescu spre cugetare.  

           De la primele acorduri, inspiraţia sa e 

sprijinită nu numai pe o fantezie poetică, dar 

urmărește un fond caracterizat pe o reflexie, în 

legătură cu o ”idee, fie aceea un cer nirvanic”, 

                                                
43

 Poezia e semnată: Mihai Eminovici, elev gimnazist, 

Cernăuţi 1865. 
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fie „mistică cântare, cânt din Valhala”, ori în 

strofe, unde această predilecţie a lui Eminescu 

pentru o idee, capătă o dezvoltare mai precisă în 

concordanţă cu inspiraţia: 

 Sunt muritor fiindcă geloasa vecinicie 

 Când vrând ca să devie durerea-mi dulce 

chimie 

 Cântarea-mi o va rumpe din cartea de 

vecie 

  Și sufletu-mi din sin. 

 

       Filozofia nimicului, care în poeziile de 

maturitate va căpăta un alt înţeles, în versurile 

începătoare, mai ales în „Amorul unei marmure”, 

sunt surprinzătoare prin adâncimea lor, chiar 

dacă nu sunt pătrunse încă de un înţeles 

conștinet, ele arată că poetul iubia problemele în 

legătură cu viaţa și moartea, tonul nefiind încă 
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nici optimist, nici pesimist, ci urmând zborul 

liber al inspiraţiei. 

          Filozofia nimicului nu-i o întâmplare în 

poezia din acea epocă, ea tulburase pe un 

gânditor, care studiase filozofia, pe Vasile Conta, 

care încercase se cugete, ca și Eminescu, prin 

versuri „tentat să publice în Convorbiri 

Literară” o poezie „Viaţa”, unde dă o sinteză a 

nimicului. 

  Simţim timpul cum se scurge 

  Cum torentu-i pe pământ 

  Tot răstoarnă și distruge 

   Timpul curge 

   Viaţa fuge, 

  Și cu această suspinare 

  Ne târăște la mormânt: 

  O! Nimic cât ești de mare! 

       Eminescu, mai de timpuriu – avea douăzeci 

de ani (Conta când a publicat-o avea douăzeci și 
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șapte de ani) se întreabă poetul „de ce sunt 

muritor”?  pentru a răspunde: 

 De ce nu sunt un rege să sfarm cu-a mea 

durere 

 De ce nu sunt Satana, de ce nu-s 

Dumnezeu? 

 Să fac să rump-o lume ce sfâșie’n tăcere 

    Zdrobit sufletul meu. 

 

        Oferindu-și răsuflarea chinului pe culmea 

resemnărei: 

 

 Murindului speranţa, turbării răsbunarea, 

 Profetului blestem, credinţei Dumnezeu, 

 La sinucis o umbră ce-i sperie disperarea, 

    Nimic, nimica eu? 

 

 Nimica, doar icoana-ţi care mă’nvenină, 

 Nimic, doar suvenirea’surâsului tău lin, 
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 Nimic, decât o rază din faţa ta senină 

    Din ochiul tău senin. 

 

          O speranţă a deșărtăciunei, căci marmura e 

rece, fără viaţă, chiar atunci când poetul din 

pasiune i-ar „pune soarta lumii pe buza-ţi 

purpurie”. 

         În revista școlărească „Rândunica” 

Eminescu mai publicase și poezia „Zadarnic”: 

 

  Nimicul n’are nici o scară 

  Să te urci spre gând nirvanic, 

  Ca să nu fi de ocară 

  Nu’ncerca să-i fi lui crainic. 

 

  Din nimic ce vrei să fie 

  Când nimicul este nimic ... 

  Poate un suspin în poezie 

  Când ești mare și el tot mic. 
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         Coincidenţă poetică: atributul filozofic a lui 

Conta pentru „Nimic” era că este mare. 

Eminescu îl diminuia valoarea, în comparaţie cu 

omul în sine, considerându-l mic. 

            Îndreptarul spiritual al lui Eminescu, din 

vremea de ucenicie, se mai proiectează pe unele 

pagini din clasicismul grec și elin. 

          Horaţiu și Pindar, reiesă din unele strofe 

găsite în manuscrisele păstrate de Stefanelli, 

unde Eminescu, filozofând, caută cadenţa și 

ritmul poetic, fără să uite ideea care îi sprijină 

structura: 

 «Oricine caută să se măsoare cu Pindar. 

Sprijinit p’aripi de ceară zămislite de 

Dedal. 

Poezia e fund oceanic, e eternul val din val 

... 
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Numai cine o înţelege, n’o răvnește ca 

Icar». 

         În Oda a doua, din Cartea a patra, din 

Horaţiu, se găsește această idee, căreia Eminescu 

îi dă supleţa nu numai unei banale traduceri, ci 

construește o cugetare personală, definind 

poezia: 

Pindarum quisquis studet aemulari, 

Jule, ceratis ope Daedalea 

Nititur pennis, vitreo daturus 

Nomina Ponto. 

Dar chiar un vers din Pindar servește ca 

model de inspirare pentru precocele poet 

gimnazist; în această strofă Eminescu face un 

exercițiu, nu de retorică poetică, ci se menține pe 

acelaș plan de a acorda poezia cu filozofia într-o 

armonie revelatoare: 

Nu îndrepta a ta pornire 

Spre un câștig al vicleniei, 
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Smulge amara rătăcire 

 Din al hausului beţiei.
44

 

 

          Se vede că odele lui Horaţiu îl pasionează 

îndeosebi, căci poetul latin îi satisface inspiraţia; 

iată strofa închegată, unde mereu ideea îl 

subjugă: 

 

     Fii nobil și cuminte și din scurtul timp, 

 N’aștepta răsplată a Zeilor din Olimp, 

 Sterge orice speranţă, bucură-te de viaţă 

 Clipa cea de astăzi pentru mâni e ceaţă. 
45

 

 

          Într-o altă strofă, pe care o găsesc rătăcită 

prin manuscrisele păstrate de Stefanelli, poetul 

alege tot din odele lui Horaţiu un vers care 

devine filozofic prin interpretare: 

                                                

 
44

 Pindar, Odă lui Arcesilau, strofa a VII. 
 
45

 Horaţiu, Oda a XI,  cartea I 
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 Grijile supărătoare le alungă numai vinul, 

 Sărăcia chiar dispare împlinindu-se 

destinul, 

Regăsindu-te pe tine, fericit vei fi o clipă .. 

Viaţa noastră stă ascunsă, sub a morţii 

aripă. 
46

 

           Ideea vieţii și a morții, oglindită pe 

conceptul lumei, stăpânise primele încercări 

poetice ale lui Eminescu. Această inspiraţie își 

are obârșia în citirea susţinută făcută de dânsul, 

cu o sete nedesminţită, în decursul întregii lui 

vieţi. 

                Poeziile publicate în Familia, de la 

1866 până la 1869, au ca fond strofe care 

motivează unele influenţe directe, mai ales din 

                                                

 
46

 Horaţiu, Oda XVIII, cartea I 
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clasicism, căci mă întreb ce poate fi mai atractiv 

pentru un tânăr poet decât modelele nedesminţite 

de timp.  

           Eminescu a înţeles că, prin cultură, poezia 

își formează un climat de unde inspiraţia își va 

culege roadele.  

           Necunoscând încă filozofia lui 

Schopenhauer, Eminescu, prin intuiţie, se 

folosește de ritm și rimă, căutând expresia 

poetică în cuvinte alese, înlănţuite într’o 

armonică muzicalitate: 

 

«Cu cipru verde’ncinge antica fruntea ta;  

 Suflarea narciselor albe balsamu-i divin; 

         Blestemul misantropic 

          cu vânăta lui gheară; 

 Și dacă gândul zilelor mele 

 Se stiuse’n mintea lui Dumnezeu, 

 Și dacă pentru sufletul meu 
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 Nu-i loc aicea, ci numa’n stele: 

  

 Voiu, când mi-o duce îngeri săii 

 Palida-mi umbră în albul munte, 

 Să-mi pui cununa pe a mea frunte 

 Și să-mi pui lira la căpătâi!» 

 

          Lămurește pe deplin intenţia poetică 

urmărită de Eminescu, esalonare pentru drumul 

creaţiunii desăvârșite în maturitate. 

           Aruncând o privire generală peste aceste 

începuturi poetice, unde acest școlar mediocru cu 

învăţătura pregătitoare pentru o diplomă, 

singurul scop urmărit de părintele care l’a trimis 

în străinătate la studii, Eminescu își creiase din 

copilărie o personalitate aparte de ceilalţi fraţi ai 

lui. 

           Iubea natura înconjurătoare, cu întregul ei 

cortej de fapte și întâmplări. Găsise în această 
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natură o libertate de a privi lucrurile, așa cum 

sunt, fără retincenţe, făurindu-și o morală 

creștină, simplă, îndreptată către iubirea 

aproapelui.  

          Caracterizările biografice ne descopăr 

aceste însușiri. 

          Iubea și cartea tipărită; găsise în ea 

misterul unor întâmplări făurite din imaginaţie, 

din elaborarea minţei, fixate în fraze și cuvinte 

care simt că îi stimulează imaginaţia lui. 

           Așadar, viaţa este așa cum o vedem, dar 

există și o viaţă, așa cum au înţeles-o alţii. Putea 

să le deosebiască, căci primele versuri din poezia 

„Poetul” le fixează.  

           Din praful lumii se pot creia gânduri, o 

viaţă luminoasă, chiar un cântec înălţător. Natura 

e frumoasă; dar din frământarea gândului poate 

să apară o altă viaţă, și ea luminoasă; păcat că 

moartea este întunecoasă și distruge acest avânt. 
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           Poetul dacă alege fantezia, poate cuceri un 

cer nirvanic, unde va găsi un prieten – Poezia și 

un crainic, pe nobilul Pegas. 

          În poezia „Misterele Nopţii” (1866) caută 

o explicare a acestui proces dintre viaţă și 

moarte, încheind că ”așa mi-e destinul, vitreg 

prea adesaori”; unul e favorizat de soartă, „altul 

îl botează (lumea) cu a lui rouă de plânsori». 

             Sufletul lui nu se revoltă încă, nici nu are 

motive, căci deabia descifrează misterul viaţei. 

              În poezia „Speranţa” (1866), înclină 

spre o conciliere:  

         «Cum mângâie dulce, alină ușor speranţa 

pe toţi muritorii! Tristeţă, durere și lacrimi, 

amor, azilul își afla în sânu-i de dor, și pier, cum 

de boare pier norii». 

          În mintea lui bătută de gânduri începe să se 

închege o lume personală prin înţelegere. Omul e 

supus fatalităţei. 
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           Apar colţii îndoielii. Nu se simte mulţumit 

prin străini.  

          În poezia „Din străinătate” (1866), 

încearcă o îmbărbătare: «Da! da! ași fi ferice, de-

ași fi încăodată în patria-mi iubită, în locul meu 

natal, să pot a binezice, cu mintea’nflăcărată, 

visările juniei, visări de-un ideal». 

          «În natură parcă nu e tristeţă, numai în 

sufletele noastre găsim această moștenire 

ereditară». 
47

 

           Ideea o concretizează și într’o strofă: 

„Ce suflet trist mi-au dăruit, părinţii din părinţi, 

de au încăput numai în el, atâtea suferinţi? 

 Ce suflet trist și făr’de rost, și din ce lut incert, 

că dup’atâtea amăgiri, mai speră în deșert?  

Cum nu se simte blestemat, de-a duce’n veci 

nevoi? 

                                                
47

  Din manuscrisele păstrate de Stefanelli. 
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O, valuri ale sfintei mări, luaţi-mă cu voi!»
48

 

        Amărăciunea această sufletească, Eminescu 

o descopere și în viaţa socială, unde a pătruns 

moravuril decăzute, mai ales în tinerime, de 

aceea în poezia „Junii corupţi” (1866), sufletul 

său e  zguduit de o scurtă revoltă, mai mult o 

chemare patriotică, o evocare, pornită din 

reminiscenţele unui trecut glorios, decât dintr’o 

realitate prezentă: 

            «Sculaţi-vă! ... căci anii trecutului 

se’nșiră, în șiruri triumfale, stindarul îl resfiră, 

căci Roma a’nviat, din nou prin glorii calcă cu 

faţa-i înzeită, cu faclele-i nestinse, puterea-i 

împetrită, Poporul Împărat». 

         Trecutul, dimpreună cu oamenii lui 

neprezentativi,  găsește un ecou durabil în 

sufletul poetului, culminând cu poezia: „Ce-ţi 

                                                
48

  Din manuscrisele păstrate de „Academia Română” 
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doresc eu ţie, dulce Românie» (1867), imn de 

slavă și adâncire sufletească. 

          Personalitatea poetică a lui Eminescu 

dobândește o încadrare de meditaţie filozofică; 

inspiraţia lirică în devenire nu va fi lipsită de 

acest fond; orizonturi noi, căpătate printr’o 

cultură filozofică directă, îi va brăzda întreaga 

creaţiune. 
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III 

 

          Nu este o întâmplare apropierea lui 

Eminescu de Schiller; sufletul său l’a căutat, i-a 

înţeles de la început concepţia lui filozofică, și 

dacă în manuscrise nu se găsesc decât câteva 

slabe traduceri, nu ne împedică să afirmăm că 

personalitatea poetului n’a căpătat șlefuiri din 

această operă. 

          E drept că Eminescu nu alegea cărţile pe 

care le citea. Pasiunea sa înăscută, cultivată și 

dezvoltată la Ipotești, în biblioteca tatălui său, îl 

punea adeseori în dileme de cercetare propie. 

        Schiller îi câștigase încrederea; poezia lui 

avea în concepţie elemente poetice care se 

potrivau cu felul de a le înţelege a lui Eminescu. 

        Se înrudeau, mai ales în vremea 

începuturilor, unde dânsul își făurise o lume de 
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inspiraţie proprie, unde mai ales invocările, îl 

fixau pe un plan romantic, cu tendinţă de 

filozofare: „Lumea trebuie s’o privim artistic; 

unde vom găsi perfecţiunea armoniei divine 

într’o unitate absolută; graţia unită cu 

demnitatea; acel „die schöne Seele” a lui 

Schiller, frumos prin exteriorizarea mișcărilor 

empirice»
49

   .   

             Eminescu începuse să subordoneze 

inspiraţia poetică unei gândiri filozofice. 

          Acolo unde o găsise, o lua, o perfecţiona 

într’un limbaj propriu, fără scop, cu un simplu 

exerciţiu, o mulţumire estetică impersonală. 

           În timpul școlarităţei din Schiller îl 

înteresase „ Fecioara de la Orleans”. Portretul 

Ioanei D’Arc, adus pe scenă în realizarea 

poetului german, îi dase motive de inspiraţie:  

                                                
49

  Din manuscrisele păstrate de Stefanelli 
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 «În cercul tău meschin și strâmt 

 Stai tot cu ochii spre pământ ... 

 Nemurirea o privesc numai eu, - 

 Căci vecinicie fără Dumnezeu. 

 Nu poate fi, te uită în zarea aurie 

 De-acolă dreptatea o să vie!»
50

 

 

       Eminescu a tălmăcit această epică a Ioanei, 

către Raimond, căci găsise în ea o idee morală de 

mistică religioasă. Cred că era mulţimit că putuse 

s’o concretizeze în versuri. 

          Se pare că Eminescu urmărește pe Schiller 

în replicele unde Ioana D’Arc se găsește într’o 

demnitate plină de graţie și acţiune, unde, pentru 

doctrina estetică a lui Schiller, înseamnă mărire 

până la sublim: 

                                                
50

 Frederik Schiller, Fecioara de la  Orleans. Actul 5, 

scena 4, din manuscrisele păstrate de Stefanelli. 
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 «Și nu e vis, e realitate, e poporul 

 Pe care l’am iubit și îi port dorul, 

 Priviţi la feţe blânde? 

          În ochi numai plânsori, 

 Blestemul o poveste, o rege! Uneori 

 Recunoștinţa târzie aduce o mângâiere ... 

 Nu văd flamura ţărei, credinţa mea o cere, 

 În mâna vreau s’o am, să fălfăie în soare, 

 Iubire pentru Franţa, patrie nemuritoare!» 

 

         Prelucrând acest pasaj din Schiller, poetul 

urmărește în replica Ioanei ideea de acţiune, 

eroina vibrează într’o încordare susţinută; e nota 

romantică – filozofică de care Eminescu s’a 

servit în poeziile originale din 1865 – 1870.  

          Sunt versuri evocative, unde tema morală 

se unește cu sufletul frumos, într-o cadenţă 

artistică.  
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Elementul sublimului, pe care Schiller îl 

încadrează în acea demnitate împunătoare și 

măreaţă a omului, Eminescu o exemplifică prin 

următoarele versuri: 

 «Lumini și curcubee în sferele cerești 

 Isuse îmi întinzi braţele ... 

          Cum, nu lovești? ... 

 Mă simt ușoară, căci norii mă ridică 

 La zale cresc aripe, pot fără de frică 

 Să părăsesc pământul, să nărue temelia 

 Durerea îi trecătoare, 

         vecinică e bucuria.»
51

 

         Acest optimism, unde omul se poate 

descătușa, având libertatea de a alege între 

realitate și fantezie, fără nici un scop material, se 

                                                

    
51

 Frederik Schiller, „Fecioara de la  Orleans”, act. 5, 

scena 14; din manuscrisele păstrate de Stefanelli. 
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infiltrase în sufletul lui Eminescu, împins către 

acel idealism transcendal estetic, în acea 

”veșnică bucurie” de a fi căpătat această 

independenţă complectă. 

             O dovadă veridică, din care s’ar putea 

deduce fără exagerare, că pesimismul său e 

predominat de anumite concepţii filozofice, în 

vederea unor realizări poetice, neavând coarda 

întinsă în structura sa psihică. 

Piesa lui Schiller a dat prilej lui Eminescu 

să se realizeze în poezia filozofică.  

Mulţumit cred că n’a fost, dar perfecţiunea 

o căuta mereu, chiar în definiţii care nu-i 

aparţineau, ca aceasta: 

            «După Aristotel, cauza are totdeauna un 

plus asupra urmărilor ei. În urmarea acestei 

păreri se înţelege că și toate operele poeziei și 

ale artei nu sunt decât emanaţiuni parţiale din 

comorile spirituale, mult mai bogate, ale poeţilor 
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și artiștilor. Ce respect trebuie să avem așadar 

înaintea bogăţiei spirituale a lui Michel Angelo, 

Göethe, Bethoven ș.a., când ne gândim cât de 

însemnate sunt deja cele ce au dat lumină, care 

nu reprezintă decât necomplet totalitatea 

spirituală, acelor oameni. 

              Tot din cauza asta, fiindcă fiecare op de 

arte de-i decât un fragment dintr’o nemărginită 

comună spirituală, explică împersonarea că 

poeţii și artiștii  sunt preà rar mulţumiţi cu 

propriile lor opere și, în loc de asta, sunt 

întotdeauna plini de pornire de a aduce din ce în 

ce mai multe producţiuni din inepuisabila  mină 

a sufletului lor, pentru ca prin asta să facă cel 

puţin pentru propria lor cunoștinţă mai mică și 

mai puţin apăsătoare diferenţa care există între 

ceia ce au produs în realitate». 
52

 

                                                
52

  Din manuscrisele păstrate de „Academia Română” 
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          Eminescu, întrebându-și astfel sufletul, e 

firesc ca el să-și orienteze inspiraţia și înspre 

sferele de creaţiune poetică străine: Horaţiu, 

Schiller, Göethe, Leopardi, Musset, chiar 

Shakespeare nu scapă acestui control spiritual. O 

spune respicat în câteva rânduri:  

            «Poetul e un visător care culege de 

pretutindeni elemente care îi servesc la 

închegarea inspiraţiunei. 

           Secretul acesta de culegător este valabil 

și dă măsura geniului și talentului adevărat. 

             Mai mult, ca în orice creaţiune, poezia 

păstrează în concepţia ei selectivă măsura 

lucrurilor». 
53

 

             Odată câștigat pentru poezia unde ideea 

se împletește cu o inspiraţie precisă, 

neșovăitoare, Eminescu se apropie de Faust a lui 

                                                
53

  Din manuscrisele păstrate de Ștefanelli.  
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Göethe, acolo poetul german închide în 

marginile unei vieţi omenești, vecinică; luptând 

cu îndoiala, schimbând o deșartă spiritualitate, cu 

o viaţă nouă de plăceri, pentru a dobândi clipa 

fericirei, Faust încearcă prin sine mântuirea.  

        Sau, cum spunea un comentator al tragediei: 

„Sufletul aprins, care, după ce a străpuns 

deșărtăciunea dorinţelor individuale ajunge să 

cunoască în sfârșit și marele adevăr că omul 

trebuie să trăiască pentru om și nu poate afla o 

fericire statornică decât în muncă,  pentru binele 

omenirei». 

             Eminescu lupta și dânsul să-și făurească 

o lume impersonală, simţea nevoie încă din 

copilărie pentru o libertate deplină, așa cum  

observase el că există în natură.  

           Cultura îl fermecase, prinsese chiar un 

cult pentru dânsa. „Faust” a lui Göethe era un 

element nouă pentru meditaţie. A încercat, ca de 
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obicei, să transpue în versificaţie românească 

câteva fragmente din această tragedie, în vederea 

limpezirii unor imagini făuritoare de idee: 

 «Veniţi din haus, veniţi iubite figuri 

De mult m’am frământat în a voastre zidiri 

Azi vă doresc în cumplita-mi pribegie 

 Salut în voi o vrajă, o poezie, 

 Avânt de tinereţă, povestea e uitată, - 

 Redaţi-mi voioșia cerșită altădată; 

 Tristeţa înșelătoare cu plânsul ei amar 

 Îmi tulbură simţirea, dar toate în zadar! 

 Căci tot ce a fost odată azi e rătăcitor 

 Chiar eu rămas pe lume sărac, un călător 

 Ce mai zăresc în visuri acolo pe’a harfei 

strune 

 Cuprins de-o nostalgie ce sufletu-mi 

răpune». 
54
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 Göethe, „Faust” – Închinare; din manuscrisele păstrate    

de Ștefanelli. 
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           Eminescu avea o predilecţie, în anii 

ucinicie de evocări, căci forma această poetică îi 

procura înlesniri ca să-și poată descătușa 

inspiraţia. 

              Orinde o găsia, o primea cu plăcere și 

înteres.  

           Odaia gotică, în care Faust își plângea 

soarta, îl împresionează profund pe acest poet în 

devenire. Poate, de aceea, transpunând în versuri 

gândirea și sufletul acestui personaj, Eminescu 

întrebuinţează o libertate de înţelegere care se 

desprinde de analiza lui Goethe, întocmind 

versuri care au o notă personală, e o prelucrare 

spirituală flexibilă și independentă. 

            Fragmentul ce urmează ne arată cum 

Eminescu creia, improvizând pe o temă din 

Faust, idee care se înnodiau cu o meditaţie 

filozofică: 
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 «Ce n’am învăţat mâ’ntreb adesaori 

Să pot să stăpânesc a gândului fiori 

Filozofie, drept, medicină, chiar teologie 

Închipuiri deșarte o crudă pologhie, 

Nimic iarăși nimic, renume, cinste, ban 

Nu’n cuget prefăcut ci’n braţul lui satan, 

Bucoavele sunt bune dacă aduc un rod ... 

De nu, hrană aleasa la soaricii din pod, 

Ridică-te, privește că lumea nu se strânge 

În creier de maimuţă atunci când viaţa  

 plânge 

O fericire nouă în simţuri o învii 

De înţelegi ce ești și ce poţi ca să fii 

Aruncă duhul searbăd e raza dimineţii 

Chemare pentru om, e ţipetul vieţii 

E lumea în armonii spectacol reușit. 



163 

 

De care e legat pământ și cer iubit, 

 

Dar lampa i-ar se stinge, în inimă o 

 aprind, 

Un suflet chinuit îl dăruiesc zâmbind.»
55

  

               Nu este o simplă afirmare că Eminescu 

din observaţia, mai ales a naturei, și în 

complectare cu ce descoperise în cărţile pe care 

le citise, să-și puie mereu întrebări cu un caracter 

filozofic: Ce este omul? Ce-i adevărul? Ce-i 

omenirea?  

        Întrebările acestea nu rămâneau fără 

răspuns. Unele primeau chiar o definiţie: 

 Minciună sfântă e adevărul 

 Mâine va râde lumea de el, 

 Și ca într’însul să nu mă înșel 

 Vă las pământul. Al meu e cerul!
56

 

                                                
55

 Göethe, Faust – partea întâia a tragediei; din 

manuscrisele păstrate de Ștefanelli. 



164 

 

Viaţa, cu întregul ei cortegiu de probleme, 

pentru Eminescu era material de inspiraţie. Dar 

privirile lui scânteitoare le arunca și către cer, 

unde domnește mirajul unei lumi pe care credinţa 

din suflete ne-o proiectează într’o simbolizare 

eternă: 

«În frunte preoţi, în frunte genii, cătaţi o 

coardă omenească 

Căci în suprema simfonie săpată în bolta 

cea cerească 

Veţi regăsi adânc în stele în așteptarea 

fericirei 

Extaz de suflete, ăreţie, în al splendorilor 

firei 

Îndepărtaţi de asprul vremei, o bucurie vă 

așteaptă 

                                                                                           
56

  Academia Română 
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Tot ce dorește un poet, o! Sublim înaltă 

treaptă!»
57

 

           De astă dată, poetul se servește de o strofă 

din Victor Hugo, dându-i o tălmăcire proprie. 

         Sufletul omenesc nu poate supravieţui dacă 

nu are o legătură cu cerul, cu dumnezeirea, 

această unire o face numai poetul care, prin 

inspiraţia lui, creiază atmosfera. 

               Eminescu avea credinţa că numai 

geniul poate orienta relaţiile între viaţă și moarte, 

numai prin creaţiunea lui puternică, revelatoare 

                                                
57

  Allez, prêtes! Allez, génies! 

     Cherches la note humaine, allez, 

     Dans les suprêmes symphonies 

     Des grand abimes étoilés, 

     En attandant l’heure doree, 

     L’extrase de la morte sacree, 

     Loin les lois que nous établimes, 

     Allez, goûter, vivante sublimes, 

     L’éva nouissement des cieux!     
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în inspiraţie și pătrunzătoare în fantezie, 

stăpânește împrejurările care o determină; poetul 

îndeosebi, este predestinat să domine 

speculaţiunile, întrebuinţând mijloacele ce-i sunt 

lăsate de veacuri, folosind ideea ca un mijloc de 

orientare, de libertate descătușată, prin care să se 

poată realiza într’o concepţie impersonală. 

           Poetul are o chemare divină, de la care 

îndatorire nu se poate sustrage. 

           Poetul interpretează natura și legile ei; 

viaţa, pentru dânsul, are o semnificaţie deosebită, 

cuprinsă între realitate și ideal; o metamorfoză 

spirituală îl îndeamnă să creieze din ficţiuni o 

lume nouă, chiar o viaţă nouă, în care cugetul său 

e piatră de hotar. 

           După cum, în faţa vieţii, îndrăznește să i-a 

o atitudine, tot așa și în faţa morţii el e chemat să 

deslege enigma. 
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              Concepţiunile filozofice diferă de la 

poet la poet, după cultură și genialitate; oricum 

or fi, ele rămân idei luminoase, care călăuzesc 

lumea.    

              Sufletul omenesc nu poate sălășlui decât 

între poezie și filozofie, e o explicare și o 

mângăiere pe care o dăruește poetul, fără scop, 

dar însufleţit de o nobilă pasiune. 

            Eminescu începuse cântecul său prin al 

defini pe stăpânitorul lumii – Poetul; ideea 

capătă cu timpul o precizie, să-i ascultăm 

acordul: 

  «Gloria umbră cerească ... 

             Multor să n-o cerșească, 

             Geniu suflet trist, stingher, 

             Face umbră celui din cer; 

             Două umbre călătoare 

            Două lumi înșelătoare, 
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            Gându-l stă ca împetrit: 

           Ori zidesc, ori sunt zidit!»
58

 

   

        Predestinaţia apare ca o completare a ceea 

ce Eminescu înţelegea prin a fi Poet. 

               Odată ajuns în această răscruce 

spirituală, nu poţi decât să alegi, chemarea te va 

purta pe aripele destinului poetic. 

 

IV 

 

              Pregătit pentru importanta lui misiune, 

Eminescu la Viena și Berlin, în atmosfera 

cărturărească de pe atunci (1870 – 1880), 

ascultând prelegerile învăţaţilor germani, începe 
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 Din manuscrisele păstrate de Stefanelli 
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să-și verifice inspiraţia, prin adâncirea unor 

probleme de filozofie doctrinală. 

               Se indentifică la început cu filozofia 

elină, căutând să-i descopere înţelesul; trece apoi 

la marii filozofi Descartes și Kant; e captivat de 

filozofia profesorală în care Hegel, Leibnitz, 

Schopenhauer și Fichte erau desbătuţi cu 

însufleţire în dialectica universităţilor germane. 

             Se verifică mereu, prin transpunerea 

acestei filozofii în concepţia lui poetică. Înclină 

către o șlefuire din surse directe; nu-l mai 

mulţumea gândirea poetică stilizată a poeţilor 

universali.  

            Câștigase, după îndelungă citire, o 

ponderare a imaginilor și o stăpânire a ideilor. 

Cugetarea e un bun al omului, e puterea lui de a 

vedea și înţelege natura; poetul nu trebuie să 

rămâie numai în sfera abstracţiunilor, el trebuie 
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să acorde creaţiunii și o notă de mișcare, de 

înţelegere a vieţei. 

             Sforţările culturale ale fraţilor 

Hurmuzachii și Pumnul, nu reușiseră încă să 

desmorţească sufletele și minţile românilor 

subjugaţi. 

               Cernăuţiul înstrăinat îi fusese ales lui 

Eminescu ca loc de învăţătură. Mediul acesta 

cred că l-a îndemnat să cunoască mai bine ce este 

dorul de ţară.  

                 Un început de cultură clasică, 

amestecată cu citiri făcute din autorii români, 

tipăriţi cu slove vechi, aflate în biblioteca lui 

Pumnul, deschisese orizonturi noi tânărului 

școlar. 

            Eminescu știa cine a fost poporul 

românesc, cât de frumoasă îi era limba, căci 

putea s’o compare cu cea germană; începuse să 
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afle și să înţeleagă chiar suferinţele seculare ale 

fraţilor subjugaţi. 

 

 Ţara sfântă e Moldova 

 Dulce-i cântul, dulce-i slova, 

 Spune cronica bătrână 

 Purtătoarea cea mezină; 

 Clopotele din Suceava 

 Sună fala și isprava 

 Neamului ce se iubește, 

 Și în luptă se’nfrăţește! 

 

          Sufletul său se cutremurase, dar numai la 

Viena patriotismul său capătă  instinct, înainte de 

a deveni virtute. 

          Atmosfera studenţească vieneză era 

frământată de ideile lui Hegel și Fichte.  

          La început, necunoscând principiile 

adevărate ale acestor doi filozofi, Eminescu se 
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mulţumește cu plăcerea de a urma turma 

colegilor germani și români, alăturându-se la 

aceà măreaţă serbare de la Putna, elan de 

patriotism, dar și de tinerească înţelegere 

politică: 

         «Poezia, în genere, își are un etern prezent, 

mistuit într-un trecut esenţial prezent. 

        Ideea nu moare, nu poate muri atâta timp, 

cât o cuprinde prezenţa spiritului nostru»
59

. 

          O reminiscenţă hegehană, precisă și 

neîndoelnică, Eminescu pășise cu toată 

încrederea în domeniul cugetării filozofice, 

îmbrăţișând chemările lui Fichte către naţiunea 

germană: 

„Flacăra imaginaţiei se mistue în sine 

însuși, dacă n’o prinzi într’o cugetare limpede”. 

                                                
59

 Din manuscrisele păstrate de Stefanelli. 
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             ”Tinere, învaţă arta de a gândi, isvor de 

vecinicie, folosește lumina aceasta pentru sprijin 

și înnoire.  De la început te înfrăţește cu ideea; 

nu joc gol de cuvinte, ci mergi în pătrunderea ei.  

Oriunde ideea să vorbească, chiar în poezie.  

Ideea să pună stăpânire pe întreaga ta fiinţă. 

Formează-ţi din ea expresia, căci singură 

trăește, închizând în ea veacurile viitoare»
60

. 

          Notând în caietele lui astfel de idei, 

Eminescu le aplică și în creaţiunile lui poetice. 

Chiar inspiraţia lirică se înrudește cu acest fel de 

a înţelege poezia. Nimica sarbăd, nimica gol, 

oriunde un vers care să spună ceva. 

            Încercările lui, trimise „Convorbirilor 

Literare”, au produs de la început această 

impresie. 

                                                
60

 Din manuscrise păstrate de Stefanelli. 
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           „Venere și Madonă” deschide un nou 

drum pentru desăvârșirea personalităţii sale de 

poet.  

          «Cine este acest Eminescu? – întrebă 

Maiorescu 

- Nu știu, poezia e trimisă din Viena. Foarte 

interesant, zise încă odată Maiorescu, lasă 

manuscriptul la mine. Peste câteva zile, fiind 

adunarea Junimei, și Maiorescu citindu-ne 

versurile „Venere și Madonă”, toţi, și mai ales 

Pogor, au fost încântaţi de acest poet 

necunoscut.»
61

 

             Junimea constatase cu satisfacţie că 

versurile trimise de Eminescu, în forma lor ne- 

căutată, cu greșeli de versificaţie, chiar de ritm, 

au în cuprinsul lor „ceva” nou, înlăturând din 

                                                
61

  Iacob Negruzzi,  Amintiri din „Junimea” 
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construcţie acea „beţie de cuvinte care disperase 

pe Maiorescu”.  

           Poezia trebuie să înglobeze în structura ei 

o idee, pe care poetul să-i deie o expunere 

integrală. Eminescu, după cum am arătat, 

înţelese până la convingere acest imperativ. 

Coeziunea și calitatea de apreciere a Junimii se 

baza și dânsa pe un astfel de comandament 

estetic, mai ales poezia era mult gustată, atunci 

când aducea măcar în formă o notă de 

originalitate.  

          Excepţiunile  erau foarte rare, încât 

membrii se consolau cu ironii și anectode, în 

așteptarea neprevăzutului. 

            Eminescu nu cunoștea atmosfera de la 

Junimea, nici rolul ce îndeplinea Convorbirile 

Literare în viaţa literară de la Iași. 

          De aceea, când a trimis prima lui poezie 

„Venere și Madonă”,  însoţește aceste versuri și 
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de o scrisoare, din care reţinem aceste rânduri 

explicative: 

              «Vă rog să nu primiţi cu neîncredere 

cele trimise. Poezia la mine înseamnă idee, chiar 

atunci când trebuie să jertfesc forma pentru 

fond. Ideea o culeg acolo unde o întâlnesc, fie 

într’o carte, fie din viaţă, în cazul de faţă, într’un 

muzeu, unde pictorul se realizase într’o 

concepţie cu totul diferită de a mea. Ceia ce 

trebuie să se știe, am găsit în puterea de judecată 

estetică a lui Kant; mai ales acolo unde dânsul 

spune: Sublimul de care este legat sentimentul 

emoţiunii pentru o altă măsură de judecată decât 

măsura care servește de fundamentul gustului. 

Astfel, o pură judecată de gust n’are de motiv 

nici atracţie nici emoţiune sau, într’un cuvânt, 

nici o senzaţie ca materie a judecăţii estetice.. 

Rămâne ca d-voastră, dle redactor, să constataţi 

dacă inspiraţia mea îndeplinește nu în totul, dar 



177 

 

măcar în parte cele urmărite de mine în această 

inspiraţie». 
62

 

               A susţine că în poezia „Venere și 

Madonă”  Eminescu își realizează un crez 

estetic, după cum se crede că în unele poezii își 

desemnează personalitatea, este de a susţine 

absurdul, fără a-i cunoaște puterea de concepţie 

și de inspiraţie.  

            Pogor avea o vorbă adâncă: „Eminescu a 

fost dâră de lumină care a luminat drumul 

întunecos și încâlcit al poeziei noastre”. Așa 

reiese și din tot ce a rămas de la dânsul, inegal, 

surprinzător de variat, ne căutând niciodată să se 

poată defini. Fiecare poezie conţine o 

independenţă spirituală. Toate variantele din 

manuscrise dovedesc această libertate.  
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 Originalul în păstrarea Zăţarului tipograf Butman, care 

activase în Tipografia  Junimii de la  Iași, de la  care am 

transcris scrisoarea. 
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               Și în „Venere și Madonă”, lumea de 

inspiraţie este o lume de basme, un ” înșir' te 

mărgărite” al gândirei, unde se glăsuește în 

poezii, deci într’o completă libertate a fanteziei. 

Venera lui Eminescu se statuează în această 

lume. 

            E femeie, e prima femeie a imaginii, pe 

care Eminescu o cheamă într’o realizare poetică. 

Numai Rafael în visul lui de pictor o văzuse 

«plutind regină printre îngerii din cer». 

            Poetul, adâncit în «noaptea unei vieţi de 

poezie», n’a văzut în visul lui decât «o femeie 

stearpă, fără suflet, fără foc, dar în „viaţa” 

pustiită, râdea rază de noroc», și atunci, abia 

trezit din magia visului, a vede și dânsul ca 

«fruntea îngerului geniu, ca îngerul ideal».  

              Rafael nu reflectează mult, căci 

prototipul său de femeie îl imortalizează: „Și-a 

creat pe pânza goală, pe Madona Dumnezee”, - 
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poetul nu o poate realiza chiar după o 

reconsiliere într’o creaţie nemuritoare; atunci 

blestemul și apoi servește iertarea: 

            «Suflete! De ai fi chiar demon, tu ești 

sfântă prin iubire,  

             Și ador pe acest demon cu ochi mari, cu 

părul blond». 

             Femeia, în această poezie, e un simbol 

care înfăţișează „arta și iubirea”.  

           Rafael preferase s’o idealizeze într’o 

madonă, o realizase pe o pânză, pentru ca 

privitorul, oricare ar fi el, să-i admire concepţia, 

să simtă ca și dânsul emoţia estetică. Visul 

poetului fiind imperfect, neputând să se 

identifice cu nobleţa poeziei, consideră  iubirea 

ca ceva pământesc, primind-o ca o bucurie a 

vieţei. 

           O femeie poetă, Veronica Micle, citind 

această poezie, iată ce scrie lui Eminescu: 
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„Venere și Madonă a fost poezia care m’a 

fascinat. De pe atunci te cunoșteam, te vedeam 

prin vis și bănuisem că vei fi îngerul meu păzitor. 

N’aș putea să precizez sentimentul care m’a 

călăuzit în a te iubi. Era broderia de imagini, 

presărate cu duiumul în poezie, ori 

supermontarea de gândire originală care mă 

cucerise?»
63

. 

            „Imagini și cugetare”,  iată ce 

descoperise femeia care va deveni muza lui 

inspiratoare.  

           În „Condica de Prezenţă” a Junimei, erou 

scrise cu cerneală violetă următoarele rânduri: 

„Maiorescu citit de două ori „Venere și Madonă 

de un poet necunoscut Eminescu. Mare 

entuziasm. Maiorescu, repetând mereu: Am 

                                                
63

  Veronica Micle, Corespondenţă; originalul în colecţia 

mea de manuscrise.  
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reinen Glanz Will ich die Perle Kennen, doch i 

hren Namen kann ich dirnicht nemen»
64

. 

            Fiecare poezie a lui Eminescu se verifică 

în jurul unei idei-probleme, pe care o găsește, dar 

nu o inventează, el rezervându-și dreptul de a o 

adânci prin imagini și ficţiuni poetice.  

          Venere și Madonă, la prima citire, pare că 

e încadrată într’un retorism convenţional, dar 

studiată cu toată pătrunderea de a înţelege 

metode de inspiraţie a lui Eminescu, elementele 

ce o formează dau o altă impresie.  

         Un paralenism psiho-filozofic care unește 

două concepţii: arta și iubirea. Venera e 

”marmură caldă, ochiu de piatră ce scânteie», 

iar „Madona” e prototipul îngerilor din senin». 

                                                
64

  Originalul păstrat de Nicu Gane; citatul german din 

Schiller. 
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           Ceea ce le unește este „iubirea” de artist 

și om. 

          Aici intervine analitica estetică a lui Kant, 

de care pomenește dânsul în scrisoarea care 

însoţise poezia trimisă spre publicare. 

           Kant, în observaţiile sale, ajunge la 

convingerea că o imaginaţie prin constrângere, 

determinată de concepte, indică ceea ce trebuie 

să fie. 

          Se produce un acord subiectiv al 

imaginaţiei cu intelectul și, în loc de frumosul în 

sine, apare binele, perfecţiunea, acordul subiectiv 

al artei pure. Madona, în realizare lui Rafael, 

întrupează acea perfecţiune artistică, „el îmbătat 

de raze și d’eterne primăveri” a creiat pe „pânza 

goală pe Madona Dumnezee», deci ori ce scop 

pământesc este înlăturat, rămâne în chintezenţă 

numai frumosul Kantian al perfecţiunei, sau cum 

o spune însuși marele filozof: «gustul urmând 
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fanteziile imaginaţiei, poate să-și arate întreaga 

perfecţiune». 

              Poezia e plină de imagini, e viu colorată 

de imagini, cea ce, la prima citire, ne face să 

credem că-i retorism poetic ieftin, fără să bănuim 

că această «broderie de imagini» nu sunt reunite 

decât în a defini o idee, un paralelism între două 

ipoteze, arta pură și arta care descoperă 

instinctul, element inferior al artei.  

             Venera lui Eminescu în ochii lui apare la 

începutul poeziei ca „divinizarea frumuseţei”, de 

oarece gândirea lui e «gândirea unui împărat 

poet».  

           Pe măsura desmeticirii, el se apropie de 

cruda realitate, și o întreabă dacă poate să-l ierte 

pentru grelele învinuiri ce i le-a adus. 

          Aici, iubirea a învins arta. ”Demonul cu 

ochii mari, cu părul blond” a cucerit sufletul său. 
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           Nu putem uita pe „Faust”, pe care 

Eminescu îl citise la Cernăuţi, traducând 

fragmente ce se împăcau cu vederile lui poetice; 

acolo, Goethe pune tema renunţării complete a 

tot ce mintea lui adunase în decursul anilor de 

studii, chiar sufletul, pentru tinereţe, pentru 

iubire. 

           Demarcaţia aceasta, Eminescu o 

analizează în „Venere și Madonă”, ajungând la o 

concluzie Kantiană: «nu toate lucrurile sunt 

frumuseţi, dar ele au o atracţie pentru 

imaginaţie, întreţin jocul ei liber». 

           Tot la Viena, Eminescu reușește să 

realizeze o nouă evocare;  să nu uităm că 

evocările sunt un apanaj câștigat în poezia lui. Și 

această poezie, dânsul o însoţește de o scrisoare 

explicativă. Scrisul aceste denotă un simţ estetic 

desvoltat și propriu. 
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          Dacă la Junimea se încetinise obiceiul ca 

poetul, prin creaţiunea lui, a avut de spus tot ce 

dorea, neavând dreptul să mai apere realizarea; 

Eminescu prin cele două scrisori care însoţesc 

primele poezii, caută din potrivă să-și lămurească 

crezul estetic pe care încerca să-l subtilizeze în 

poezie. 

            Încă un argument că el nu cunoștea 

atmosfera literară de la Iași, le coresponda astfel: 

              «Dacă în „Epigonii” veţi vedea laude 

pentru poeţi ca: Baliac, Mureșan or Eliade, - 

acelea nu sunt pentru meritul intern a lucrărilor 

lor, ci numai pentru că într’adevăr te mișcă aceà 

naivitate sinceră, neconștientă cu care lucrau ei. 

Noi, acești mai noi, cunoaștem starea noastră, 

suntem trezi de  suflarea secolului - și de – aceea 

avem atâta cauză de-a ne descuragia. 
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               Nimic – decât culmile strălucite, nimic 

– decât conștiinţa singură, că nu le vom ajunge 

niciodată. Și să nu fim sceptici? 

             Atâta lucru, cele mai multe puteri 

sfârmându-se în van, în lupte sterile, cele puţine 

descuragiate, ameţite de strigătul gunoiului ce 

înnoată asupra apei. 

...............................................................................     

          Poate că „Epigonii” să fie rău scrisă. 

Ideea fundamentală e commparaţiunea dintre 

lucrarea văzută și naivă a predecesorilor noștri 

și lucrea noastră trezită, dar rece. 

............................................................................... 

Predecesorii noștri credeau în ceea ce scriau, 

cum Shakespeare credea în fantasmele sale; 

îndată însă ce conștiinţa vine, iată că imaginele 

nu sunt decât un joc; - atunci, după părerea mea, 

se naște neîncrederea sceptică în propriile sale 

creaţiuni». 
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          Deși poezia a fost publicată în pagina întâi 

a „Convorbirilor Literare”, „frumuseţea 

versurilor” și ”originalităţii cugetării”, cum scrie 

Iacob Negruzzi în „Amintiri din Junimea” ,  nu a 

mulţumit în totul pe acei care i-au ascultat 

citirea. 

             În „Condica de Prezenţă” s’a trecut 

următoarele rânduri: «Poezia „Epigonii” a fost 

citită de Xenopol, după Convorbiri, unde 

apăruse. Discuţie aprinsă: Pogor, Negruzzi, 

Gane, Naum, Lambrior, plus caracuda; găsită 

minunată ca vers și cugetare». 

           Și în această poezie, Eminescu e 

preocupat nu de formă ci de ideea care trebuie 

desvoltată. Comparaţia nu lipsește; același 

paralelism între ideal și realitate.  

            Dacă la Junimea discuţia a fost sincer 

pusă și discutată, nu poate fi admisă în limbajul 

batjocoritor al comentatorilor critici panfletari de 
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azi, mai mult că poetul a dat o explicare pentru 

întregul fond al poeziei. 

          Poezia e realizată pe un plan social – 

filozofic, fără nici o tendinţă de lirism didactic, 

lipsit de sevă. Poetul conștient de menirea lui, 

urca pe culme, uitându-se mereu înapoi la 

drumul făcut. 

            Să se iee în considerare că Eminescu știa 

să se verifice, fugea de oportunism, o spune 

mereu, dar nimeni nu l’a înţeles: 

             «A fi poet, nu înseamnă a scrie versuri 

culese din vânt și apoi să le potrivești la gura 

sobei. Imaginea unei idei o port cu mine 

îndelungă vreme. În substratul unei evocări, eu 

nu urmăresc fluidul electric care se scurge în 

undă nevăzută a inspiraţiei, mă preocupă numai 

lumina din flacăra produsă. 

          Trecutul nu-i o cârpă de șters praful, chiar 

atunci când făuritorii lui sunt pitici, ei sunt 
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măriţi printr-un ideal în posesia căruia noi nu 

suntem, dar pe care ne străduim de a-l produce 

în noi». 
65

 

         Kant demonstrase, în idealul frumuseţii, 

această idee pe care Eminescu și-a însușito.   

              Așadar, evocarea din prima parte a 

poeziei, caută să reînvieze un trecut literar cu 

scriitorii ce i-au creiat un climat: „izvoare – ale 

gândirii și cu râuri de cântări”.  

            Eminescu îi premărește cu duioșie; 

departe intenţia de a considera această duioasă 

evocare ca o ironie sau umor. Eminescu 

motivează acest entuziasm poetic pentru ei c’un 

vers lapidar: 

„Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu 

credem în nimic!” 

                                                
65

  Din manuscrise păstrate de Stefanelli. 

 



190 

 

             S’ar bănui că, în acest vers, poetul 

înclină către un scepticism. Aici interveni însă o 

reminiscenţă din filozofia lui Fichte, care 

preocupa tinereţa vieneză de pe atunci, și pe care 

Eminescu o culege și o transcrie în caetele lui de 

student: 

           «Activitatea scriitorului este însă, în ea 

însăși, o activitate pentru veșnicie. Pot veacurile 

viitoare să ia un avânt mai înalt în cele învăţate 

și pe care el a închis-o în cartea sa; el a strâns în 

ea nu numai învăţătura, ci și caracterul cu totul 

exact și deplin al unei epoci cu privire la acea 

învăţătură; și, acest caracter, nu-și va pierde 

înteresul, câtă vreme vor mai exista oameni pe 

lume. În ciuda nestatorniciei, slava lui vorbește 

în toate epocile, tuturora, care au darul să 

însufleţească scrisul lor, îi entuziasmează, îi 

înalţă și-i înobilează până la sfârșitul veacului». 
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             Eminescu, comparând acel trecut literar 

cu prezentul, poate să evoce ceea ce Fichte 

definise: 

            ”Și de-aceea spusa voastră era sfântă și 

frumoasă, 

              Căci de minţi era gândită, căci din inimi 

era scoasă, 

            Inimi mari, tinere încă, deși voi sunteţi 

bătrâni, 

            S’a întors mașina lumei: cu voi viitorul 

trece, 

             Noi suntem iarăși trecutul fără inimi, 

trist și rece, 

            Noi în noi n’avem nimica, totu-i calp, 

totu-i străin, 

        Dar, «moartea succede vieţei, viaţa succede 

la moarte» și, deoarece naţiunea noastră nu poate 

defini o problemă, chiar o inspiraţie poetică, ce 



192 

 

și-o pune ea însăși, întervine îndoiala, 

neîncrederea în tot ce plăzmuim. 

         Apare ca o revelaţie pesimismul, orizont în 

care omul capătă o încredere oarbă; e un sprijin, 

totodată și o consolare: 

        «Oameni din toate cele fac icoană și 

simbol;  

          Numesc sfânt, frumos și bine ce nimic nu 

însemnează, 

          Împărţesc a lor gândire pe sisteme 

numeroase 

             Și pun haine de imagini pe cadavrul trist 

și gol» 

             Prin intuiţie, ajungem la o concluzie, pe 

care Schopenhauer o vedea în concepţia de 

înţelegere a unei etice salvatoare: „Distincţia 

între cel care produce suferinţele și cel care le 

îndură, nu-i decât fenomen și nu atinge lucrul în 

sine, voinţa care sălășluește în amândoi. 
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Împilatorul și împilatul sunt identici. Unul se 

înșală, crezând că n’are partea sa de suferinţă, 

altul se înșeală crezând că nu însoţește vena». 

              Eminescu, prin finalul poeziei, ajunge la 

aceeași constatare, după ce își pune câteva 

întrebări: ”Ce e religia? Negându-i acea 

distincţie schopenhauriană, prin aceea că este o 

carte tristă și’ncălcită, ce mai mult o încifrează 

cel ce vrea a descifra». 

          Ce e poezia? O altă negaţie, «Joc cu 

icoane și cu glasuri tremurate, straiu de purpură 

și aur peste ţărâna cea grea». 

             Renunţând la cele văzute și la cele 

simţite, poetul privește cu regret la vizionarii pe 

care i-a invocat. Aceștia au avut un merit, 

«făceau valul să cânte, steaua să zboare»; au 

creat o lume a lor; dar «noi reducem tot la praful 

azi în noi, mâini în mină»; și atunci chiar geniul 
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nu se poate adapta la această situaţie; Eminescu 

îl înglobează în versul desamăgirei: 

           «Proștii și genii, mic și mare, sunet, suflet, 

lumină – 

            Toate-s praf ... Lumea-i cum este ... și ca 

dânsa suntem noi». 

            Renunţarea totală, fără accentuarea 

superlativului nirvanic, din etica 

schopenhaueriană, ce i-ar fi definit mai bine 

conţinutul. Cu Venere și Madonă, Eminescu 

atinge în concepţia sa poetică înclinări și idei de 

natură pesimistă care, în poeziile din epoca 

maturităţii, se vor desvolta, însă în paranteza 

unor pătrunderi de filozofie personală. 
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V 

 

               Pesimismul lui Eminescu trebuie să-l 

fixăm în două ipoteze: prin naștere, deci moștenit 

de la părinţi; prin cultură, cu o direcţie 

speculativă, în care sufletul său își găsise 

orizontul inspiraţiei; și din deducerea 

amândurora, înfluenţele care i-au călăuzit 

creaţiunea poetică, pentru a ajunge la o concluzie 

apropiată de adevăr. 

             Între individualitate și personalitate 

există o deosebire fundamentală. 

 Individualitatea capătă însușirile generale 

de la neamul din care coboară, iar personalitatea 

se formează, trăește și desvoltă o viaţă aparte, 

fiind un vlăstar ieșit din celulele germinative ale 

individualităţii.  
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Evoluţioniștii (Lamark, Darwin, Spencer și 

Haeckel) susţin că diferite însușiri se moștenesc 

aidoma, căutând să valorifice în legi precise 

teoriile eredităţii. 

              De altfel, Goethe n’a uitat să învoace 

glasul sângelui: „De la tata am moștenit 

înfăţișarea și a-mi conduce viaţa  cu seriozitate. 

De la mama, veselia și darul de povestitor. 

Bunicului i-au fost dragi femeile frumoase. Ceea 

ce, și mie, când și când mi-se întâmplă. Bunicii  

i-au plăcut podoabele și aurul și gândirea mea a 

fost desmierdate de ele”. 

             Eminescu și-a amintit și dânsul de 

moștenirea ereditară, care te urmează în lume ca 

o fatalitate. 

 ”Nu scapi de tine însuși, cum ești trebuie 

să fiu, 

 Din vechi ne-o spune aceasta sibile și 

profeţi, 
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 Și nici un triumf, cu nici o putere laolaltă, 

 Nu frâng tiparul formei, ce vie se 

desvoltă” 

           Acest tipar a venit pe lume cu o moștenire 

ereditară. Caracterizări fiziologice: de la mama 

căpătase o statură potrivită, o faţă brună-albă, o 

frunte mare, ochi mari și melancolici, mâinile și 

picioarele mici, părul negru și des; de la tatăl său, 

musculatura vânjoasă a corpului. 

              Caracterizări psihice: de la mama 

moștenise zâmbetul alunecos pe gură. Eminescu, 

în „Sărmanul Dionos”,  îl numește „un zâmbet 

fin și cu toate astea atât de inocent”; iar în 

romanul „Geniu pustiu” pomenește despre „un 

surâs” sceptic și un zâmbet amar; de la tatăl său 

dobândise o memorie extraordinară; Maiorescu 

spunea că: «nimic din cele ce-și întipărise 

vreodată nu-i mai scăpa (nici chiar în epoca 

alienaţiei declarate), încât lumea  în care trăia el 
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după firea lui și fără nici o silă era exclusiv 

lumea ideilor generale ce și-le însușise și le avea 

pururea la îndămână»
66

. 

                 De la mama mai căpătase calitatea 

superioară de a tăcea – acea tăcere mistică – 

platoniană;  a vorbi când trebuie, și nici atunci să 

nu pierzi timp preà mare cu rostirea, căci gândul 

te cheamă mereu să te înveţe și să-ţi arate 

frumuseţi nebănuite. Poetul, în chiar căutata 

singurătate, nu uitase să ne șoptească mereu: 

«Mai încet, tot mai încet, mai departe, mai 

departe ...»; 

           Tatăl său îi strecurase în suflet darul 

povestirii și dragostea pasionată pentru trecut, 

apoi înteresul pentru cartea rară, cu slova veche 

românească. 

                                                
66

  T. Maiorescu, Critice, vol III. 
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            Prin relevarea acestor însușiri moștenite 

de la părinţi, putem să ne facem o idee de 

închegarea personalităţii poetului, căci ”spun 

popoare, sclavii, regii, că din câte’n lume avem, 

numai personalitatea este binele suprem” - o 

definește Eminescu. 

           Predispoziţia pesimistă o căpătase prin 

ereditate de la mamă-sa, femeie extrem de 

sensibilă și de religioasă, care clădise în dorul 

conacului de la Ipotești o bisericuţă de lemn, 

numai să poată să se roage în fiecare zi.      

Eminescu iubea singurătatea, ca pe un 

drept al naturii, unde personalitatea se poate mai 

bine încadra. 

         Îl impresionase până la lacrimi viaţa lui 

Iisus, povestită de mama lui. Suferinţele și 

martirajul  îi săpase un fel de misticism în suflet: 
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  ”Iisuse unde ești? 

Durerile omenești 

Ascultă-le părinte 

În ruga mea ferbinte!”
67

. 

 

           Dar și în ochii lui mari se putea vedea 

ceea ce se închegase în suflet. Un italian, 

adresându-se lui Schopenhauer, atunci când 

peregrina prin Italia îi zise: 

          «Signore, Lei deve aver fotto qualche 

grande opera; non so che sia, ma la vedo al sua 

viso. (Domnule, d-ta trebuie să fi făcut o mare 

operă; nu știu ce este, dar o văd pe faţa d-tale).» 

                                                
67

  O strofă scrisă de Eminescu în copilărie într’o carte de 

rugăciuni, păstrată de maica Olimpia Jurașcu și dăruită ei 

de mama poetului. 
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              Tot așa și Caragiale, văzându-l la vârsta 

de douăzeci de ani pe Eminescu a exclamat: 

«Era o frumuseţe. O figură clasică încadrată de 

niște plete mari negre; o frunte înnaltă și senină; 

niște ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului 

se vedea că cineva este înlăuntru». 

            Era în vremea când poetul își conturase 

personalitatea, avântându-le spre poezie. 

              Din cele expuse, putem oare afirma că 

pesimismul lui Eminescu a fost definitivat prin 

ereditate? Acea predispoziţie maternă să fi 

produs efectul reflectat în opera sa?  

         Mai rămâne să consultăm și părerile 

contemporane cu dânsul, păreri de o mare 

importanţă în rezolvarea problemei 

pesimismului, care să lămurească unele aspecte 

și să caracterizeze unele directive. 
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           Să încep cu redactorul „Convorbiri 

Literare”, Iacob Negruzzi, care scria 

următoarele: 

            «Eminescu era omul cel mai puţin 

personal din câţi am cunoscut; cu ochii săi 

negrii, profunzi și strălucitori, pe care îi lăsa să 

plutească mai totdeauna în spaţiul nemărginit, se 

părea că puţin se înteresează și de mersul lumii 

și chiar de sine însuși. 

Deplin pătruns de desărtăciunea vieţii și 

de nimicirea desăvârșită a fiinţei după moarte, el 

ar fi părăsit viaţa cu o zâmbire blândă dacă ar fi 

avut limpezimea minţii sale în momentele 

supreme: 

«S’apoi cine știe de este mai bine 

A fi sau a nu fi ... dar știe oricine 

Că ceiace nu e, nu simte dureri 

Și, multe dureri sunt, puţine plăceri. 

A fi! ... Nebunie tristă și goală 
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Urechia te minte și ochiul te’nșală! 

Ce un secol ne zice, ceilalţi o deszic; 

Decât un vis searbăt, mai bine nimic»
68

 

 

          Negruzzi, analizând personalitatea lui 

Eminescu, ajunsese la convingerea că poetul era 

pătruns de deșărtăciunea vieţii, că această viaţă 

ar fi părăsit-o oricând cu zâmbetul pe buze, ne 

înteresându-l nici mersul lumii, nici chiar 

persoana sa, considerând moartea ca o 

binefacere. 

          În susţinerea acestei păreri, Negruzzi se 

servește și de un citat din poezia „Mortua est!”, 

unde Eminescu se întreabă, ca și întunecatul prinţ 

al lui Shakesperare: „A fi sau a nu fi”, 

considerând viaţa ca o zădărnicie. 

                                                
68

 Iacob Negruzzi: „Eminescu Comemorativ”, album 

artistic – literar de Octav Minar.  
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          Ioan Slavici, prietenul poetului, student și 

el la Viena, apoi la „Timpul” coleg de redacţie, îl 

prezintă astfel: „El era un fel de bibliotecă 

ambulantă. Pierdut mereu în gânduri, ori 

adâncit în studii. Suflet curat, bun și stăpânit în 

toate împrejurările numai de iubire către lumea, 

în mijlocul căreia-și înșira suferinţele, adesaori 

foarte grele. Îmi vorbia mult despre Buddha, 

despre Nirvana și despre Confuciu; citise multe 

altele mai înainte de a fi ajuns să cunoască pe 

Kant și pe Schopenhauer. M’a îndrumat încă pe 

la sfârșitul anului 1869 să nu-mi pierd timpul 

citind scrieri de ale filozofilor ca Fichte, Hegel și 

Schilling, și nici scrieri de ale lui Kant, înainte 

de ale fi citit pe ale lui Schopenhauer. 

         «Eminescu n’a fost pesimist, ci idealist 

scărbit de cele ce se petreceau împrejurul lui; 

dar chiar dacă ar fi fost stăpânit de convingerea, 

că oamenii sunt stricaţi și că în mijlocul lor viaţa 
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nu merită să fie trăită, convingerea aceasta nu 

citind scrierile lui Schopenhauer a dobândit-o, ci 

înfruntând greutăţile vieţei. 
69

 

            Din cele scrise de Slavici, poetul fiindu-i 

un intim prieten, reiesă că dânsul n’a fost 

pesimist sub influenţa filozofiei 

schopenhaueriene, așa cum l-au crezut 

comentatorii lui, n’a fost „un pesimist cu inima 

neagră, drept un smintit, care în loc de a profita 

de bunăvoinţa oamenilor cu mare trecere, care-l 

îmbrăţișaseră, lovia orbește când într’unul, când 

într’altul și li se făcea tuturor nesuferit. Nu, - așa 

nu a fost Eminescu nici ca om, nici ca scriitor.  

Dispreţul lui faţă de unii era manifestarea iubirii 

lui câtre toţi
70

  încheie Slavici părerile sale, 

apărându-l în faţa posterităţii. 

                                                
69

  Ioan Slavici, „Amintiri” 
70

  Ioan Slavici: „Amintiri” 
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              Nicu Gane, ponderatul nuvelist al 

Junimei, îl descrie pe Eminescu așa cum l’a 

cunoscut la Iași:  

              «Ce om era Eminescu! Îl am și acuma 

înaintea ochilor; chip frumos și blând, fire 

mistică, străin de lume, zămislit parcă’n alte 

planuri. Ce frunte măreaţă și încărcată de 

gânduri! Ce privire adâncă și visătoare, izvorâtă 

din cea mai nobilă inimă omenească! Ce 

absolută și complectă desinteresare de tot ce e în 

legătură cu partea materială a vieţei! Intelectul 

îi surpa fizicul. Nervii lui, din cale – afară 

simţitori, vibrau ca o harpă eoliană la orice 

audiere a vântului. 

          Sufletul lui, un vulcan în veșnică activitate, 

îi consuma zilele văzând cu ochii, așa că flacăra 

geniului lui, care a pălpâit de la început preà de 

tot puternic, a trebuit să se stingă curând. 

Eminescu a fost o minune a naturei, iute 
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trecătoare; un meteor căzut din cer, care prin 

fulgerătoarea sa dungă de foc, a revăzut o nouă 

și necunoscută până atunci lumină, asupra 

literaturii noastre românești».
71

 

          Analiza lui Bone îl arată ca pe o fire 

mistică, stăpânit de gânduri și cu nervii într’o 

continuă vibrare. Străin de lumea înconjurătoare, 

Eminescu își măcinase fizicul prin preà marea 

încordare a sufletului și a înteligenţei, încheind și 

Gane aprecierile c’un citat din poezia „S’a dus 

amorul ...”: 

  Era un vis misterios 

  Și blând din cale-afară, 

  Și prea erà de tot frumos, 

  De-a trebuit să piară. 

                                                
71

 Nicu Gane: „Eminescu Comemorativ”, album 

artistic – literar de Octav Minar. 
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              Să urmărim mai departe această anchetă 

psihologică a contemporanilor, dând cuvântul lui 

George Pann: 

       «Rar mergea în tovărășia noastră, mai ales 

tovărășia mea nu-i plăcea, din cauza spiritului 

meu zeflemist. 

            Eminescu era și el în momentele bune 

vorbăreţ și glumeţ, deși întotdeauna cu o umbră 

de melancolie, însă nu admitea gluma asupra 

credinţelor și convingerilor sale. Am discutat și 

noi chestia pesimismului.        Panule, pe tine nu 

te înteresează mereu problem cum a eșit lumea 

din haos, ce a fost înaintea ei și ce va deveni?   

Această idee nu te preocupă, nu te muncește?  

          Nu, toată munca și nenorocirea pe care o 

pretindeţi în poeziile voastre că o simţiţi faţă cu 

necunoscutul, este inventată, este ceva artificial, 

este o temă convenţională pe care o găsiţi propie 

a o exploata.  
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          „Sermanul Dionis” are o concepţiune 

puternică și că este eșită  

dintr’un cap numai cu acela a lui Eminescu. Dar 

e numai concepţiune.  Eminescu, nu a discutat cu 

noi, rămăsese istovit după citire, se vedea că  

citind nuvela, trăise viaţa sărmanului Dionis și 

avea aerul că chiar cu Junimea nu era în 

elementul lui, părându-i rău că nu s’a născut 

aievea, în timpul bătrânului Alexandru cel Bun. 

            Eminescu a fost un poet strălucit, dar 

straniu; el trebuie să rămâe unic, fiindcă unică și 

stranie a fost personalitatea sa». 
72

 

         Din câteva însemnări fugitive se observă că 

Pann deși l’a cunoscut pe Eminescu la Junimea, 

nu i-a putut înţelege personalitatea. 

                                                
72

 George Pann, „Amintiri de la  Junimea”. 
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           El văzuse în Junimea două curente, 

perfect definite, un curent german și unul 

francez:  

         Metafizica budaistă a lui Schopenhauer în 

spiritualitatea filozofică a lui Maiorescu, 

Eminescu și Pogor, care era târâtă prin toate 

cafenelele, pe la toate «întrunirile de mahala – 

fără ca bine înţeles, să fie discutată». 

         Apoi grupul francez în frunte cu Naum, 

Vargolici, Șerbănescu, traducători asidui ai lui 

Hugo, Chémer, Lamartine și alţii. 

          Deși admisese că „Sărmanul Dionis” este 

clădit pe o concepţie metafizică cu un «amestec 

de Kantism», Pann rămăsese un izolat, chiar un 

revoltat împotriva lui Eminescu, «noi la Junimea 

n’am dus nici odată casă bună; eu totdeauna îl 

consideram mentalicește un zdruncinat de geniu 

– dacă voiţi – el simţea oarecare antipatie pentru 

felul meu de a gândi și de a mă exprima». 
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          Neavând stăpânirea de sine, Pann în 

amintirile sale e unilateral; în cazul de faţă poetul 

este superficial conturat, ceia ce denotă că o 

prietenie n’a existat între cei doi membrii ai 

Junimei. 

            Vasile Pogor, acel „sfredel” junimist, plin 

de duh și ironie, gata oricând, chiar în momentele 

cele mai solemne să producă o desensiune 

umoristică, iata cum îl caracterizează pe 

Eminescu:  

        «Pentru moșie a rămas o problemă pe care 

nici n’am încercat ca s’o desleg. Când citea la 

Junimea îl priveam de aproape cu intenţia de a-i 

descoperi personalitatea, dar din ochii lui 

profunzi se desprindeau sclipiri nirvanice a unui 

suflet chinuit, nu de mizeriile vieţei, ci de 

nemărginita dure a lumii întregi. 

           Printre hărtiile mele am găsit rătăcit o 

foaie de hârtie ce servea ca proces – verbal al 
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ședinţei, de unde apoi se trecea în Condica de 

Prezenţă cele discutate și înfăptuite.  

          Pe această foaie, dânsul fără să se mai 

preocupe de furtuna discuţilor critice ce a urmat 

după ce a citit „Sermanul Dionis”, absent la tot 

cel înconjoară, el continua să se reproducă în 

versurile găsite: 

  «Când nu voi mai fi viaţă ca gând 

Tristeţa să vină spre voi surizând, 

Cu stoluri de pasări, ca umbrii a tăcerei,În 

lumea cu vise tot lumea durerei!»
73

 

 

                                                
73

  Dintr’o scrisoare a lui Vasile Pogor adresată lui V. G. 

Morţun, în vremeà tipărirei volumului „Proză și Versuri” 

de Eminescu în 1980.Originalul dimpreună cu alte 

manuscrise mi-au fost încredinţate de Morţun pentru 

copiere, în seara festivalului Eminescu de la  Ateneu, 

patronat de dânsul ca ministru, unde a vorbit De la 

vrancea, a recitat Mărioara Ventura, a cântat George 

Enescu, proiectându-se și filmul documentar „Eminescu” 

făcut de mine la Paris.  
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Pogor, în sinceritatea care-l caracteriza, a 

considerat pe Eminescu o problemă pe care 

dânsul nici n’a încercat ca s’o deslege. Îl studia 

cu înteres atunci când poetul făcea lecturi la 

Junimea. Ochii, acei ochi care frapase pe toţi 

contemporanii care îl priviseră în faţă, au fascinat 

și pe Pogor, care desprindea din adâncimea lor 

sclipiri nirvanice. Pogor observase în sufletul lui 

Eminescu, un suflet chinuit nu de mizeriile 

vieţei, dar veșnic răscolit de o durere lăuntrică în 

care se includea durerea lumii întregi. 

Și el, remarcase acea absenţă totală pentru 

tot cel înconjoară. Ideile îl chinuiau în vraja 

inspirărei, căci și în lumea cu vise tot lumea 

durerei”, și atunci realitatea era o înfrângere a 

voinţei, din care n’ar fi dorit să se desprindă. 

Să ascultăm și mărturisirile unei femei 

care l’a iubit până în clipa morţei, și i-a cercetat 

sufletul în cele mai intime îmrejurări: „Te iubesc, 
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fiindcă te-am înţeles de la început, am pătruns 

adânc în eul personalităţii tale, și acum ai 

devenit pentru mine în decursul anilor un simbol 

de îndrăgire eternă, chiar când tu de mult numai 

existai pentru Toela ceà nenorocită. 

 Cât adevăr ai pus în scrisoarea ta din 

urmă. E atâta tristeţă, e atâta evocare. 

O femeie dacă nu poate pătrunde înţelesul 

profund al vieţei, însă prin înalta sa iubire 

ajunge să prăvadă dacă idolul său e o creaţiune 

de esenţă divină, ori un obiect însufleţit de o 

suflare profană care împodobește viaţa, dar nu o 

trăiește în toată plinitatea.  

Ca un adânc cugetător, ca un poet al 

inimii omenești, cred că mi-ai putea răspunde. 

Mândria ta o să te distrugă. Nu voiu uita clipele 

de nobilă visare în care sufletul tău a știut să mă 

cheme neîncetat ...  
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Am fost doi romantici, unde poezia s’a 

înfrăţit cu o dragoste sinceră și desinteresată. 

Răutatea omenească mai poate născoci ceva 

diabolic, ca să-ţi răpească pentru totdeauna 

dreptul la o viaţă tihnită și la o îngrijire 

desinteresată.  

M’ai iubit cu o iubire interioară. Stau și 

iarăși mă întreb, cum te întrebai și tu, există 

fericire pentru cei ce suferă pe pământ? Oare 

fericirea noastră e aparentă, sufletul explodând 

de o bucurie pe care o simţi numai în anumite 

clipe.  

Iubirea poeţilor e plină de libertate și de 

pasiune, e capricioasă, furtunoasă, nedreaptă, 

dar pururea întreţinută de acel avânt misterios 

al inspiraţiei. 

Nu uita că în rândurile pe care mi le 

trimeţi să faci abuz de parfumul sincerităţii și al 
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inspiraţiei, pentru ca să pot să mă îmbăt din 

depărtare și eu de poezia sufletului tău divin.  

Spune tu, Eminescule, cu ce am greșit, că 

am îndrăznit să ridic ochii spre tine! Un vierme 

oare n’are dreptul să privească în sus, spre 

stele? 

 Kant al tău, n’a mărturisit undeva că: 

două lucruri îi umpleau sufletul de o admiraţie și 

o veneraţie proaspătă și crescândă, cerul, 

înstelat deasupra lui și legea morală din el!  

De ce sufletul unei femei să nu fie călăuzit 

de această lege? Iubirea noastră nemărginită să 

nu supoarte legea morală?  

Farmecul din sufletele noastre să nu aibă 

tăria să privească în sus, spre cerul înstelat? 
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 Admiraţia noastră să fie nesocotită și 

târâtă în noroiu! E revoltător, dar așa se petrec 

lucrurile în lumea cea bună a Iașilor»
74

 

Poeta Veronica Micle văzuse în Eminescu 

un inspirat al împrejurărilor romantice. Deși, 

afirmase într’o scrisoare că i-a pătruns adânc eul 

personalităţei, totuși luptând cu schimbările 

capricioase ale poetului, pe care dânsa le 

considera ca o mândrie care o să-l distrugă, totuși 

înfluenţată de unele întrebări ale lui în legătură 

cu suferinţa pământească, amintea de o fericire 

aparentă ce ar fi exploudat iar în simţiri de 

bucurie în sufletele lor.           

Într’o evocare poetică, unde inspiraţia pare 

a fi descătușată de invinuirile reciproce, 

Veronica Micle se apropie mai precis de ceia ce 

a fost Eminescu: 

                                                
74

  Veronica Micle, „Corespondenţă”. 
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«Din valurile vremii apari să dai lumină 

Cugetător budist născut în altă lume: 

Credinţa lor e moartă, nimeni nu se 

închină, 

Zadarnic mai rostești versete fără nume. 

Sublimul niciodată pigmeii n’or să-l știe 

În proza amară a vieţii rămâi uitat, hulit, 

De le vorbești de aștri ei zic că-i nebunie, 

De spui cum e femeia ei zic că n’ai iubit. 

Nu-ţi rătăci simţirea căci viaţa-i 

trecătoare; 

Rămâi în cadrul sfânt poet din altă lume, 

Ce-ţi pasă dacă ai fost o fire trecătoare ... 

În cartea Nemuririi se va mai trece un 

nume». 

            Ca o închiere a frescei contemporanilor 

care au încercat să-i definească lui Eminescu 

personalitatea, am lăsat lui Maiorescu ultimul 

cuvânt, având în vedere spiritul său analitic.  
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           Maiorescu din cele ce se cunosc, pare ar fi 

prins unele caracterizări ce au scăpat atenţiei 

celorlalţi: 

            «Cu torul osebit în felul său, om al 

timpului modern, deocamdată blazat în cuget, 

iubitor de antiteze cam exagerate, reflecsiv mai 

peste marginile ertate. 

           Naivitatea unui geniu cuprins de lumea 

ideală, pentru care orice coborâre în lumea 

convenţională era o supărare și o nepotrivire 

firească. 

           El se înteresa de toate manifestările vieţei 

intelectuale, fie scrierile vreunui prieten, fie 

studiarea mișcării filozofice în Europa, fie 

izvoarele istorice despre care avea cunoștinţa 

ceà mai amănunţită, fie luptele politice din ţară. 

În bibliotecă pentru a-și spori comoara deja 

imensă a memoriei sale.» 



220 

 

          Nevropatia se poate urmări în linie 

ascendentă. 

Viaţa lui era neregulată; adesea se hrănea 

numai cu narcotice și excitante; abuz de tutun și 

de cafea; nopţi petrecute în citire și scriere, zile 

întregi petrecute fără mâncare, și apoi deodată 

la vreme neobișnuită, după miezul nopţii, 

mâncări și băuturi fără alegere și fără măsură. 

Dacă ne-ar întreba cineva: a fost fericit 

Eminescu? am răspunde: cine e fericit? Dar 

dacă ne-ar întreba: a fost nefericit Eminescu? 

am răspunde cu toată convingerea: nu! Ce e 

drept el era un adept convins a lui 

Schopenhauer, era prin urmare pesimist. Dar 

acest pesimism nu era redus la plângerea 

mărginită a unui egoist nemulţumit cu soarta lui 

particulară, ci era eterizat sub forma mai senină 

a melancoliei pentru soarta omenirei în deobște; 

și chiar acolo, unde din poezia lui străbat 
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indignarea în contra epigoniștilor și a 

demagogilor înșelători, avem a face cu un 

simţământ estetic, iar nu o amărăciune 

personală. Din punct de vedere al egoismului cel 

mai nepăsător om ce și-l poate închipui cineva, 

precum nu poate fi admis de un simţământ preà 

intensiv al fericirii, nu putea fi nici expus la o 

preà mare nefericire. Seninătatea abstracţiei, 

iată nota lui caracteristică, în melancolie ca și în 

veselie. Și lucru înteresant de observat chiar 

forma nebuniei lui era o veselie exsultantă. Se 

mulţumia cu emoţia estetică, fără a se gândi la 

nici o satisfacţie de amor – propriu; se considera 

oarecum ca organul accidental, prin care însăși 

poezia se manifestă, așa încât ar fi primit cu 

aceiași mulţumire să se fi manifestat prin altul: 

ne este permis a conchide nu numai că era 

nepăsător pentru întâmplările vieţii externe, dar 
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și chiar în relaţiile lui pasionale era de un 

caracter cu totul neobișnuit»
75

 

            Maiorescu afirmă categorit că Eminescu 

a fost pesimist, fiind un adept convins a lui 

Schopenhauer. 

           Totuși reduce acest pesimism la o formă 

mai senină pentru soarta omenirei. Naivitatea 

unui geniu, înlănţuit de o lume ideală, nepăsător 

de tot cel înconjoară, și subjugat de o seninătate 

absolută, atât în melancolie, cât și în veselie.  

            De aseminea posedându-se în gradul cel 

mai înalt un simţimânt estetic, fără a se gândi la 

vanitate. Maiorescu mai încercase și o ultima 

informaţie fără să o dovedească îndeajuns, o 

nevropatie moștenită și o viaţă dezordonată, care 

la rândul ei se desminte în mare parte. 

                                                
75

  Titu Maiorescu, „Critice”, vol. III 
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         După ce cunoaștem părerile 

contemporanilor, ca o concluzie a acestei 

anchete, se impune să ascultăm și pe Eminescu 

care își explică personalitatea: 

         ”Numai Dumnezeu mai poate descurca ce 

este omul. Astfel, un individ, care credea că se 

cunoaște bine pe sine, care-și urmează liniștit 

treburile lui ori concrete, ori abstracte, trăsături 

de paianjăn filozofice sau poetice – se trezește 

într’o bună dimineaţă c-o întâmplare oarecare – 

în sine aceiași pentru toată lumea, - că stărnește 

în el porniri, de care nici nu visa măcar, că 

există în sufletul lui; această întâmplare 

nimicește toate ţesăturile combinate de mintea 

lui și el singur se trezește de-odată că e alt om, 

adesea negaţiunea individualităţii lui până 

atunci.” 

          ” Într-un pustiu să fiu, și nu mi-aș  putea 

regăsi liniștea; în genere, deși nu-s lugubru, 
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totuși nu sunt comunicativ; când e vorba să spun 

ceva (da ori ba) atunci nu spun de obicei nimic și 

adevărata mea fire primordială se arată fără 

șovăire: devin ticăit. Adesea există legi, enigme 

matematice, pentru a căror deslegare îţi trebue o 

singură cifră cunoscută. Adesea, un complex 

întreg de cauze se desleagă prin o singură cauză 

recunoscută. Astfel, viaţa mea, ciudată și azi și 

neexplicabilă pentru toţi cunoscuţii mei, nu are 

nici un înţeles fără tine. 
76

 

           Tu nu m’ai făcut fericit și poate nu sunt 

nici capabil de-a fi, tu nu m’ai făcut nici atât de 

nefericit, încât să mă nimicesc, dar ceea ce era 

mai adânc ascuns în sufletul meu, privirea ta 

le-a scos la lumina zilei. 

        Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pământ; 

Dumnezeu e inima noastră. Am înţeles că un om 

                                                
76

  Veronica Micle 
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poate avea totul – neavând nimic, și nimic având 

totul.  Lumea-i schimbăcioasă și toate visurile 

noastre și nădejdile sunt făcute, ca să se 

spulbere în vânt.  

          De la al 14-lea an și până la al 20-lea eu 

mi-am câștigat pâinea singur, într’o viaţă 

aventuroasă și plină de nemulţumiri, și am 

 făcut-o aceasta cu deplina cunoștinţă a 

sacrificiului iar nu din capricii copilăroase 

precum protestam foarte des faţă cu cunoscuţii 

mei, căci voiam mai iute să trec de un lucru rău, 

decât de fiul unui om sărac și van.  

          Îmi simt nefericirea și slăbiciunea de 

caracter, în momentele în care văd că nu sunt 

bun la nimic în lumea aceasta și că în zadar 

trăiesc; timpul nostru suntem noi și calitatea 

socială (o vorbă nouă) a spaţiului în care trăim, 

atârnă asemenea de la noi, deși noi înșine – din 

nefericire – nu atârnăm de la noi. 
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      Am ajuns la convingerea că poeţii sunt 

enigme. Dacă prin moarte ajungem să 

armonizăm totul, atunci: Salut prima clipă de 

repaus pe care o voiu gusta!  

        Ultima rază din viaţa mea, aurora unei zile 

eterne, te salută! Avea umilinţă, răutate, 

sarcasm, mizerie, muncă obositoare care îmi 

torturează inima.  

           Adio ... Vai, ce fericit aș  fi să pot zice mai 

curând un adio, un formidabil adio acestei vieţi. 

          În opt ani de când m’am întors în 

România, decepţiune a urmat la decepţiune.  

          Mă simt atât de bătrân, atât de obosit, 

încât degeaba pun mâna pe condei să încerc a 

scrie ceva. Simt că nu mai pot.  

         Mă simt că am secat moralicește și că 

 mi-ar trebui un lung repaus ca să-mi vin în fire. 

Te rog să nu mă crezi într’adevăr că sunt fericit 
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în sensul adevărat al cuvântului, căci această 

fericire n’a existat și nu va exista niciodată.  

          Fericirea pentru bietul de mine este o rază 

imperceptibilă, pe care o ghicesc în depărtări 

albastre, o aștept să vină ca să încălzească 

sufletul meu pustiit, dar întârzie și va întârzia 

mereu, căci așa am fost blestemat!  

         În lumea în care am reintrat, părăsind 

lumea nebuniei, mă turbură și mă pune iarăși pe 

gânduri, căci prevăd că voiu rămânea un 

pribeag fără ajutor și fără adăpost! Cine se va 

mai ocupa de un mort care a reînviat, pentru a-l 

înţelege și asculta? 

            Umbrele sunt supărătoare, chiar pentru 

acei care se gândesc la ele, așteptându-le cu 

înfiorare spre a le cunoaște intenţiunile, dar mai 

mult nu; cel puţin pentru biata victimă ar trebui 

să existe o condescendenţă, dar egoismul 

omenesc este neîndurător, încât pentru liniștirea 
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curiozităţei lor, te iscodesc tot pe tine, geamănă 

umbră, chemată la realitatea vieţei din mormânt! 

       Am fost la Operă. Se cânta Fidelio de 

Beethoven. 

       Muzica acestui titan al simfoniei, a răscolit 

în mine, profund, toate sentimentele omului 

preocupat de soarta lui.  

        Mai bine nu mă duceam ...  

          Pe masa mea de hotel (Viena) stă 

programul, răsfoindu-l,  citesc următoarele 

rânduri ale nefericitului geniu: „Supunere, 

supunere oarbă destinului tău: tu numai poţi 

exista pentru tine, ci numai pentru alţii; pentru 

tine numai e bucurie decât în arta ta. O! 

Doamne! ... Dă-mi forţa să mă biru”.  

          Dar eu sunt mai nenorocit decât acest 

muzician neîntrecut al simţirei. Lacrimile mele 

sunt amare și consumatoare de energie. 

Simt că voinţa mea se pierde din zi în zi. 
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           Devin un automat, unde mișcările îmi sunt 

subordonate de anumite acte. Arta lui, bucuria în 

arta lui, minunată întruchipare chiar pentru un 

biet artist!  

            Dar arta mea, gândirea mea, inspiraţia 

vremurilor de altădată unde-s? Le-am avut; 

ridicat după boală, nu pot să capăt încrederea în 

puterea creaţiunii.  

           Optimist n-am fost, decât în clipele de 

iubire, când speram într’o revelaţiune. Veneţia a 

răscolit nervii mei destul de slăbiţi. 

         Visez, visez mereu, căci viaţa nu este decât 

un vis nirvanic care te mistuie, legănându-te. 

Viaţa este o veșnică închisoare, de unde luptăm 

ca să ieșim învingători, dar de fapt suntem 

învinșii de mânie. Niciodată n’am simţit o 

turburare mai grozavă în suflet decât acum, când 

un optimism hain încearcă să distrugă în mine o 

tristeţă înnăscută. 
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         Trebuie să lupt, ca să înlătur unul din ele, 

căci optimismul și pesimismul nu pot trăi 

împreună; luptă grea, din care eul meu va fi cu 

siguranţă învins. Poate, zic poate, în cazul cel 

mai fericit aș  fi biruitor; atunci, să știi că numai 

iubirea ta a făcut minunea !”
77

 

           Eminescu, analizându-și personalitatea, se 

împedică și dânsul de aceà veșnică îndoială, că 

omul oricât ar încerca nu se poate cunoaște. Asta 

nu înseamnă să nu încerce să se cunoască, ceea 

ce Eminescu, stimulat de împrejurări, o face cu 

destulă sinceritate. 

           Simte că, plecând în pribegie, prin străini, 

și-a pierdut lineștea sufletească, de aceea nu mai 

este comunicativ, ezită între da și nu, devenind, 

cum spune el, „ticăit”. 

                                                
77

 Din întreaga Corespondenţă a lui Eminescu au fost 

culese aliniatele care-i lămuresc personalitate, făcând din 

ele un fragment de autobiografie. 
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          Își consideră viaţa pe care o duce ciudată și 

neexplicabilă pentru toţi cunoscuţii lui, excepţie 

o face femeia iubită, care a răușit să-i 

scormonească sufletul în adâncime.  

Inimei îi atribuie înţelesul dumnezeirei. Își 

simte nefericirea și slăbiciunea de caracter în 

imprejurări când vede că trăește în lume fără 

scop.  

          Singur se consideră o enigmă, ajungând la 

convingerea că moartea îl va scăpa de toate 

mizeriile vieţei. Ar fi dorit să fie fericit, dar 

această dorinţă e himerică, deoarece a fost 

blestemat. 

             Se consideră mai nenorocit decât 

Beethoven, căci plânsul său e amar și îi consumă 

toată energia. Speră într’o revelaţie optimistă 

prin iubire.  

După întâia fază a nebuniei, acest 

„optimism hain” încearcă stăruitor să-i înlăture 
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pesimismul înăscut, tulburându-i ca niciodată 

sufletul încrezător și sfârșit. 

              Eminescu, în aceste caracterizări intime, 

reunite de mine într’o închegare formală, ele 

fiind aruncate răzleţ prin diferite scrisori, 

demonstrează ultima fază a pesimismului 

încuibat în personalitatea sa poetică.  

           Să urmărim a doua fază a pesimismului, 

prin ceea ce a reţinut în viaţa universitară din 

Viena și Berlin. 

VI 

 

Cultura filozofică a rămas o pasiune de 

cercetător a lui Eminescu. În special Kant și 

Schopenhauer au format baza de orientare în 

poezia lui.  

Dacă n’ar exista cercetători, multe din 

frământările și creaţiunile spiritului și geniului 

omenesc s’ar pierde odată cu timpul.  
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Acești modești oameni de știinţă, iubind 

trecutul, îl descopăr, îl cercetează, aducând un 

real serviciu culturii.  

Eminescu este al nostru, dar gândirea lui 

aparţine tuturora. 

......................................................... 

           Filozofia elină l’a înteresat îndeosebi. 

            «Tremur, vibrez din toată firea când simt 

că cele cugetate de geniul elinesc s’au înfipt în 

sufletul meu. Fără această asimilare de gândire, 

simţirea mea ar fi stearpă. Prin ideile lor, de 

multe ori mă regăsesc pe mine, inspiraţia, fără 

de care orice încercare de a creia ar fi 

zădărnicită»
78

. 

         Să răsfoim caietele de student, unde 

Eminescu a adunat ceea ce îl înteresa.    

                                                
78

  Mihai Eminescu, Rânduri dintr’o scrisoare adresată 

din Berlin lui A. D. Xenopol. 
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 Însemnările acestea nu sunt idei culese de 

la cursuri, ci formează un material elaborat după 

criticile neîntrerupte prin bibliotecile ce le 

cerceta, sunt fragmente de studii proprii, 

redactate după sugestile ce le căpăta și de la 

cursuri, dar mai ales din volumele studiate ! 

             

............................................................. 

         1) Din caietul manuscris păstrat de Vasile 

Pogor. Însemnările sunt făcute cu creionul, multe 

pagini greu de reprodus, fiind șterse. 

   .................................................................. 
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Analizând pe Xenophan, Parmenide și Zenon 

 

            Filozoful Vasile Conta trimisese lui 

Eminescu, din Belgia, o scrisoare prin care arăta 

că dacă n’ar fi fost filozofia greacă, omenirea ar 

fi întârziat să cugete multă vreme: 

         «Cugetarea e arma inteligenţei, prin ea am 

câștigat ceà mai mare victorie din lume – 

civilizaţia. 

          Omagiul nostru, al cărturarilor, să fie 

îndreptat cu smerenie și adânc înţeles către 
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filozofia grecească, creiatoarea gândirei 

omenești»
79

. 

          Nu se știe ce i-a răspuns poetul, dar 

însemnările de student sunt o dovadă că a fost 

subjugat de frumuseţile cugetărei antice. 

 

 

..................................................................
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..................................................................
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79

  Originalul în posesia lui V. G. Morţun, de unde a fost 

copiat. 
2 
   Din același caiet păstrat de Vasile Pogor 

 
80

  Originalul în posesia lui T. Maiorescu, de unde a fost 

      copiat. 
47    

Din acelaș caiet, manuscris păstrat de Vasile Pogor. 

 
82

  Din acelaș caiet, manuscris păstrat de Vasile Pogor. 
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Analizând pe Socrates 

 

         «Reîntorcând fila timpului, găsesc ideile 

socratice înșiruite pe firul eticii eline. Căci omul 

însetat bea cu poftă și nici când se mai gândește 

la alte băuturi ... 
83

. 

      Așa și cu cel însetat de cultură, de adevăr, de 

sfânta dreptate, străbate mai ușor comorile 

preţioase ale sufletului. 

       Și unde le găsește aceste toate, se întreabă 

Socrates? 

”Mă bucur că am prieteni aleși. Știu ceva 

folositor, le voi arăta și lor și altora; plăcere și 

jertfă pentru virtute străbatem împreună 

comorile gândite de cei bătrâni, înţelepţi, 

                                                
83

  Rânduri dintr-un caiet manuscris, păstrat de Vasile   

Pogor 
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păstrate în suluri culegem, și tot ce am adunat, e 

câștig pentru viaţă și prietenie». 

             Socrates încerca să ne convingă că nimic 

nu-i mai demn și mai folositor decât averea 

sufletească. De acolo izvorăsc toate bunurile 

omenești pentru individ și societate. 

               Omul trebuie să năzuiască spre această 

nobilă virtute. Greșeala nu e nimănui de bună 

voie, grăia dânsul, după ce mai înainte căutând 

pe cel care știa ceva, ajunsese să se întrebe cu 

tristeţă: «cunoște-te pe tine, însuţi !»   Evlavie de 

voinţă și inspiraţie profetică. 

        Socrates a vorbit, dar n’a scris. Și Isus a 

propovăduit și n’a scris nimic. 

         De aici putem face o deducere, că oricum 

ar fi, gândirea care izvorăște din suflet, pe 

voroaba amintirei sălășluiește de-a pururea în 

veci. 
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          Socrate, zicea Zeller, n’a formulat nici o 

doctrină. Direcţia vieţii și cugetarea lui nu 

desvoltau analogii, însă propagau criterii de 

înaltă speculaţie filozofică. 

          Cu un cuvânt, amănuntul servue o 

cercetare, altele în curgerea discuţiunilor păreau 

izolate, dar câștigau însușiri, fără de care n’ar fi 

existat o libertate socratică, plină de originalitate, 

răspândită în scrisul elevilor. 

         Spiritul fără disciplină este demn de cel mai 

crud dispreţ. 

      Sofiștii vedeau în filozofia lui Socrates 

flecăriri și aiurări demne de a fi biciuite. Glorie, 

avere și toate bunurile pământului sunt date 

omului pentru a se bucura de ele, vorbele 

distractive, filozofia, sunt nedemne pentru o 

vrâsta trecută de faza copilăriei.  

Kalicle spunea că un aseminea om ar 

trebui bătut! 
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           Mercantiliștii elini erau odioși, ei vindeau 

învăţătura pe care Socrates o dăruia din 

convingere și nobleţă sufletească.  

         Ideea socratică explica, nu glăsuia 

fenomenul social. Terenul lui era netezit nu de 

filozofia teoretică, ci de etica practică. 

          Lumea e condusă de virtute, adevăr, 

frumos, curgând într’un ritm de semnificaţie 

morală. 

          Aristoteles lămurește împrumuturile pe 

care Platon le-a făcut de la Socrates.  

Morala lui era prin excelenţă încadrată de 

definiţii. Fugea de lucrurile sensibile, universale, 

aprobând faptele care încercau să le separe. 

          Deși Socrates n’a formulat o doctrină 

filozofică, totuși elevii lui reunind părerile lui, au 

continuat să le analizeze mai departe, reușind să 

evidenţieze o așa zisă doctrină socratică, cu 

motive de dialectică și etică. 
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           Fiinţa mea, zicea Socrates, nu ascultă 

decât de raţiune. Orice credinţă mărturisită nu o 

mai pot schimba, chiar dacă suferinţi grozave 

n’ar tulbura. 

 Nu trebuie să pui acelaș preţ pe părerile 

oamenilor, ci pe unele da, pe altele nu; și nu pe 

ale tuturor oamenilor, ci pe ale unora da, pe ale 

altora nu. 

          Fără îndoială că și în privinţa dreptului și 

nedreptului, a cinstei și rușinei, a binelui și 

răului, asupra cărora este și discuţia noastră. 

           Niciodată nu trebuie să săvârșim cu 

credinţă o nedreptate. Ciudată este ceea ce noi 

numim plăcere. Se naște cu aparenţa de a fi 

durere.  

E adevărat că nu se întâlnesc în acelaș 

timp în om aceste două, dar dacă cineva 

urmărește pe una din ele și-o dobândește, apoi va 



242 

 

fi silit să primească și pe a doua, ca două obiecte 

legate între ele. 

        Socrates a încercat să scrie și poezii. 

        Explicaţia o găsim în „Phaidon”, când zice: 

„ Le-am compus”, nu cu gândul de a mă lua la 

întrecere cu alţi poeţi, ci pentru a încerca să 

descopăr  ce vor să spună niște vise ce am avut în 

cursul vieţei. 

 Socrates creează opere de artă și se 

îndeletnicește cu realizarea lor.  

         Și eu, după îndemnul visului, sunt aţăţat să 

mă îndeletnicesc cu asta, fiindcă filozofică este 

ceà mai mare artă și eu mă servesc de ea. Acum, 

însă, după ce s’a judecat procesul și fiindcă 

sărbătoarea zeului a oprit ca eu să mor îndată, am 

găsit prilejul să-l preà măresc.          

„Am făcut și eu o poezie în cinstea Zeului 

căruia aparţine jertfa de azi. Cugetând că un 

poet, dacă dorește să fie poet, ar trebui să 
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creieze fapte închipuite, iar nu discursuri, am 

pus în formă poetică pvestirile ce mi-au venit în 

minte. Eu plec pe cât se pare, astăzi; așa-i 

porunca atenienilor”. 

          Ciudată făptură de gânditor, chiar în clipa 

morţii, Socrates e tulburat de visele trecutului, 

care se concretizează în forme poetice. 

             Toiagul bahic, iată pe ce se poate încă 

sprijini un filozof. Apoi, știinţa noastră nu-i 

altceva decât o amintire. Că noi avem în noi 

ideea egalităţii mai înainte de naștere. 

      În fine, ca o încheiere, sufletul unui filozof 

are nevoie de filozofie, numai ca o eliberare de 

corpul care chinuește până la subjugare sufletul.  

Odată liberat, să caute o înseninare a 

patimilor, urmând mereu, fără șovăire, raţiunea 

drept călăuză, privind spre adevăr, spre divin și 

tot mai sus de părerile schimbătoare, făcându-și 

din aceste preocupări o hrană sufletească, va 
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căuta și după moarte un loc asemănător, scăpând 

de toate păcatele omenești.  

Ultima dorinţă: «O Kriton, lui Askepios îi 

suntem datori un cocoș. Să i-l daţi, să nu uitaţi. 

...Socrates n’a mai răspuns la întrebările 

prietenilor îngrijoraţi, murise». 

................................................................. 
84
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 Din caietul manuscris, păstrat de T. Maiorescu, 

nedonat Academiei Române.  
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Analizând pe Spinoza 

 

             ”Foc și sabie pentru libertatea de 

credinţă religioasă și condamnare spirituală, 

iată epoca în care doctrina spinozistă apare în 

gândirea filozofică.” 
85

 

        Problemele discutate și apoi analizate se 

făceau prin corespondenţă. Temerea lui Spinoza 

de a nu ofensa pe teologi în luptă, îndrutriesc o 

rezervă în studii. Mai ales că oamenii cu vază al 

ţării sale nu se grăbeau să-i promită o apăsare 

atunci când aceste idei ar fi născut o animozitate 

publică. 

        „Tratatul despre îndreptarea intelectului”, 

formează pentru cercetările mele o îndrumare 

                                                
85

  Rânduri dintr-un caiet manuscris, păstrat la V. Burlă. 
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asemănătoare cu „Novum Organon” a lui Bacon 

și ”Discoürs de la Methode” a lui Descartês. 

          Cunoașterea adevărată a lucrurilor, iată 

problema gândirei omenești! 

         Acel amor intelectualis Dei devenise 

suprema fericire pentru întregul sistem filozofic 

a lui Spinoza: «Vanitate fără valoare când am 

descoperit că toate lucrurile care îmi cauzează 

frică și de care mă feresc, conţin ceva bun sau 

rău, numai întrucât sufletul meu se 

împresionează de ele. M’am decis, în sfârșit, să 

caut dacă există ceva ce ar reprezenta un bine 

adevărat și transmisibil, fiind totodată și unicul 

lucru, după renunţarea totală, de care sufletul 

meu ar fi mișcat; pe deasupra, m’am decis să 

iscodesc dacă ar fi posibil de dobândit, în 

virtutea ... căreia aș putea simţi o bucurie 

sufletească veșnică și desăvârșită în curgerea 

ei». 
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          Binele suprem, Spinoza îl reduce la trei 

lucruri însemnate: bogăţie, onoare și voluptatea 

simţurilor. Sufletul omenesc este încătușat de ele. 

            Împedicat să mă ocup cu un alt fel de 

viaţă, atunci s’a născut în mine ideea de a găsi o 

scăpare. 

          Lovit și de astă dată de îndoială, întocmai 

ca un om bolnav, chinuit de o boală mortală, am 

căutat remediul. 

          Convergenţa lucrurilor, în totalitatea lor, 

mi-a spulberat îndrăzneala de a mă gândi măcar 

la ele. Toate lucrurile sunt trecătoare, numai 

dragostea pentru un lucru etern și infinit inspiră 

bucurie, înlăturând tristeţa. Pentru a realiza acest 

scop, am nevoie să cunosc natura, pentru a 

ajunge s’o subordonez firii mele.  

          Mai întâi de toate, trebuie îndreptat 

întelectul și a-l purifica de la  început, pentru ca 
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astfel să poată cunoaște lucrurile și nu a cădea în 

eroare. 

 Să dirijăm întelectul nostru spre o 

cumpătare de plăceri și de bunuri folositoare. Să 

mă includ în firea mea, deci, și să privesc cu 

atenţie categorile de cunoaștere. 

            Să cunoaștem firea noastră, deosebirile ce 

se potrivesc sau se contrazic între ele, apoi să 

concepem ce se potrivesc sau se contrazic 

lucrurile între ele, în fine să le raportăm la firea 

și puterea omului. 

           Astfel, întrezăresc perfecţiunea, mai e 

nevoie să cunoaștem și calea dreaptă pentru 

căutarea adevărului. 

            Metoda cea mai perfectă ar fi să călăuzim 

ideea asupra fiinţei cele mai desăvârșite. 

           Îndoiala trebuie să dispară chiar în noi, 

înlăturând pe cât e posibil variabilitatea îndoelii 

omenești. Scepticii, ne putând să se cunoască pe 
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ei însuși, preferă să tacă, devenind niște inși 

lipsiţi de orice înţelepciune. 

             Dacă există un Dumnezeu sau ceva 

autotștiutor, fiinţa aceasta nu-și poate forma nici 

o ficţiune.  

            Căci, în ce ne privește pe noi, zice 

Spinoza, eu nu-mi pot forma o ficţiune despre 

existenţa sau neexistenţa mea, atunci când știu 

sigur că exiști sau să-mi fac o ficţiune despre 

existenţa sau neexistenţa lui Dumnezeu, atunci 

când cunosc natura lui. 

          Să presupunem că întelectul și-a format o 

idee despre o fiinţă ce n’a existat încă niciodată, 

așa cum mulţi și-a formulat o concepţie despre 

întelectul lui Dumnezeu înainte de creaţiunea 

lumii.  

             Ideea aceasta ar deduce exact alte idei, în 

vederea formărei unui cuget adevărat, regăsind și 
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acesta în cugetul însăși, dedusă din natura 

intelectului. 

        Dacă se întâmplă că ceea ce se oferă 

închipuirii se găsește și în întelect, atunci ideea 

adevărată se confundă cu ideile neclare, 

producând eroarea. 

           Dar noi putem evita eroarea, urmând 

drumul ideii adevărate. Îndoiala se naște 

întotdeauna din cauza că cercetările noastre sunt 

făcute fără ordine. Cuvintele pot fi cauza multor 

și a marelor erori, la fel ca și imaginaţia, dacă nu 

le întrebuinţăm cu atenţiune. 

              Scopul suprem ar fi să avem idei clare și 

distincte, și anume idei care pornesc din sufletul 

curat, iar nu din anumite mișcări fortuite ale 

corpului nostru.  

Odată dobândite, să le orănduim astfel ca 

sufletul nostru să reproducă în întregime cât și în 

părţile ei natura. 
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             Ideile pe care intelectul le formulează 

din alte idei, sufletul le poate determina în 

diferite feluri. Perfecţiunea ideilor însă se 

oglindește în perfecţiunea obiectului, exprimată 

prin ele.  

             Toate celelalte lucruri care sunt în raport 

cu cugetarea, precum iubirea, bucuria, etc. nu le 

pot concepe fără cunoașterea intelectului. Dispar 

pe deplin, dacă concepţia dispare.  

               Ideile false și fictive nu pot lămuri 

esenţa cugetarii. Trebuie, deci,  aflat un principiu 

comun din care aceste însușiri rezultă în mod 

necesar, încheie Spinoza, dacă sunt date în mod 

necesar,  dacă principiul este afișat și  dacă acest 

principiu dispare. 

          Păcat că lipsesc concluziile. Ele ar fi 

stabilit cum se poate cârmui raţiunea pentru a 

putea cunoaște în mod potrivit adevărurile 

necunoscute. În această lucrare despre 
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îndreptarea intelectului, Spinoza urmărește 

problema începută pe un plan metafizic în un alt 

tratat scurt, pe care voia să-l desvolte în acest din 

urmă  capitol neterminat. 

 

Analizând pe Kant 

 

          Tot mai sus pe scara morală a înălţărei, în 

raţiunea omului, se găsește biserica nevăzută a 

inimii omenești. 
86

 

       Filozofia lui are puterea de sugestiune și de 

călăuzire chiar pentru începătorii care vor să 

gândească. 

          Kant e un bun prieten și, în acelaș timp, un 

bun profesor, pe care-l recomand tuturora. 

                                                
86

  Din caietul manuscris păstrat de profesorul A. D. 

Xenopol 
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 E Biblia filozofilor. Ca și în Biblia 

creștinilor, scrisă pentru mulţime, tot așa veţi 

găsi și în Kant adevăruri pe placul și înţelesul 

tuturora. 

           Nu vă îngroziţi când îl luaţi în mână, căci 

adâncimile de cugetare la dânsul au orizonturi 

clare de primăvară, care te cheamă spre 

înţelegerea lumii.  

          Este ciudat: când cineva a pătruns odată pe 

Kant, când e pus pe acelaș punct de vedere atât 

de înstrăinat acestei lumi și voinţelor ei efemere 

– mintea nu mai e decât o fereastră prin care 

pătrunde soarele unei lumi nouă, și pătrunde în 

inimă.  

          Și, când ridici ochii, te regăsești 

într’adevăr în ea. Timpul a dispărut și eternitatea, 

cu faţa ei ceà serioasă, te privește din fiecare 

lucru. Se pare că te-ai trezit într’o lume 

încremenită, cu toate frumuseţile ei, și cum că 
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trecerea și nașterea, cum că ivirea și peirea ta 

înșile sunt numai o părere. 

          Și inima nu mai e în stare a te transpune în 

această stare. Ea se cutremură încet, din sus în 

jos, asemnea unei harfe eoliene; ea este singura 

ce se mișcă în această lume eternă, arătând prin 

orologiul ei unde s’a oprit cugetarea omenească. 

           De la  început Kant nu contemplă, ci 

construiește. Filozofia sa nu are alt cuprins decât 

a urmări gândirea ori unde s’ar găsi, dar în chip 

logic. 

      Lovind în metafizica transcendentală, 

criticismul său face media între dogmatismul 

raţionalist și scepticismul empirist. Și dânsul 

utilizează o metafizică imanentă, susţinută de 

teoria cunoașterii. 

       Stabilește câteva puncte: raportul dintre 

subiect și obiect; dintre eu și lume; dintre gândire 

și materie. 
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      Mai regulează raportul dintre lucruri și 

cunoștinţă, în felul că noi înșine întroducem 

ordinea și regularitatea în fenomenele pe care le 

numim natură, și nu le-am putea găsi dacă ele nu 

ar fi fost puse în mod originar într’însa de noi sau 

de natura spiritului nostru. 

      Noi dictăm într-un anume fel naturii legea sa 

și o facem chiar posibilă. Cugetarea își face 

iluzia că poate pătrunde în esenţa intimă a 

lucrurilor. 

       De fapt, după ce a făcut diferite pregătiri și a 

luat o sumă de dispoziţiuni, raţiunea se găsește în 

încurcătură , trebuind să-și schimbe directiva; și 

e negreșit un merit pentru raţiune de a descoperi, 

pe cât îi stă în putinţă, chiar dacă ar fi nevoită să 

renunţe, ca la niște lucruri deșarte, la mai multe 

din vederile conţinute în scopul pe care-l propuse 

fără reflecţiune. Pentru a remedia, schimbarea 
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metodei se impune pentru cunoașterea forţelor 

propriei noastre raţiuni.  

        Instituirea unui tribunal care să statueze 

raţiunea în privinţa pretenţiunilor sale legitime, și 

să judece în schimb toate uzurpaţiunile sale 

nefondate, nu într’un chip arbitrar, ci în numele 

legilor sale eterne și neschimbătoare.  

      Această sarcină, Kant o dăruiește „Criticii 

raţiunei pure”, nu o critică a cărţilor și 

sistemelor, ci o critică generală a raţiunii, a 

tuturor cunoștinţelor la care dânsa tinde să-și 

îndrepte pașii, independent de orice experienţă, 

stabilind o reglare a metafizicii după întindere și 

izvoare, chiar după principii.  

           Existenţa lucrurilor e strâns legată de 

spiritualitatea omenească, care are nevoie de o 

întindere, spre a-și desăvârși sinteza. 

           Kant apelează la spaţiu; dar spaţiu nu e 

decât o iluzie a spiritului; s-a mai susţinut că 
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spaţiul, chiar dacă există în realitate, este o 

reprezentare subiectivă pentru lucrurile care le 

primește; atunci, dânsul consideră spaţiul și 

timpul ca funcţiuni active ale cunoștinţei. 

..................................................................... 

Kant dovedește încă odată că mărginind 

căutarea unei relaţiuni suficiente numai în 

cuprinsul lumii noastre, dăm de o ipoteză ce nu 

se poate susţine, că lumea asta ar fi condiţionată 

de altceva transcedental.  

Urmează că ideea de Dumnezeu izvorăște 

din aplicarea legitimă a principiului raţiunii 

suficiente faţă de contemplarea lumii văzute.  

Pentru a explica modul acţiunilor 

omenești, Kant admite imoralitatea sufletului și 

existenţa lui Dumnezeu. 

 Scopul suprem al unei voinţe este să poată 

să se descătușeze la orice mobil sensibil, să tindă 



258 

 

către o fericire perfectă, către un bun moral 

suprem, deci într’o altă lume, unde sufletul să 

devie nemuritor.  

Kant consideră pe Dumnezeu ca un 

legislator absolut moral, existenţa lui fiind 

prezentă în orice clipă pentru reculegere și 

eliberare. 

Dar toate expuse până aici provin din 

raţiunea pură, din acea ţară a adevărului, 

înconjurată de un ocean întins și furtunos, o 

măreaţă împăraţie a iluziei, unde numeroase ceţe 

dese, banchize fără rezistenţă, gata de topire, dau 

aspecte de pământuri noi, atrag fără încetare prin 

zadarnice speranţe pe exploratorul care visează 

descoperiri și îl angajează în aventuri de la  care 

nu se poate sustrage și pe care nu le poate duce la 

sfârșit vr’odată. 

Există un raport între lumea sensibilă și 

inteligentă. 
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            Între aceste două lumi se deschide un 

abis, căci nimic nu sprijină intuiţia de lucrul în 

sine. Atunci, să încercăm o conciliere, pentru a le 

apropia. 

Legătura aceasta o face sentimentul, care 

are putere de judecată, el conciliază inteligibilul 

cu sensibilul.  

Judecata nu are puterea să ne ridicăm de la  

particular la general, și atunci apelăm la 

principiul finalităţii, care nu este o categorie 

apriorică, deoarece în tabela categoriilor nu 

există, dar nu este nici empirică.  

Finalitatea, în general, e o plăcere logică; 

atunci când rezultă din concordanţa obiectului cu 

intuiţiile și noţiunile noastre, e o plăcere estetică. 

Estetica se bazează până la Kant pe 

sensualism și raţionalism. Dânsul opune 

sensualismului judecata, iar raţionalismului 

sentimentul. 
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 Frumosul e un sentiment de plăcere izolat, 

nu de cunoștinţe; cu excepţia ce ne-o produce 

plăcerea binelui, utilul, perfectul, care presupun 

o realitate obiectului corespunzător. 

Frumosul în sine fiind pur contemplativ, o 

plăcere neinteresată cu realitatea practică, el 

devine o finalitate dezinteresată, stabilind o 

armonie deplină între inteligenţă și sensibilitate.  

Pe când frumosul care produce binele, 

utilul, perfectul, place simţurilor prin senzaţii, 

fiind o plăcere inferioară, care există și la 

animale.  

Deci, avem frumosul fără scop și frumosul 

bazat pe scop, pe imaginea unui obiect. Frumosul 

se poate realiza în natură și în artă.  

În primul e o concordanţă între fond și 

formă, pe când în al doilea se stabilește o 

finalitate subiectivă, o intuiţie proprie și un 

conţinut de reprezentări. În genere, frumosul e 
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precedat de gust, dar această însușire se 

anihilează prin o dispoziţiune superioară.  

Geniul o îndeplinește, fiind un creator. 

„Das Genie ist das Talent Welches der Kunst die 

Regal gibt” zice Kant; geniul e original, nu 

utilizează nici o regulă, domină prin inspiraţie și 

inteligenţă, nu prin instinct toate creaţiunile sale.  

 Așadar, el creează frumosul pur, speţa cea 

mai înaltă pe scara esteticii =  sublimul. Acest 

sentiment superior se reflectează în inteligenţă și 

raţiune. 

            E lipsit de forme, e fără margini, depinde 

de cantitatea de reprezentări. În faţa sublimului 

simţim o temere și o plăcere.  

Există un sublim matematic, static, a cărui 

admiraţie rezultă din cantitatea numerică a 

lucrurilor și un sublim dinamic, cu puteri infinite 

în mișcare.  
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Ideile raţionale producând sublimul, apare 

ideea infinită, care nimicește orice sensibilitate. 

Sublimul este triumful reţiunei asupra 

sensibilităţei. 

Deși omul după cum spunea Pascal este o trestie 

slabă și fragilă, dar o trestie gânditoare. 

 Universul întreg de l’ar ucide, dânsul ar 

rămânea totuși nobil faţă de ucigaș, pentru că a 

știut să moară, știe de ce, un alt avantaj faţă de 

univers, care nu-l cunoaște de loc. Fiind astfel, 

înălţarea către sublim aparţine omului.  

Nefiind nici o știinţă a frumosului, ci 

numai o critică, deci nici o știinţă frumoasă, ci 

numai o artă frumoasă.   

Idealul acesta îl atrage numai omul prin 

variaţie de expresii: vorbire, gest și sunet. Și pe 

aceste trepte Kant așează poezia, considerată ceà 

mai înaltă expresie a creaţiunei omenești; geniul 

îi aparţine, căci știinţa nu are decât capete mari.  
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Spiritul nostru este întreţinut mereu de 

fantezii particulare, care excită o varietate de 

lucruri care izbesc ochiul: focul unei vetre, 

murmurul unui izvor; aceste lucruri însă nu sunt 

frumuseţi, dar ele au atracţie pentru imaginaţie, 

întreţinând jocul ei liber. 

 Credinţa lui Kant în găsirea omului estetic 

perfect, mă face să reflectez la poetul Schiller, 

care, în opunere de cele demonstrate de marele 

filozof, găsea că omul complet este acela care 

știe să armonizeze sensibilitatea cu raţiunea, 

într’un tot cu demnitatea cugetării. Idealul de 

viaţă este un suflet frumos, în unele cazuri 

demnitatea ne urcă spre sublim. 

 Educaţia estetică ne înfrăţește cu 

libertatea și autonomia vieţei morale. Idealismul 

lui Schiller este transcendental, unind în 

concepţia lui valorile estetice cu cele morale. 
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 Actul estetic, nefiind decât un produs al 

minţei omenești, dânsul se apropie de idealismul 

transcendental al lui Kant, rămâind în afară de 

logism; sufletul omenesc creează frumosul, pe 

care îl găsim realizat în toate formele de artă. 

      Bogăţia de idei desvăluite de Kant în diferite 

interpretări îmi stimulează creierul spre o 

imagină a lumii, unde fantezia ceà mai aprinsă 

n’ar găsi echivalent. 

 

Analizând pe Leibnitz 

 

         ”Nu m’am împăcat de la  început cu 

optimismul pornit din convingere, care domină 

în bună parte filozofia acestui gânditor. 
87

” 

         O conciliere universală între gânditorii 

lumii și biserică, iată o punte pe care Leibnitz 

                                                
87

 Din caietul manuscris păstrat de profesorul V. Burlă. 
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dorea s’o treacă, cu aceiași ușurinţă practică 

întrebuinţată cu abilitate în viaţa sa.  

Dealtfel, considera lumea ca o creaţiune 

desăvârșită a lui Dumnezeu, cea mai bună din 

toate lumile, deși în ea se află suferinţa sub 

diferitele sale aspecte, perfecţiunea divină 

neputând să fie înfluenţată de acel rău metafizic, 

considerat de el ca o pedeapsă morală pentru 

integritatea libertăţii omenești. 

Nefiind un ecletic, adică un filozof care nu 

a creeat nimica nou, căci de la  dânsul ne-au 

rămas teorii enunţate pentru întâia oară și se 

păstrează în lumea cugetătoare ca elemente în 

discuţie.  

În epoca modernă, Leibnitz e primul care 

face din materie o aparenţă, considerând-o ca 

simplu fenomen. 
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 Toată realitatea în fiinţa ei intimă e de 

natură sufletească. E cel dintâi spiritualist, 

admiţând substanţa psihică ca materie. 

Face din spirit factorul primordial, iar din 

materie ceva accesoriu în cuprinsul realităţii. 

  Materia e o reprezentare. Lumea, în 

esenţa ei metafizică, se compune din o pluritate 

de elemente spirituale, pe care le-a numit 

monade. 

 Lumea e un conglumerat de monade, care 

nu comunică una cu alta, ci fiecare își trăiește o 

viaţă îndependentă în procesul de reprezentare 

spirituală în puterea de oglindire a universului. 

Monada noastră, dacă poate să oglindească 

universul, trimite în excitaţii din afară, nu 

provine din univers, ci pentru că se găsește în 

fiecare monadă, reprezintă  într’o formă clară sau 

confuză icoana întregului univers. 
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Deci, realitatea e o simplă aparenţă, o 

reprezentare a universului, cu grade de claritate 

deosebite. 

Fiecare din noi vedem acelaș univers, dar 

nu asemănător, cu toate că ne găsim în acelaș 

punct de observaţie, totuși punctele diferă în 

varietate și claritate pentru fiecare altfel. 

Fiecare monadă oglindește întreg 

universul, dar punctul de vedere al 

individualităţii constă într’o claritate și 

obscuritate deosebită. Străduinţa fundamentală, 

urmărind de a reflecta universul cât mai clar, 

pornind chiar de la idei confuze la altele mai 

clare, dar la o claritate absolută, nu se poate 

ajunge.  

Imaginea nu ne vine din afară, o găsim în 

noi, materia fiind scoasă din procesele de 

reprezentare ale monadei, subordonată unui fel 

de reprezentare a realităţii.  
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Cu cât o reprezentare e mai confuză, cu 

atât ne apare obiectul ei mai material și cu cât e 

mai clară, obiectul ei e mai imaterial. 

Obiectul limpede și transparent e mai 

material. 

           Nu sunt două monade la fel. Ele alcătuiesc 

o scară infinită, de la  inferior la superior. 

Primele au numai idei confuze, urcându-ne 

spre cele superioare, obiectele materiale scad, 

materia se fărămiţează și căpătăm cunoștinţe 

superioare, suntem stăpâniţi de spirit. 

Noi, avem idei confuze ca reprezentaţie 

despre materie și mai limpezi despre spirit. 

Străduinţa de a ne ridica la idei clare e să 

ne ridicăm de la  materie la metafizică, 

cunoștinţa ceà mai înaltă, unde materia se 

desvoltă în elementul spiritului, la realitatea 

limpede, adecvat și exact imaterială.  
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În această concepţie nu există act reciproc 

între monade, deci nici între spirit și corp. Nu 

există acţiune reciprocă.  

Totuși există corespondenţă între suflet și 

corp.  

Corpul e alcătuit din monade învecinate cu 

aceea care alcătuește sufletul nostru, pe care le 

vedem mai clar sau mai puţin clar. 

            Monada are numai despre ea idei clare, 

iar despre celelalte mai confuze.  

 Dacă există corespondenţă între 

fenomenele corpului și spiritului, aceasta e în 

virtutea oglindirii aceleași realităţi.  

Aceste explicări a continuităţii, Leibnitz 

 i-a dat o formă mai superficială mai târziu.  

Scara monadelor se sfârșea cu monada – 

monadelor – Dumnezeu, în care nu există idei 

confuze și concepe întreaga realitate în mod 

metafizic.  
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 Monadele inferioare izvorau din aceasta, 

determinând o armonie ce înlocuește 

cauzalitatea.  

Locke zice că nimic nu-i în întelect, ce n’a 

trecut prin simţuri. Leibnitz corectează, 

adăugând că dacă cunoștinţa ar fi aceeași cu 

voinţa sufletească, ar birui, dar aceasta nu-i 

adevărat.  

Priviţi, zice dânsul, valul mării, al cărui 

sunet e totalizarea sunetelor astrale ale fiecărui 

strop; avem, deci, senzaţii inconștiente; ca 

inovator al noţiunei de inconștient, Leibnitz, 

susţine că ideile înăscute pot fi în inconștient, pot 

fi însă și predispoziţii. 

          Conștiinţa se formează cu materialul 

empiric și cu idei înăscute sub formă de 

inconștient, producând principiul identităţii și al 

raţiunii suficiente, guvernate de raţiune. 
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          Se vede o recunoaștere mai largă a 

empirismului. Fenomenele materiale se 

desfășoară în mod mecanic, dar cum materia în 

esenţa ei e psihică, realitatea în întimitatea ei are 

o înlănţuire finalistă. 

             Dumnezeu, monada – monadelor, ne 

confundându-se cu celelalte monade, nu avem 

pantheism, restul de monade le concepe ca niște 

părticele provenite din ceà divină.  

          Leibnitz are o concepţie morală și 

religioasă optimistă. Lumea aceasta e ceà mai 

bună posibilă. Subordonând raţiunea 

demonstraţiunilor matematice, dânsul ajunge la 

concluzia că etica și chiar dreptul trebuie să 

purceadă din același izvor.  

            Filozofia lui, înconjurată de o aureolă 

metafizică, unde găsim mai multă fantezie 

poetică decât argumentare filozofică, 
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monadologia, pe dreptate,  a fost ironizată de 

Schopenhauer. 

 

Analizând pe Hegel 

 

”Ideea privită prin logism, întregind 

spiritul universal, creează formele de cugetare în 

esenţa însăși ale acelor forme.” 

Hegel urmărește în filozofia sa o dialectică 

a ideei. Raţiunea trebuie să se folosească de idee, 

într’o mișcare independentă, înlăturând intuiţia 

sensibilă. 

 Din mișcările logice ale ideei apare 

evoluţionismul universal. Logica lui Kant e 

analitică, a lui Hagel e apriorică. 

          Sfera și conţinutul sunt identice, înlăturând 

cu totul faza iraţionalului din conţinut. 

Empirismul fiind o formă în care 

sălășuiește ideea, realitatea de bază e spiritul. 
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Ideea platonică,  deși făcea din idei 

realităţi supraempirice în forme fixe, realiza 

tipuri perfecte fără nici o continuitate cu acea 

lume. 

  Idealismul lui Hegel complectează 

idealismul lui Platon. 

  Prin natura ei, ideea (ca și spiritul) este 

infinită, ca că se afirme trebuie să 

devină finită. 
88

 

Mărgininindu-se pe sine, se preface într’o 

negaţiune, deci teza se preface în sinteză, urmând 

o mișcare de fiinţă sensibilă, ritm fatal între teză, 

antiteză și sinteză, dând prilej unui joc dialectic 

între jocul noţiunilor și ideea absolută.  

Această idee reprezintă în concepţia lui 

Hegel o filozofie pantheistă, căci pentru dânsul 

                                                
88

  Din caietul manuscris păstrat de V. Burlă. 
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Dumnezeu reprezintă evoluţia universală într’o 

idealizare supremă. 

 Transformând realitatea în judecăţi logice, 

încearcă zadarnic să prindă în obiectivul său 

natura și viaţa, dar logica abstractă de care se 

servește înlătură această dorinţă, unde a fost 

sacrificată realitatea pentru inteligenţă. 

Cugetarea a rămas în lume ca o directivă 

în cercetarea lucrurilor spre adevăr. Gândirea 

mea se înrudește cu gândirea absolută, deci 

natura sensibilă, morală și intelectuală se 

identifică. 

 Hegel, reducând realitatea la idee, susţine 

că ideea în sine este o contradicţie logică într’un 

principiu de transformări cosmice. Gândirea nu 

poate fi o realitate pură, conţinutul ei decurge din 

spirit, deci gândire și realitate, în esenţă 

spirituală. 
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Evoluţia stabilește un adevăr cu multe 

înfăţișări; prezentat izolat, e fals; în totalitate, 

dobândește calitatea, în devenire, ca și viaţa.  

Ideea provine din idee, e  lăuntrică; prin 

negaţiune din obiect devine natură; astfel 

îmbogăţită, devine existenţă sau spirit, adică se 

preface prin contopire într’o sinteză.  

Progresul nu cunoaște decât filozofia 

spiritului, fie el obiectiv, colectiv sau absolut. 

Odată ce ideea prin transformare a devenit spirit, 

se exteriorizează, dând naștere naturii.  

La rândul ei, prin interiorizare se 

transformă în spirit. Ideea, nici în această formă, 

nu rămâne constantă, ci revine la o formă 

superioară. 

 Procesul acesta îl formează corpul și 

sufletul în idee. Sufletul mijlocește trecerea de la  

biologic câtre ideea absolută, după ce a realizat și 

o viaţă spirituală. 
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 Stabilând o gradaţie, deosebește un spirit 

teoretic, unul practic și altul unitar.  

Cel teoretic dovedește că natura nu-i decât 

o includere formală. 

Cel practic, o tendinţă spre fericire. Din 

contopirea acestora se naște cel unitar, liber, 

raţional, care contribuie la cunoștinţa 

intelectuală, ajutând acţiunea spiritului practic. 

Spiritul obiectiv  a condus pe Hegel spre o 

etică în care efortul apare ca o forţă morală, 

superioară; este divinul absolut, real și existent, 

într’o tendinţă de realizare a dreptului și 

libertăţii. 

Hegel vede în cele trei puteri ale statului: 

legislativă, administrativă și puterea monarhului, 

o concordanţă de idei, care converg spre acel 

„Volksgeist”, provenit din substanţe universale. 
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Idealul absolut, Hegel îl vede și în 

filozofia istoriei, unde fenomenele istorice tind 

către raţionalitate, către libertate: 

„Unde putem găsi moralitatea însăși în a 

cărei cunoștinţă obiectivă se pierd aspectele 

exterioare ale spiritului universal și contrastele 

lumii finite pe care le primește, încât istoria se 

ridică la cunoștinţa spiritului absolut, spre 

adevărul real și extern, în care raţiunea e liberă 

și dinpreună cu natura pornesc spre o glorificare 

a spiritului”. 

Evoluţia își găsește întrebuinţarea și în 

istorie, unde fenomenele nu sunt constante, ci 

schimbătoare, tinzând către o logică și o 

dialectică universală și cosmică, stabilind un 

ritm, o lege universală a spiritului aplicată 

istoriei.  

Viaţa istorică fiind o realitate în devenire, 

înclină spre un caracter metafizic al istoriei. 
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Urmărind concepţia lui Hegel, ajungem la 

acel spirit absolut, superior în toate, în raţiunea 

supremă și ideea pură. Aici se oprește viziunea 

despre artă a lui Hegel, ideea infinită în 

fenomenul finit.  

Arta întrunind în natura ei ideea și forma 

sensibilă, are nevoie să se încorporeze în materie, 

corpul omenesc rămânând exponentul acestei 

perfecţiuni. 

Dar materia, oricât ar fi de perfectă, 

împedică ideea ca să-și manifesteze 

independenţa. De aici, lupta între ideal și 

materie.  

Arta simbolică, orientală, în concepţia ei 

este statică chiar atunci când atinge sublimul. 

Ideea dispare în realizările grandioase dar 

imperfecte ale materiei. 
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           Arta clasică stabilește o armonie între idee 

și materie, expresie desăvârșită între conţinut și 

forma sensibilă prin care se manifestă. 

În arta romantică ideea predomină, materia 

dispărând, nefiind o piedică pentru realizarea 

absolutului. 

Treptele hegeliene sunt: arhitectură, 

sensibilitate, nu ideal, natura în luptă cu spiritul; 

sculptura, unde materia este impregnată de idei; 

în fine pictura, unde spiritul reușește să domine 

materia. 

Pe lângă aceste trei trepte formale, Hegel 

stabilește Poezia și Muzica pe o treaptă unde 

spiritul evoluează în fazele lui cele mai subtile 

către ideea absolută, unde încearcă să se 

contopească, unde artistul se depersonalizează, 

acordând infinitul cu creaţiunea lui; finitul cu 

infinitul se realizează în sfera de gândire 

absolută. 
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În afară de arte, Religia, în fazele de 

fetișism și imaginaţie, atinge culmile acestei 

revelaţii. 

Ideea a ajuns să se regăsească pe ea însăși, 

dând prilej filozofiei să se integreze în evoluţia 

spiritului, făcând legătura între artă și religie, 

într’o supremă desvoltare, scop ultim al oricărei 

idei, convingere și identificare între divinitate și 

om, în lumina logicii și ideei universale din care 

purcede totul. 
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Analizând pe Fichte 

 

«Tinereţa universitară și-a găsit filozoful 

care să-i călăuzească pașii spre gândirea 

adevărată, într’o vreme aspră și întunecată. 
89

 

Ași dori să nu-l fac profet, deși elocinţa nu 

a fost încadrată de această flacără, gândirea lui 

profundă reușind să sape adânc în sufletele celor 

care l’au ascultat, convingeri de renaștere 

spirituală: 

«Însușiţi-vă arta de a cugeta și veţi primi 

ca supliment, un dar, găteala omului, cea mai 

frumoasă: caracterul». 

Prieten și ucenic cu filozoful din 

Königsberg, Fichte descoperise principiul de a 

reuni raţiunea practică cu cea teoretică, 

                                                
89

 Din caietul manuscris păstrat de V. Burlă. 
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înlăturând obiectul conștiinţii, lucrul în sine, 

clădind un univers al spiritului, al Eului, infinit și 

absolut. 

O identitate a gândirii, exist, deci mă 

regăsesc pe mine, pot să cuget. Eul, neputând fi 

doborât prin contrazicere, neputând fi o negare, îi 

opunem non-eul, formând prin antiteză acel Eu 

universal, un fel de compensaţie. 

 Spiritul putând să construiască fără 

experienţă, nu numai formele gândirii, dar chiar 

o lume cu întregul ei conţinut, nu mai are nevoie 

de sprijinul acelui lucru în sine, răsturnând toate 

Eurile, dimpreună cu lumea materială, având ca 

scop suprem libertatea voinţei și afirmarea 

datoriei.  

Chiar dacă Eul absolut nu-i divizibil, 

există totuși un Eu, particular și divizibil, cu o 

structură morală tot atât de însemnată – Statul. 
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Antrenat prin sforţare și muncă, acest Eu, 

ajunge pe Eul absolut, identificat de Fichte prin 

Dumnezeul libertăţii, având o credinţă întuitivă 

în câștigarea binelui. 

Oscilând între dogmatism și idealism, 

Fichte alege pe cel din urmă, nu din convingere 

teoretică, ci din actul voluntar al unei 

personaltăţi.  

Criticând pe Kant, se îndepărtează de 

lucrul în sine, considerat că înfluenţează Eul 

nostru spre o înţelegere greșită, atunci opune un 

non-eu, care să-i controleze libertatea spirituală, 

înţelegând să păstreze pentru sine tot Eul din 

lumea aparenţelor. 

O lume aparte, practică, născută din 

însușirea lui. Actul acesta îl va îndeplini omul, 

instrument al Eului absolut. Dumnezeu fiind un 

veșnic creator, puterea de raţiune al non-eului ne 



284 

 

scapă de materialitate, apropiindu-ne de actele 

divinităţii. 

Se va inspira din viziunile epocilor în care 

își va desvolta învăţătura. Ideea divină trebuie 

primită ca un dar, unde cinstea și mai ales 

predestinaţia de a conduce oameni, să se 

învrednicească de măreţie.  

Idealurile nu pot fi înfăptuite în lumea 

reală, dar după aceste idealuri trebuie judecată 

realitatea. 

 Rolul acesta revine cărturarului, concept 

în societate, și îndemnat mereu să devină tot mai 

bun, fie din punct de vedere material, fie din 

punct de vedere moral, reușind să se facă prin 

sine fericit. 

Omul nu are o existenţă absolută, el pe 

lângă că este, mai pretinde a fi ceva în afară de 

el. Așa dar este o fiinţă materială și raţională, 
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care subzistă prin împreunare, cătând să fie ceea 

ce este numai că este. 

Cu alte vorbe: tot ce este dânsul, trebuie să 

fi atribuit la Eul său absolut; tot ceea ce este 

trebuie să fie absolut deoarece el este un Eu; Eul 

pur nu se poate reprezenta decât prin negaţie, ca 

opus non-eului, având caracter de divinitate, deci 

nu se poate reprezenta decât într’o absolută 

invariabilitate. 

El este mereu același, niciodată altceva. 

Omul trebuie să fie mereu de acord cu sine 

însuși, niciodată să nu se dezică.  

Eul pur, fiind veșnic unul și acelaș, 

întrebuinţăm Eul empiric, care se poate 

contrazice determinat de  lucruri dinafară. 

Căutând să fie ceea ce este, nu dorește ceva 

străin în această determinare. 

 Și atunci lucrează astfel, încât puterea 

voinţei tale să fie o lege veșnică pentru tine. Nu 
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numai voinţa trebuie să fie în acord cu sine, ci 

toate forţele de care dispune omul, care de fapt, 

sunt o singură forţă, nediferinţiindu-se decât 

atunci când sunt aplicate lucrurilor 

înconjurătoare. 

 Străduinţa lor este să găsească o identitate 

perfectă, identificându-se între ele. O identificare 

se împune prin exerciţiu. 

 Cultura are acest mare rol, ca scop final al 

omului. Te pune de acord cu toate lucrurile din 

afară, ceea ce Kant numește binele suprem. 

 Acordând binele moral cu beatitudinea, 

desăvârșim acordul cu sine însuși al unei fiinţe 

raţionale, omul să nu înceteze de a fi om, 

devenind Dumnezeu. 

Rostul lui fiind de a râvni mereu 

bunătatea, menire sublimă care ne face să gustăm 

fericirea pe acest pământ. 
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Libertatea metafizică și morală Fichte a 

găsit-o în idealism. Limitând Eul, omul pune în 

acţiune inteligenţa sa. 

 Moralitatea nu e posibilă decât prin luptă, 

virtutea nefiind altceva decât înfrângerea naturii.  

Apelează atunci pentru a dobândi 

libertatea de care Eul tău are trebuinţă la curajul 

moral, societatea n’are nevoie de egoiști, 

predomină raţiunea prin perfecţiune, urmărind 

oriunde, oricând, un ideal al tău, nu uita însă că 

idealul tău este idealul societăţii în care trăiești.  

Metafizica dinamică a lui Fichte se reduce 

la activitatea Eului, cerând mereu prin prelegerile 

sale oameni activi pregătiţi pentru viaţă.  

Panteismul său moral este plin de o 

fantezie romantică, deoarece Eul său oglindește 

creaţiunea unei lumi mistice, având totuși un 

scop practic. 
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Analizând pe Schopenhauer 

 

«Filozofia lui Schopenhauer a fost pentru 

mine o delectare spirituală de cel mai înalt 

grad”. 
90

 

În acest filozof sufletul meu s’a oglindit în 

deplină recunoaștere și în deplină înţelegere. 

Inspiraţia poetică a primit directive, chiar a 

întrezerit orizonturi nebănuite până atunci în 

calvarul creaţiunii.  

Lumea ca voinţă și ca reprezentare a 

câștigat un adept, cei drept, încă neversat, dar 

plin de entuziasmul de a cunoaște concepţia 

marelui cugetător. Schopenhauer a fost elev al lui 

Kant, elev, vorba vine, dar ce fel de elev, cu o 
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  Din caietul manuscris păstrat de profesorul A. D. 

Xenopol. 
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originalitate înăscută, luptând cu o influenţă 

covârșitoare.  

Lucrul în sine, declarată ca o lozincă 

filozofică de nedeslegat, prin voinţa de a trăi în 

cunoașterea intimă a fiinţei noastre opusă 

acesteia.  

Kant demonstrase că fenomenul disipează 

lumea, noi înșine întroducem ordine și 

regularitate în fenomenele pe care le numim 

natură  și nu le-am putea descoperi dacă ele nu ar 

fi fost puse în mod originar într’însa de noi sau 

de natura spiritului nostru.  

Noi prescrim într’un anume fel naturii 

legea sa și o facem chiar posibilă. 

Schopenhauer explică lumea prin omul 

însuși, el vrea să cunoască ce sunt fenomenele, în 

esenţa lor, iar nu numai la suprafaţă, ci chiar în 

structura lor intimă.  
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Noi suntem lucrul în sine. Între lucrurile ce 

se percep și subiectul care le percepe e o 

puternică coeziune, încât nu poate exista unul 

fără altul.  

Reprezentarea lumii apare în cadrul acestui 

principiu, el va fi altceva decât fenomen, el 

există în fiinţa mea. Lucrul în sine mă dirijează, 

îmi dă posibilitatea existenţei, îmi dă voinţa de a 

trăi. 

 Omul,  renunţând la propria lui voinţă, își 

va îndrepta pașii spre contemplarea lumii, și 

atunci spiritul său dă viaţă unei vieţi noi.   

Omul vede că existenţa lui e plină de 

dureri și amăgiri, e o sărăcie perpetuă, atunci 

într’un moment de desnădejde se aruncă în 

braţele artei, dar nici aici nu găsește alinarea, 

voinţa îl recheamă mereu la viaţă, atunci trebue 

să facem efortul uitării de sine, vom renunța 

definitiv la acest capriciu al voinţei, dispreţuind 
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esenţa internă a lumii, dobândind astfel liniștea 

dorită: 

„Lumea e reprezentarea mea: iată un 

adevăr aplicabil oricărui fiinţe vieţuitoare și 

cunoscătoare, cu toată că numai omul poate să-l 

reprezinte cunoștinţei sale abstracte și 

gânditoare; din moment ce omul a putut să 

găsească ideea aceasta, în clipa aceea a găsit și 

reflecţia filozofică. 

Va fi încredinţat atunci că nu cunoaște un 

soare sau un pământ, ci un ochiu care vede, o 

mână care simte, că lumea care-l înconjoară nu 

există decât ca reprezentare, adică ca o fiinţă 

care percepe și acea fiinţă e el însuși». 

Kant, cu contrazicerile sale multiple, mă 

tulbura adesea, Schopenhauer cu alese și nobile 

însușiri mă desfată. Dacă primul mă recheamă 

ca să-l aprofundez, să-l traduc chiar, al doilea 
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mă bucură să-l citesc, să-i ascult litania lui 

filozofică. 
91

 

............................................................................... 

Prin întuism și simţire, cugetarea lui 

Schopenhauer se îndreaptă spre un idealism, 

unde lumea apare nu ca o realitate logică 

îndependentă de spiritul omenesc, ci ca o unitate 

înlănţuită de sentimente puternice. 

Sentimentul îl conduce spre artă.  

Suferinţa și plictiseala sunt înrudite pentru a 

distruge fericirea omenească. Dânsul credea că 

prin ajutorul contemplării estetice vom anihila 

voinţa de a trăi. 

Și atunci formulează principiul că 

frumosul poate înlătura suferinţa. Într’o idee 
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  Aici se sfârșește o parte din primul capitol al 

volumului „Lumea ca voinţă și neprezentare”, deoarece 

din caietul manuscris lipseau zece file, ceea ce urmează 

sunt alte probleme și analize din opera schopenhaueriană.  
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contemplativă artistică nu vom fi stăpâniţi de 

motorul tuturor nenorocirilor care este voinţa.  

Este o eliberare, arta fiind o reprezentare 

în opoziţie cu lumea ca voinţă. Este un văl care 

reușește prin intuiţie să ascundă realitatea, 

uitând de tine însuţi. 

 Vorbind înţelepciunea, operele poetului, 

sculptorului și pictorului pot fi tălmăcite numai 

prin o exprimare clară și pură. 

Voinţa dispărând din conștiinţă, urmează 

că și individualitatea din noi se șterge, cu tot 

cortegiul ei de mizerii. Dispersarea dintre 

intelect și voinţă nu se poate efectua definitiv 

decât în geniu, unde lumea în reprezentarea ei 

apare într’o perfectă obiectivitate. 

Lumea intuitivă n’o putem descoperi decât 

din propria noastră cunoaștere, servindu-ne de 

facultate inteligenţei, așa cum am dobândit-o, 

chiar fără cultură aleasă. 
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Omul ignorant, zice Schopenhauer, dar 

înzestrat cu privire și pătrundere, se poate lipsi 

de comoara de fapte și evenimente savant 

câștigate, căci un singur caz luat din propria sa 

experinţă, îl învaţă mai temeinic decât o mie de 

cazuri pe savantul care le cunoaște, dar pe care 

nu le înţelege cu adevărat; căci puţinul pe care-l 

cunoaște acest ignorant e viu, e sprijinit pe o 

intuiţie dreaptă și bine înţeleasă, ce-i permite să 

înlocuiască mii de cazuri asemănătoare. 

Procesul acesta de absorbţiune a voinţei 

de intelect, are această explicaţie: 

«Trecerea posibilă, dar totdeauna 

excepţională a lucrurilor particulare la aceea a 

ideilor, se produce în mod brusc: cunoștinţa se 

smulge din voinţă, subiectul încetează prin 

aceasta de a fi numai individ și devine subiectul 

cunoscător pur și involuntar; care nu se mai 

îngrijește de relaţiunile întemeiate pe principiul 
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raţiunii, dar care se profilează odihnit în 

contemplaţiunea obiectului ce i se înfăţișează, 

fără altă înlănţuire cu alte obiecte, el fiind 

absorbit de contemplaţie. 

Prin forţa inteligenţei, omul părăsește 

obișnuinţa cunoașterei lucrurilor, căutând în ele 

relaţiuni reciproce, oricărui scop ultim e 

totdeauna un raport cu propia sa voinţă; 

survenind contemplativ, el nu mai cercetează 

unde, când, cum și pentru ce aceste lucruri 

există; el se mărginește a le considera numai ce 

sunt; gândirea abstractă pătrunde în conștiinţă, 

se complace a se lăsa cu toată puterea spiritului 

său în intuiţie; când conștiinţa sa e în întregime 

stăpânită de contemplaţia liniștită a unui obiect 

proaspăt apărut, orice ar fi el, peisaj, stâncă, 

adică se pierde într’o uitare de sine, așa încât 

pare că obiectul se află singur, fără subiectul pe 

care-l percepe, că amândouă s’au identificat, 
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aflând în cunoștinţă o singură imagină intuitivă, 

atunci s’a rupt orice legătură cu voinţa; în acest 

caz, ceea ce omul recunoaște nu mai e obiectul 

ca lucru particular, ci ideea, forma vecinică, 

obiectivarea imediată a voinţei în acest grad; 

absorbit în contemplaţie, el devine pur subiect 

cunoscător, rădicat deasupra voinţei, deasupra 

durerii, deasupra timpului ...  

După cum, în idei, subiectul și obiectul nu 

se mai deosebesc unul de altul, pentru că ambii 

absorbindu-se unul într’altul au dat naștere 

ideei, a lumii ca reprezentare adevărate; tot așa, 

în acest caz, insul cunoscător și insul cunoscut, 

ca lucruri în sine, nu mai pot fi deosebiţi unul de 

celălalt. 

 Esenţa în sine a ideei e voinţa a cărei 

obiectivare perfectă e ideea; același lucru cu 

insul cunoscător și cunoscut. Deci, obiectul în 

sine și subiectul în sine nu diferă unul de altul; 
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căci în sine sunt voinţa care ajunge aici să se 

cunoască pe sine, și pluralitatea ca și deosebirile 

de însușiri nu există decât prin felul în care ea se 

cunoaște în fenomen, și în baza principiului 

raţiunii care e forma fenomenului.  

Care v’a fi modul de cunoștinţă care va 

căuta esenţa lumii independente, și în afară de 

orice relaţiune; acea substanţă adevărată a 

fenomenelor nesupusă schimbărilor, și a cărei 

cunoștinţă rămâne deà pururea adevărată; 

într’un cuvânt ideile care sunt obiectivitatea 

imediată și adevărată a lucrului în sine, a 

voinţei? 

E artă, operă de geniu. Prin contemplaţie, 

arta concepe și reproduce ideile eterne, ceea ce 

formează esenţialul permanent în toate 

fenomenele; după materie pentru reproducere, 

acestea le formează: artele plastice, poezia, 

muzica». 
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De aceea, orice operă mare, genială, are 

nevoie de intuiţie și de imaginaţie. Așadar,  

lumea nu există decât în cugetul nostru. 

Obiectul e supus formelor apropiate ale 

subiectului. Chiar intuiţia apelează la intelect, 

contopind sensibilitatea cu înţelegerea. 

Căci lumea, așa cum o vedem, e propria 

noastră reprezentare, unde nu poate fi nici o 

asemănare între senzaţia care întocmește efectul 

și natura obiectivă a cauzei care îl produce. 

Timpul, spaţiul și cauzalitatea sunt formele 

cunoștinţei noastre. 

           Timpul reprezintă idealul, o formă a 

conștiinţei noastre, neputându-se subordona 

lucrurilor. 

Spaţiul e atașat gândirei noastre, nu-l 

putem deci îndepărta, e infinit, primește 

reprezentări din lumea exterioară, având 

întindere pentru întindere, el primește 
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reprezentările așa cum le descoperim, nu cum 

sunt în realitate. 

Cauzalitatea fiind același lucru cu materia, 

ea singură îndrituește reprezentarea lumii. 

A cunoaște cauzalitatea, iată forţa 

puternică în care se cuprind numeroasele 

variaţiuni de aplicaţiuni. 

Ceea ce descoperă ochiul, urechea, mâna, 

nu formează intuiţia; aceste sunt numai date 

pentru recunoaștere; numai înţelegerea profundă 

trecând de la efect la cauză, intuiţia stimulată de 

imaginaţia care ne pune mereu în faţă conturul 

viu al lucrurilor, geniul va putea lucra din 

instinct, nu din capriciu. 

El se va întreba, dacă e filozof, ce sunt 

toate acestea; iar dacă e artist cum sunt toate 

acestea. Geniul se înteresează de soarta lumii, 

jertfindu-se pe sine. Intelectul său se desparte 
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complet de voinţă, încât lumea privită de dânsul 

apare încadrată în raze necunoscute de muritori. 

Melancolia ce-l caracterizează nu-i 

aparţine decât lui, fiindcă ea naște din desăvârșita 

obiectivitate a spiritului și care planează ca un 

efect luminos pe mizuita sa frunte. 

O creaţiune de geniu, muzică sau filozofie, 

pictură sau poezie, nu e un obiect de folosinţă. 

 Dealtfel, titlul lor, zice Schopenhauer, e 

gloria de a fi nefolositoare. 

Arhitectura desăvârșește ideea însăși, în 

câștigarea frumosului care se desăvârșește prin 

simetrie, în plină lumină a soarelui care îi 

mărește valoarea. 

Tecând cu arhitectura prima treaptă a 

obiectivării voinţei, voi considera pictura și 

sculptura, cu varietatea formelor ce le 

caracterizează, mai ales la elini și romani, 

înfăţisând fizionomia diferitelor animale, unde 
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regăsim în gesturi și forme aceeași voinţă de a 

trăi, exprimată așa de potrivit prin formula: „Tat 

twanz asi” – adică lucrul ce reprezinţi ești tu 

însuţi. 

 Caracterul generic al sculpturilor și 

picturilor de animale, unde frumosul urmează 

asemănarea, nu urmează individualul, când însă, 

reprezentăm pe om, caracterul speţei e frumosul, 

iar caracterul individual se transformă în 

expresiune, greutate de a le reprezenta pe 

amândouă în același individ.  

Numai așa au reușit cei vechi să reproducă 

forme omenești care fac lege în sculptură.  

Verbajul artei, oricare ar fi el, este intuiţia, 

asta sunt, asta e viaţa, mai departe nu se 

adâncește. 

 Numai filozofia promite un câștig curat și 

realizabil ca durată, pe când câștigul ce rezultă 
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din creaţiunile artei cere să fie dobândit din nou 

la fiecare dată.  

Înţelepciunea (ca și adevărul) e virtual sau 

implicită în arte, pe când filozofia ni-l dă în mod 

actual și explicit. 

Dacă în artă alegoria își propune să 

exprime o noţiune și să întoarcă spiritul 

privitorului de la  imaginea vizibilă ce-l 

înfăţișează, pentru a-l orienta spre o imagine cu 

totul de altă natură, lăsând ca timpul să 

descopere adevărul; în poezie,  noţiunea 

exprimată prin cuvinte e dată imediat și poetul 

are de scop să facă să treacă de la  aceasta la o 

imagină intuitivă, a cărei recunoaștere e lăsată ca 

un sprijin pentru imaginaţia cititorului. 

  Rezumând în puţine cuvinte cele arătate de 

Schopenhauer, am avea între arte Arhitectura, o 

expresie inferioară a ideei, cu stabilitate, 

coeziune și greutate. 
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             Urmează Sculptura cu frumuseţe și 

graţie; Pictura cu expresie, caracter și pasiune; în 

fine Poezia, care poate îmbrăţișa întregul 

univers.  

Artele plastice, prind anumite momente 

din viaţă, pe când poezia prinde emoţiunile 

infinit de variate ale omului.  

            Poetul își alege după plăcere caractere 

semnificative, punându-le după voinţă în situaţii 

diferite. Prinde ideea, natura omenească, făcând 

abstracţiune de relaţiuni și timp. Ideea omenirii e 

însuși Eul său, ce apare înaintea privirilor lui. 

În orice gen literar l’am căuta, îl vom găsi 

ascuns în creaţiunea sa. Când un poet liric e un 

veritabil poet, opera sa va fi oglinda inimii 

omenești în general; într’un simplu cântec poate 

exprima uimitor tot ceea ce în trecut, în prezent 

sau în viitor, puzderia de fiinţe omenești au 

încercat sau vor încerca în aceleași situaţii, 
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totdeauna asemănătoare și mereu reînviate. Acest 

poet revindică pentru el însuși toată omenirea.  

După cum chimistul știe să prepare un 

precipitat prin combinaţii de lichide, tot așa și un 

poet știe să precipite concretul, individualul, 

imaginea intuitivă, din claviatura abstractă și 

incoloră a imaginilor.  

Ritmul și rima nimbează poezia. Gândirea 

predestinată prin rimă se face urmărită mai ușor, 

ca o pasere în sbor, nu i se subordonează, 

jertfindu-se. 

Preferinţa lui Schopenhauer merge către 

tragedie, unde personajele sătule de lupte și 

suferinţi renunţă de bună voe la bucuriile vieţii. 

Genul acesta verifică mai adânc concepţia 

pesimistă a filozofului. 

În sfârșit, Schopenhauer găsește în muzică, 

în formele ei, în limbaj chiar, o revelaţie și o 

liniște sufletească, unde durerea e durere, bucuria 
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e bucurie, care deșteaptă ascultătorului fără o altă 

intervenţie, o lume vizionară, personală, deci nu 

reproduce fenomenul, ci îl întegrează, ca lucrul 

în sine; obiectiv, definitiv, ca o gândire propie. 

Lucrul în sine nu este altceva decât viaţa, 

voinţa de a trăi, supusă însă unei dorinţi 

nesuferite care ne produce suferinţă, încât 

pulsaţia voinţei este mereu biciuită de 

amărăciune.  

Viaţa e, prin urmare, voinţa de a trăi și 

atâta timp cât există în noi, n’avem să ne 

preocupăm de existenţa noastră nici chiar în fața 

morţii.  

Ne naștem spre a muri, viaţa o primim cu 

un dar; purcede din neant, pierde calitatea prin 

moarte și se reîntoarce din nou în neant. 

 Dar pentru un filozof, a te naște și a muri 

sunt acte ale fenomenului voinţei, prin urmare 

ale vieţii, al cărui atribut esenţial este de a apărea 
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în fiinţe individuale, manifestând în mod trecător 

și în timp, ceea ce în sine nu cunoaște timp. 

Nașterea și moartea formează doi poli al 

fenomenului total al vieţii.  

Mitologia sanscrită simbolizează această 

gândire, încredinţând zeului lor Schiwa o salbă 

de cranii, urmată de Lingamul generaţiei care se 

naște, marcând astfel că procreaţiunea și moartea 

sunt, prin esenţa lor, elemente care se 

neutralizează și se compensează reciproc.  

Epicur susţinea că moartea nu ne privește, 

atâta timp cât existăm, nu e moarte; iar când a 

sosit, nu mai suntem noi.  

Iar Spinoza zicea că neadmiţând nimicul 

ca existenţă, tot așa nu poţi admite că moartea e 

sfârșitul absolut. 

 Pentru a consolida existenţa, reflectează 

că în timpul cât exiști s’a scurs o întreagă 

vecinicie, cu întregul cortegiu de stări posibile, 



307 

 

că omul trebuie să se considere o fiinţă necesară, 

exactă și completă, în care se află conţinutul 

întregii existenţe. 

 Chestiunea capătă deslegare prin cele 

afirmate chiar de Kant, zice Schopenhauer: 

 «A începe, a sfârși, a dura, sunt noţiuni 

înrudite cu timpul, și n’au valoare decât având 

ca condiţie timpul. Acesta neavând o existenţă 

absolută, ci numai o formă a naturii noastre, 

prin acest fapt, trebuie să ne mărginim la 

fenomene. 

             Lor, prin urmare, putem să le aplicăm 

noţiunile de durată și sfârșit, și nu esenţii intime, 

ce apare în ele, faţă de care aceste noţiuni n’au 

nici un sprijin». 

Voinţa trebuie să se distrugă pe ea însăși, 

în germenele său, nu în forma individuală; căci 

distrugând o viaţă prin sinucidere nu rezolvăm 

nimic; viaţa, e drept, a dispărut, dar voinţa a 
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rămas împreună cu suferinţa; nu ura urmărește 

distrugerea voinţei, ci, dimpotrivă, iubirea de 

viaţă, pentru curmarea suferinţei.  

Drumul de urmat ar fi ascetismul, unde, în 

sfârșit, omul este liber pe actele sale înpotriva 

tiraniei voinţei. 

 Ascetul, negând lucrul în sine, caută 

suferinţa pentru a lupta contra voinţei care îl 

cheamă spre plăcerile vieţei.  

Negând voinţa, ajungem spre neant, spre 

Nirvana, concretizarea neexistenţei. Mântuirea, 

zice Schopenhauer, este opera rezervată 

negaţiunei voinţei;  prin această voinţă se smulge 

în mod violent rădăcinei sale care e speţă, și 

renunţă să mai trăiască în ea. 

Odată actul acesta îndeplinit, ce devine 

voinţa de a trăi? 

 Nu numai n’avem nici o noţiune despre 

aceasta, dar încă ne lipsește orice dată pentru a 
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ne forma o idee oarecare. Acesta e punctul 

nevralgic al inteligenţei ca putere de pătrundere 

omenească. 

 

Pesimism și Romantism 

 

VII 

 

Pesimismul lui Eminescu, în lumina 

documentelor contemporane, se prezintă ca o 

atitudine în complexul personalităţii ce se 

încadrează într-un romantism eminamente 

românesc. 

Cei care l’au comentat altfel, au confundat 

personalitatea, cu una din funcţile sufletești care 

i-au format-o. 

Singurele manifestări ale personalităţii 

sunt diferitele funcţiuni sufletești și fiziologice, 

împreunate prin corelaţie, la care Eul și 
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conștiinţa ca elemente ajutătoare contribuesc la o 

analiză. 

În fiecare personalitate sunt diferite straturi 

ereditare și de cultură, înfluenţate de mediul 

înconjurător. 

Personalitatea nu-i o funcţie, ci o totalitate 

de funcţiuni. 

Pesimismul lui Eminescu apare ca o 

atitudine unitară în complexul tuturor 

funcţiunilor. 

Nu poate fi discuţia de o personalitate 

pesimistă, ci de o atitudine funcţională pesimistă 

în formarea acelei personalităţi. 

De aceea, pesimismul lui Eminescu se 

înrudește numai cu unele concepţiuni filozofice, 

dar nu se întegrează complet în personalitatea 

poetului, care a fost romantică. 

Nici o mărturie contemporană n’a căutat să 

facă această afirmare, căci Eminescu a fost un 
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romantic întârziat al unui sfârșit de secol care l’a 

dominat: 

 „Eu nu cred nici în Iehova, 

 Nici în Buddha Sakya-Muni, 

 Nici în viaţă, nici în moarte 

 Nici în cugetare ca unii. 

 

 Visuri sunt și un ș’altul 

 Și tot una – mi este mie, 

 De-oi trăi în veci pe lume 

 De-ai muri, cine mă știe? 

 

 Toate aceste taine sfinte 

 Pentru om frânturi de limbă, 

 În zadar gândești, căci gândul 

 Zău nimic în lume schimbă. 

 

 Și, fiind-că în nimica 

 Eu nu cred, o daţi-mi pace: 
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 Fac astfel cum mi-se pare 

 Și făceţi precum vă place. 

 Nu’nvăluiţi a mea gândire 

 Nici cu stil curat și antic, 

 Toate au fost de-o potrivă 

 Eu rămân ce – am fost - romantic!”  

Pesimismul său se încadrează în acest 

romantism original și românesc prin felul cum 

s’a comportat în personalitate. 

Să urmărim această fază, pentru a vedea 

dacă argumentele nu converg câtre o mai 

adevărată interpretare. 

De la  început, nu putem să admitem 

negarea unui romantism în opera lui Eminescu. 
92

 

Mai toţi comentatorii au trecut cu o 

condamnabilă ușurinţă peste prima perioadă 

poetică, atribuindu-i o însemnătate secundară. 

                                                
92

 Originalul în manuscrisele Academiei Române. 
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 Din școală se vede începutul acestui 

romantism, trebuie să se aibă în vedere că orice 

personalitate își stabilește existenţa pe un 

fundament. 

 Romantismul cu întreaga lui armătură nu 

i-au fost desplăcută. 

Desigur că nu în faza lui de exces. O 

moderaţiune, mai bine zis o directivă pur 

personală,  îi călăuzește inspiraţia poetică și chiar 

gândirea filozofică. 

«Între fantasmă și idee am ales de obiceiu 

o metafizică raţională și spirituală. N’am avut 

niciodată o aversiune în potriva romantismului, 

atunci când era întrebuinţat cu sinceritate și 

moderaţiune, așa cum încerc să fac în unele 

poezii.  

Romantismul astfel înţeles nu poate să 

desăvârșească o inspiraţie poetică. El este în 

poezie ceia ce sunt culorile în pictură, îi dau 
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expresie și înţeles viu, cu alte cuvinte însufleţește 

inspiraţia.  

Chiar Leopardi, înverșunat anti-romantic, 

găsește un echilibru în Zibaldone și în unele 

poezii. 

 Poezia romantică s’a înfipt adânc în 

sufletul omenesc, și orice încercare de a o 

desprinde este o zădărnicie. De altfel, dânsa n’a 

făcut nici un rău; exagerările le vom descoperi 

cu puţină osteneală în toate curentele literare 

prezente și viitoare.  

Cât privește despre mine, nu mă tulbură 

ideea unde mă voi afla, ci acolo unde sunt, de 

acolo îmi apăr ideea, fără să mă preocupe locul 

de unde vorbesc sau scriu»
93

. 
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 Dintr’o scrisoare adresată lui Vasile G. Morţun, care  

i-a propus să colaboreze la „Contimporanul” din Iași. 
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Ceea ce caracterizează pe Eminescu este 

dorinţa aprinsă de a se elibera din sfera 

realităţilor. 

Voia o descătușare, o libertate în tot 

complexul personalităţii. Dacă s’a apropiat de un 

Kant, a descoperit în filozofia lui întrebări: Was 

Kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich 

hoffen?  

Dorinţe reflectate ale filozofului de a se 

încadra în cercetarea unor probleme de 

valabilitate universală în acea ordine a lucrului în 

sine dar revoluţionar de îndrăzneţe.  

De asemenea, l’a admirat și iubit pe 

Schopenhauer; ca și acesta a scos un strigăt de 

eliberare prin cugetare, atunci când a spus: 

„lumea e reprezentarea mea”, căutând să se 

desprindă de obsesia voinţei. 

Ori, romantismul încarnat în personalitatea 

lui Eminescu nu urmărește decât o libértate 
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desăvârșită, fie prin o evoluţie, fie printr’o forţă, 

fie prin o mobilitate eterogenică. 

Spiritul caută o evadare. Și atunci sufletul 

caută o iniţiativă, o pasiune, o invenţie, chiar 

pesimismul îi vine într’ajutor. 

         În loc de un determinism, de o raţiune, de 

un optimism clasic, el se desvoltă prin 

metafizică, subiectivism și idealism. 

Arta romantică e o simfonie lirică. O 

variabilitate între geniu și nebunie. O negare 

agresivă în tot ce este cosmopolism și amoralism.  

O sforţare a sufletului de a se urca spre 

sferele mistice ale poeziei. 

 Poetul devine individualist, cultivând 

orgoliu și având toată încrederea în geniu, 

singurul care întrupează diversitatea 

schimbărilor. 

 Iată treptele romantismului, pe care 

Eminescu le-a urcat într’o discreţie pe care 
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contemporanii n’au observat’o, pentru că în 

creaţiunea lui n’a urmărit decât impulsul inimei, 

o lege care nu denaturează personalitatea.  

Nu rămâne nici o umbră de îndoială că, în 

realizarea primelor poezii, Eminescu nu se 

sfiește de impulsul inimii, căutând să imite 

caracterul romantic din poezia lui Bolintineanu și 

Alecsandri.  

Să ţinem în seamă că, începând cu acele 

adnotări din cărţile citite la Ipotești, acea Manon 

Lescant și Zaina, îi erau plăcute de a fi 

repovestite fratelui său, și apoi tălmăcirile 

prelucrate din Schiller și Goethe. 

Apoi „evocările” cu nuanţe de lirism și 

patriotism, fără logică și abstracţie clasică, dar 

pornite dintr-un idealism pur romantic. 

Eminescu, în poeziile ce le trimete 

Convorbirilor Literare, își definește 

personalitatea de romantic, cu o oarecare 
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muzicalitate a versului, mai spre maturitate 

utilizează chiar rima rară, ca pe un Eu de 

subiectivism estetic. 

 Un poet clasic n’ar fi întrebuinţat astfel de 

efecte, care pentru un romantic cum își 

desemnase Eminescu personalitatea, formau 

însăși esenţa poeziei. 

Un clasic n’ar admite niciodată ironia, ca 

pe un element poetic, pe când romanticii o 

întrebuinţează cu frenezie, chiar în situaţiile cele 

mai solemne. 

           Un clasic nu poate fi pesimist, deoarece el 

consideră viaţa exterioară cu seriozitate, măsură, 

euritmie. Pe când un romantic, utilizând 

mobilitatea, căutând invenţia și originalitatea, va 

include o viaţă lăuntrică, pesimistă. 

Iată câteva caracterizări pe care le găsim în 

poeziile lui Eminescu, deosebindu-l fundamental 

de o imprecizie în altă direcţie literară.  
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Romantismul nu era anatemizat la 

Junimea. Mulţi membrii îl cultivau în toate 

domeniile. 

 Ceea ce se pretindea cu încăpăţinare era 

originalitatea și talentul. Așadar, Eminescu nu 

avea nici un motiv ca să-și ascundă 

înclinaţiunile.  

Și totuși, dânsul a căutat prin varietatea 

inspirației să mascheze această atitudine, 

utilizând un pronunţat pesimism prin adopţiune. 

Fanatic adept al „ideei” ca fond al poeziei, 

Eminescu n’a părăsit sau schimbat fondul pentru 

formă. A rămas, fără să dorească, un precursor al 

romantismului românesc, adică un individualist. 

Ceea ce pentru un clasic, o fiinţă este 

cuprinsă între spaţiu și materie, între omogenitate 

și determinism. La un romantic cum a fost 

Eminescu, o fiinţă era spirit, devenire, timp, între 

discontinuitate și eterogenitate. 
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Biologicește, i s’ar opune acestui 

romantism, moștenirea eredităţei materne, 

semnalată și de dânsul în câteva strofe.  

Dar, acestei omocronii de sănătate și 

normalitate clasică, i se opunea o viaţă de boală 

îngrădită între geniu și nebunie, ca transformism 

romantic. 

Fenomenul romantic a lui Eminescu are 

însă nmeroase aspecte, dominate în special de 

specificul moldovenesc al romantismului. 

 În limbă, în lirică inspiraţiei, în evocările 

tradiţionale, dânsul prelucrează mereu reflecţia, 

acordându-i uneori, prin exagerare, un destin de 

intuiţie aristocratică,  în dezisteresare de el înșuși 

și de tot ce producea. 

Caracterul specific romantismului se 

găsește în toată poezia lui Eminescu.  

„Mortua est!” , pe care unii comentatori o 

cred o compoziţie retorică, iar alţii o consideră 
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de-a dreptul filozofică, reprezintă evoluţia 

pesimismului poetului câtre un simţimânt estetic. 

O mărturisește singur: „un vis ce își moaie 

aripa’n amar”. 

Poezia are în prima parte descripţia unui 

tablou cu elemente romantice; el vede sufletul 

unei fete care se înalţă „cu aripi ridicate la 

ceruri pornită, ca un înger, suind a norilor 

schele prin ploaia de raze, ninsoare de stele”. 

Mai vede: «sufletu-ţi candid prin spaţiu cum 

trece; privesc apoi lutul rămas ... alb și rece. Cu 

haina lui lungă culcat în sicriu, privesc la 

surâsu-ţi remas încă viu». 

 Această „umbră de argint” îl tulbură și 

poetul, în partea a două a poeziei, reflectează ca 

și Hamlet asupra nimicniciei vieţii.  

Deoarece am pomenit de acest personaj 

sekesperian, să deschid o paranteză explicativă. 

Eminescu fusese rugat de actorul Grigore 
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Manolescu să-i traducă pe „Hamlet”, pe care 

voia să-l joace. 

 Poetul era redactor la „Curierul de Iași”. 

Iubind teatrul și pe actori, poetul nu putea să 

rămâe absent la reprezentaţiile pe care 

Manolescu le-a dat pe scena grădinii „Chateau 

aux fleurs”, alături de artiștii moldoveni 

Arceleanu și Pekea Alexandrescu. 

 Într’o cronică teatrală, el scria: 

„Manolescu are o voce simpatică în rolurile sale, 

un joc de scenă foarte bogat și variat. A jucat 

bine în piesa „Maria Tudor” de Victor Hugo 

tradusă de Negruzzi”. 

 O prietenie se legase între poetul modest 

și sărac și actorul devenit în scurtă vreme idolul 

ieșenilor. 

«Propunerea ce-mi faceţi îmi întoarnă 

gândurile spre anii studenţiei, când umblam cu 

„Faust” a lui Goethe într’un buzunar, iar cu 
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„Hamlet” a lui Shakespeare în altul, căutând să 

mă dumeresc. De multe ori am încercat să-i 

traduc, dar trebuie să știţi că pentru mine o 

traducere e un canon. Încep ușor, pătruns de 

frumuseţea versului, și pe măsură ce înaintez 

sunt smuls fără să vreau de idei și imagini care 

îmi denaturează intenţia. 

Și atunci în loc de versurile iluștrilor 

poeţi, mă svârcolesc în versurile mele care 

întunecă totul. Așa mi s’a întâmplat când împins 

dorinţa de a traduce din „Hamlet” vestitul 

monolog, m-am trezit cu poezia „Mortua est!” 

care mă reprezintă pe mine în postura eroului, 

împrumutând un conţinut pesimist, brodat pe o 

imagină inventată, un romantism suis generis, 

mai bine zis un motiv între expunere și 

reflecţiune. Nu cred că veţi găsi la Iași pe cineva 

ca să-și iee această răspundere. Totuși, pentru a 

satisface într’o măsură oarecare marele Dv. 
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înteres, pot să vă traduc verbal câteva scene, 

pentru a vă pătrunde de greutatea unei astfel de 

traduceri». 
94

 

Înţelesul retoric și cel pur filozofic se 

năruie în faţa documentului istoriografic, care 

arată originea și desvoltarea ideilor în această 

poezie. 

Chiar dacă n-ar fi existat nici o dovadă, 

elemntul romantic se profilează în „imaginea 

inventată” de poet, care nu-i fantastică, căci 

dânsul se îndepărta cu multă pricepere de acest 

efect, căutând calea mijlocie, care să învedereze 

moderaţiunea, atât în conţinut cât și în limbaj.  

Contrast de creaţiune poetică, mai ales 

atunci când utilizează pesimismul în definirea 

                                                
94

 Originalul în „Corespondenţa” lui Grigore Manolescu, 

- scrisori păstrate de Ana Popescu, soţia lui, de la  care 

posed și alte documente în legătură cu viața marelui 

artist. 
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conţinutului, Hamlet în monologul din actul al 

treilea, scena întâia, își întreabă conștiinţa: «A fi, 

sau a nu fi, aceasta e întrebarea. Ce e mai nobil 

pentru suflet? Să îndure săgeţile și loviturile 

soartei nemiloase, sau să se revolte în potriva 

profundei dureri, împotrivindu-se.  

A muri! A dormi! Iată sfârșitul! Printr-un vis 

putem zăgădui amărăciunile sufletești și 

frământările corpului ... Termen, desigur primit 

cu plăcere. A dormi! A dormi! Poate a visa! 

Aici e problema. În somnul morţii ce visuri 

să avem, când ne-am descătușat de tristeţa vieţii. 

La aceasta trebuie să ne gândim». 

Eminescu pus în „postura elevului”, analizând 

moartea în comparaţie cu viaţa, ajunge la 

concluzia că „îmi vine a crede toate-s nimicuri. 

Ș’apoi cine știe, de este mai bine: A fi sau 

a nu fi ... dar știe oricine, că ceace nu e nu simte 

dureri, și multe dureri, puţine plăceri. A fi? ... 
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Nebunie și tristă și goală; urechea te minte și 

ochiul te înșală; ce-un secol ne zice, ceilalţi o 

dezic. Decât un vis sarbăt, mai bine nimic». 

Din aceste două fragmente, apropiate prin 

dorinţa expresă a poetului, se poate vedea cum 

știe să intuiască o reminiscenţă din paginile citite 

și care îl împresionase îndeosebi. 

 Pesimismul acesta nu-i deloc 

schopenhaurian, reprezintă mai degrabă aspecte 

curioase ale personalităţii. 

«Am o inimă și o minte ciudată. 

Nimic nu pătrunde în ele nemijlocit. 

O idee rămâne la mine săptămâni întregi 

pe suprafaţa minţii, nici mă atinge, nici mă 

înteresează. Abia după multe zile, la pătrunde în 

fundul capului, s’atunci devine prin altele, ce le-

a fi găsit acolo, adâncă și înrădăcinată ...».  
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El precizează și prin această mărturisire 

felul de a înţelege și transforma o idee culeasă de 

la alţii. 

Înaintând cu cercetările poeziilor lui 

Eminescu, suntem siliţi să arătăm că 

romantismul său nu-i izolat, el se interpune prin 

definiţie între scriptor classicus, non proleturuis, 

a lui Gellius și caracterul iraţional al filozofiei lui 

Fr. Wilhellm Schelling, încercând o concilaţiune, 

un fel de clasicism romantizat, păstrând și în 

această încadrare o normă personală, atribuită 

unui romantism de înţelegere românească.  

O iscusinţă originală de a subordona 

creaţiunea unei filozofii, în care substratul estetic 

domină toate elementele care decurg din 

idealizare și realitatea înconjurătoare. 

Poezia lui Eminescu se desvoltă prin 

intuiţia unei idei cu substrat de clasicism 
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românizat, învăluită într’o gradată flamură 

pesimistă. 

Utilizează un conţinut la baza căruia pune 

un paralelism discriptiv cu o tendinţă psihologică 

individualistă, păstrând într’o moderaţiune 

căutată elementul romantic. 

Paralelismul acesta nu-l posedă nici 

Leopardi, nici Lenon, cei doi mari pesimiști pe 

care unii l’au asemuit pe Eminescu. 

Paralelismul acesta nu-l posedă într’o 

astfel de manieră nici Goethe, nici Schiller, nici 

chiar Victor Hugo, întemeitorul romantismului 

francez. 

El pare a fi o incarnaţie a filozofiei 

germane, unde poetul a găsit elemente destule 

pentru a-și consolida creaţiunea poetică. 

Adoptat cu principiu, acest paralelism 

psiho-individualist romantic și pesimist, își face 

drum în miezul unor poezii. 
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Desvoltarea lui pare mai evidentă în 

poezia „Înger și Demon”, unde poetul, ca și în 

„Venere și Madonă”, urmărește în trepte formale 

și comparative pe cele două personaje: 

 «Ea un înger, ce să roagă – El un demon 

ce visează; 

Ea o inimă de aur – El un suflet apostat; 

El în umbra lui fatală stă ndărătnic 

răzemat; 

La picioarele Madonei tristă, sfânta Ea 

veghează»  

Ca un motto a întregii poezii, paralelismul 

acesta capătă o desvoltare analitică, după o 

descripţie explicativă. 

Și în această poezie, ca și în „Mortua est!”, 

fata e o umbră, „albă ca zăpada iernei, lucie ca 

apa lină”. 

 După ce descrie interiorul bisericii, 

privirea poetului se pironește pe acel blond copil 
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care se roagă. „Dar ce văd: Pe-a umbrei tale 

umeri vii ce se întinde? Două umbre de aripe ce 

se mișcă tremurânde, două aripi de umbră câtre 

ceruri ridicate”. 

 A doua umbră este „El”, demonul 

răzvrătit, care la rându-i, se roagă. «Nu spre 

amor – spre’nchinăciune el genunchi-și 

înconvoaie, și ascultă dus de lume a ei dulci și 

timizi șoapte». 

Două lumi îi separă pe amândoi; Ea fiică 

de rege, El „răscoală în popoare a distrugerei 

scântee”; Demarcaţia această nu rămâne pe un 

plan de consideraţie socială, realist; întervine 

ideea de concepţiune romantică, și atunci între 

„Ea” și „El” intervine perspectiva istorică: 

 „Despărţiţi de-a vieţii valuri, între ei și 

între dânsa, 

 Veacuri sunt de cugetare, o istorie, un 

popor: 
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 Câteodat’ – deși arare – se’ntâlnesc, și 

ochii lor 

 Se privesc, par’a se soarbe în dorinţa lor 

aprinsă». 

Viziunea romantică e vizibilă în vedenia 

ei, care îl întuește pe El într’o vibrare plină de 

acţiune și măreţie. 

Dar,  visul odată dispărut în faţa realităţei, 

acel tânăr sărac și bolnav, ce a fost „El” erou de 

legendă, murmură vorbe de amărăciune: 

 «Să vezi marile aspiraţii că-s reduse la 

nimic, că domnește în lume rele, căror nu te poţi 

opune». 

Apare „Ea” mândră-i de înduioșare, 

ceasul ultim îl împacă toată viaţa-i de durere; 

ah! șoptește el pe moarte – cine ești gâcesc, 

iubita» 

Iubirea,  în elementul romantic, apare ca 

un echilibru între două antiteze.  
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Ca o eliberare decisivă chiar în clipa 

morţei, „el n’a vrut ca să condamne pe demon – 

ci a trimis prè un înger, să mă’npace, 

și’mpăcarea-i-e amorul”. 

În această poezie pesimismul pare 

neexistent, făcând loc unui sensibilităţi 

romantice.  

Instinctul acţiunei se revanșează prin 

iubire, care este o eliberare de esenţă divină.  

   Ideea infinită în fenomenul finit, înclină 

către o treaptă hegeliană, căci „El”, demonul 

unor aspiraţii, unde „ochii fulgerau și vorba-i 

trezea furia vulgară”, reprezintă ideea 

exteriorizată; spiritul acestui erou se desprinde 

printr’o dorinţă de materie, se interiorizează, se 

contopește cu absolutul. Revelaţia vine atunci 

când vede că totul a fost o zădărnicie.  

Absolutul, din prima fază a existenţei, 

atunci când visa să stăpânească popoarele prin 
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răscoală și gândiri rebele, se preface într’o idee 

care se gândește pe sine însuși.  

Absolutul, devenit conștient prin gândire, 

înclină către o revelaţie de fericire, în clipa 

decisivă, atribuindu-i o salvare în puterea 

dumnezeiască. 

 Îngerul salvator e „amorul”, clipă 

idealizată și nemuritoare chiar în faţa morţei. 

 Sufletul va pleca împăcat, într’o lume 

necunoscută, știind că din toată strădania pe acest 

pământ, iubirea prin „Ea” l’a urmărit, i-a înţeles 

aspiraţiile și o primește ca o împărtășanie 

creștină pentru purificarea ceà din urmă. 

Pesimismul, care în alte poezii se 

evedenţiază, aici este o simplă îndoială: „a muri 

fără speranţă! Cine știe amărăciunea ce-i 

ascunsă-n aste vorbe?”. 

 Dacă poetul ar fi desvoltat o temă 

pesimistă, n’ar fi acordat un desnodământ cu 
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revelaţia iubirei, pentru liniștea sufletească 

supremă a eroului. 

Pesimismul lui Eminescu nu-i o incarnaţie, 

ci mai mult o atitudine, o fază, în multiplile 

fenomene ce-i brăzdează personalitatea. 

Admiţând o varietate în subiecte; o 

claritate în expunere și stil, respectând eticul; 

iubind patria și trecutul ei; în fine căutând 

originalitatea,  nu în extravaganţă ci în 

directivele nedisminţite ale inimei și a cugetărei, 

poetul desvoltă un clasicism romantizat 

românesc, colorat din când în când cu un 

pesimism moderat, de esenţă filozofică. 

Afirmând necesitatea unei personalităţi 

libere, poetul sondează neîncetat orizonturi noi 

de cercetare. Laboratorul creaţiunei lui 

(manuscrisele) sunt pline de un material poetic 

adunat spre a fi prelucrat.  
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Dacă admitem părerea lui Schopenhauer 

că „în lumea inteligenţei durerea nu-i stăpână”, 

ci toate sunt supuse cunoștinţei, am putea să 

anticipăm că Eminescu era fericit. 

 Dar  Maiorescu îi tăgăduește și fericirea și 

nefericirea, considerându-l un adept a lui 

Schopenhauer. 

Ori, Eminescu declară: „Filozofia lui 

Schopenhauer a fost pentru mine o delectare 

spirituală de cel mai înalt grad. În acest filozof 

sufletul meu s’a oglindit în deplină recunoaștere 

și în deplină înţelegere»
95

 

Și în creaţiunea lui poetică, dânsul nu s’a 

desminţit, l’a adoptat ca pe o delectare, un 

pesimism de natură estetică, care recunoaște în 

                                                
95 Mihai Eminescu, „Analizând pe 

Schopenhauer”, din cuprinsul acestui studiu. 
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unele împrejurări perfecţiunea intelectuală și 

morală. 

Unele poezii ale lui Eminescu sunt 

încadrate într’un pesimism evoluat, după subiect 

și ideea ce o desvoltă, neajungând la un 

scepticism radical. 

Pesimismul lui Eminescu este un pesimism 

poetic; o paletă cu multe culori, din care poetul 

combină expresia tabloului ce-l înfăţișează.  

Mai mult, caută să se înterpună în situaţia 

subiectului, adâncind ideea; reflecţiunile pornesc 

din situaţii, de aceea diferă unele de altele; 

pesimismul său e mai mult practic decât teoretic; 

explică, nu dovedește; răspunde, fără a fi 

întrebat; e un pesimism de natură reflexivă, decât 

de natură dispoziţională. 

Repetând întrebarea lui Maiorescu, putem 

anticipa: Eminescu a fost pesimist? răspundem 
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că dânsul n’a fost pesimist, neavând perturbări 

fizico-logice și psihice.  

Eminescu, atunci, a fost optimist? – 

răspundem că dânsul n’a fost nici optimist, căci 

deși era individualist în concepţie, însă mediul 

înconjurător nu-l făcea fericit; și cu toate că era 

nepăsător, neglijindu-și individualitatea, lumea 

interioară nu i-a desvăluit plăcerea unei fericiri. 

 Personalitatea lui a primit afirmarea unui 

meliorism, în care concepţia pesimismului 

alternează cu optimismul, căci lumea nu este 

bună, dar nu este nici iremediabil de rea, încât 

Eminescu, în creaţiunea lui poetică, se va servi 

de ambele elemente, care încadrează și în 

clasicism și în romantism, închegându-și o 

personalitate românească: un suflet frumos, o 

moralitate ireproșabilă, o dragoste integrală 

pentru trecutul și prezentul ţării care l’a produs. 
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Dacă în „Înger și demon” nu putem admite 

o concluzie pesimistă, în schimb, în poezia 

„Împărat și Proletar” vom descoperi un 

pesimism social reflexiv, care dovedește variaţia 

de atitudini al fenomenului însuși, dar  așa cum îl 

aplică Eminescu în inspiraţia sa. 

Proletarul descris de poet nu are nimic 

dinamic în atitudine, face parte, cum singur o 

afirmă, din „acei săraci și sceptici ai plebei 

proletare”. 

 E un revoltat teoretic, care confirmă, dar 

nu caută sa rezolve problemele sociale. 

E un proletar poetizat, care oscilează între 

pesimism și scepticism. El se întreabă: 

Spuneţi-mi ce-i dreptatea?  

Spuneţi-mi ce-i virtutea?  

Spuneţi-mi ce-i religia?  

„Minciuni și fraze-i totul ce statele susţine, 

Nu-i ordine firească ce ei a fi susţin; 
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Averea să le aperi, mărirea ș’a lor bine, 

El braţul tău înarmă, ca să lovești în tine, 

Și pe voi contra voastră în lupta ei vă mân”. 

Proletarul lui Eminescu, după ce schiţează 

răul social, mizeria copleșitoare și neagră a 

acestor desmoșteniţi de soartă, utilizând și în 

această poezie treapta paralelismului, printr’o 

comparaţie desvoltată între sărac și bogat, între 

muncă și capital, aduce în scenă pe Împăratul 

filozof, care, deși trece „pe malurile Seinei în 

faeton de gală», el este copleșit de gânduri, se 

simte „tăcut și umilit” că „mărirea-i e în taina” 

legată de aceștia. 

Și atunci, poetul desvoltă cele două 

concepţii filozofice pe un plan social. Proletarul 

său adoptă un pesimism reflexiv, deși face parte 

din colectivitate, totuși se simte un izolat. 

«Ah! – zise unul, spuneţi că-i omul o 

lumină, pe lumea esta plină de amaruri și de 
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chin? Nici o scântee’ntrânsul nu-i candidă și 

plină, murdară este raza-i cu globul cel de tină, 

asupra cărui dânsul domnește pe deplin». 

Consideră nefericirea ca entitate 

universală, pentru a formula argumente raţionale, 

unde nota pesimistă predomină. «Ca umbre care 

nu sunt, v’a ’ntunecat vederea, și v’a făcut să 

credeţi că veţi fi răsplătiţi ... Nu! moartea cu 

viaţa a stins toată plăcerea – cel ce în astă lume 

a dus numai durerea, nimic n’are dincolo ... căci 

morţi sunt cei muriţi». 

Imposibilităţile naturii faţă de om, soarta 

lui, o jucărie în faţa sforţărilor ce le face și din 

care nu reiesă nici o schimbare în univers, îl 

înclină spre pesimism, în cazul Proletarului lui 

Eminescu, un pesimism teoretic desvoltat pe un 

plan social. 

 „O! Aduceţi potopul, destul voi 

așteptarăţi, ca să vedeţi ce bine prin bine o sa 
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iasă, - nimic ...” Locul hienei îl luă acel 

vorbăreţ, locul cruzimei vechie acel fin pismăreţ, 

formele se schimbară, dar răul a rămas».  

Obosit de atâta învinuiri pe care le-a 

aruncat omenirii, acest proletar  puţin 

romantizat, își întoarce privirile câtre trecut, spre 

„vremile aurite”, spre „mitele albastre”, unde 

crede că va găsi „plăcerile egale – egal vor fi 

’mpărţite». 

Însăși moartea va apărea ca „un înger cu 

părul blond și des»; împăcat cu suprema reflexie, 

Proletarul va muri „fără de-amor și grijă, feciori-

or trăi’n lume cum voi aţi vieţuit»; sufletul său 

dispare în neant, fără nici o speranţă de 

îndreptare socială, fără acea încredere oarbă a 

revoluţionarului, care se jertfește pe sine pentru 

fericirea altora, ci cu mângâierea omului 

decepţionat, doborât de propria lui credinţă, 



342 

 

convins în sfârșit că urmașii lui nu vor fi mai 

fericiţi. 

Împăratul filozof este și dânsul un 

pesimist, cu toate că stăpânește, în loc să fie 

stăpânit cu Proletarul. 

 El simte că poporul nu-l iubește, e un 

izolat, dar «nedreptul și minciuna a lumei dulce 

frâu; istoria umană în veci se desfășoară, 

povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău». 

 O știe până la convingere, dar chiar în faţa 

revoluţiei „Parisul arde’n valuri, furtuna ’n el se 

scaldă, turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în 

vânt – prin limbile de flăcări, ce’n valuri se 

frământ, răcnete, vuet de-arme pătrund marea 

ceà caldă, evul e un cadavru – Paris al lui 

mormânt»;  

Împăratul filozof nu aruncă anateme 

sociale, nu caută să se desprindă chiar printr’o 

dilemă de ceea ce fatal trebuie să se întâmple, 
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căci „în orice om o lime își face încercarea, 

bătrânul Demiurgos se opintește’n van; în orice 

minte lumea își pune întrebarea din nou: de unde 

vine și unde merge? Floarea dorinţelor obscure, 

sădite în noroiu». 

 Întrebările lui nu vor să capete o dezlegare 

explicativă, așa cum a făcut-o Proletarul, ele 

toate converg câte o filozofie pesimistă, 

metafizică, așa cum o concepea Schopenhauer; 

voinţa nu este cauză, ci esenţa universului, 

separând inteligenţa de această voinţă de 

cunoaștere și suferinţă.  

Împăratul filozof apare în postura 

individualistă, singur cu el însuși, cu reflexiunile 

sale, „căci știe că visu – acesta cu moarte se 

sfârșește, că’n urmăţi remân toate așa cum sunt, 

de dragi oricât ai drege’n lume – atunci te 

obosește eterna alergare ... ș’un gând te-
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ademenește: Că vis al morţi eterne e viaţa lumei 

întregi». 

Ca și Proletarul și Împăratul filozof 

ajunge la aceeași concluzie, la negarea fericirei 

pe acest pământ. 

Pesimismul reflexiv, pe care Eminescu îl 

desvoltă în această poezie, are un scop de relief 

social, de contrast, în opoziţie cu idealul, 

frumosul în sine, cu arta estetică. 

În „Rugăciunea unui Dac” pesimismul își 

desfășoară aripele ocrotitoare în poezia lui 

Eminescu.  

Chiar de la  început, fără nici o 

întroducere, fără subiect, ca un monolog, poetul 

prezintă pe acel „Tu singur” căruia îi aduce 

prinosul unei reînvieri. 

         «El este moartea morţii și învierea vieţii!» 

Acestui zeu născut din haos, căci ”nu era 

azi, nici mâne, nici eri, nici totdeauna, căci unul 
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erau toate, și totul era unul»; poetul îi atribue 

puteri nemărginite, căci ”dă suflet altori zei și 

fericire lumii, el este – al omenirei izvor de 

mântuire”. 

 În imaginaţia poetului, acest „Tu singur” 

se bucură de recunoștinţă, mai întâi că „îmi dete 

ochii să văd lumina zilei» și un glas purtat de 

cântec, să poată simţi intuiţia versului; și, în al 

doilea rând, încrederea că va reuși prin cerșit 

„încă’un adaus: să’ngădue întrare’mi în 

vecinicul repaus!». 

Filozofia lui Schopenhauer se interpune în 

faţă, fără reticenţe, caută o deslegare. 

Elementul metafizic, purces din psihologia 

voinţei, apare conștient de la  început. 

„Să blesteme pe oricine de mine-o avea 

milă, să binecuvinteze pe cel ce mă înspiră, 

s’asculte orice gură ce-ar vrea ca să mai râdă, 

puteri să pue’n braţul ce’ar sta să mă ucidă, 
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s’acela între oameni devină cel întâiu, ce mi-ar 

răpi chiar piatra ce-oiu pune-o căpătăni». 

Schopenhauer nu admite sinuciderea și 

voinţa trebuie să se omoare pe sine însăși, în 

esenţa sa, nu în forma sa de existenţă; ori, în 

„Rugăciunea unui Dac”,  dacul care imploră 

mântuirea vecinicului repaus, cere puteri divine 

pentru braţul care îl va omorî, considerându-l pe 

ucigător, nu ca un salvator, dar ca primul între 

semeni. 

Eminescu știe însă să dozeze; arta lui 

poetică începe să capete patina maturităţii; de 

aceea, Dacul său, prin sinucidere, nu urmărește 

distrugerea voinţei; ci, dimportivă, tinde spre un 

ascetism, poetizat, dar nirvanic „gonit de toată 

lumea prin anii mei să trec, pân’ce-oiu simţi că 

ochiu-mi de lacrime e sec, că’n orice om din 

lume un dușman mi se naște, c’ajung pe mine 

însu-mi a nu mă mai cunoaște, că chinul și 
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durerea simţirea-mi a’mpietrit-o, că pot să-mi 

blastăm mama, pe care am iubit-o – când ura 

ceà mai crudă mi s’ar părea amor ... poate-oiu 

uita durerea-mi și voiu putea să mor». 

Ascetismul acesta,  în arta lui Eminescu se 

preface în flagelaţie. Ascetismul însă cere timp 

de suferinţă pentru isbăvire; Dacul însă cere 

Eului o îndurare supremă, disperată; viaţa, deși 

i-a dat putinţa să se bucure de un cântec, de 

farmecele milei, de duioșia unui vers, însă 

dorinţa de întrare în vecinicul repaus îl 

copleșește. Ascetismul nu-și poate găsi o 

sălășluire; singură moartea..... 

Oricum ar fi, i-ar împăca conștiinţa unei 

existenţi, ”că pot să-ţi multumesc că tu mi-ai dat 

în lume norocul să trăesc”, dar moartea de mi-o 

dai, „să simt că de suflarea-ţi suflarea mea se 

curmă, și-n stingerea eternă dispar fără de 

urmă!» - Dacul s’ar simţi mântuit.  
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Noi știm că flagelaţia se aplică unui 

nenorocit în viaţă; o durere psihică, răzbunată 

printr’o durere fizică; Dacul însă cere o flagelaţie 

pentru cadavrul său; contradicţia e evidentă; dar 

întregul pesimism pe care Eminescu îl 

subordonează acestui monolog filozofic este 

personală, de natură intuitivă, este prelucrat de o 

concepţie poetică; sau, cum dânsul zice:  

„Negând voinţa, ajungem spre neant, spre 

Nirvana, concretizarea neexistenţei. Mântuirea, 

zice Schopenhauer, este opera rezervată 

negaţiunei voinţei; prin această voinţă se smulge 

în mod violent rădăcinei sale care e speţa, și 

renunţă să mai trăiască în ea. Odată actul acesta 

îndeplinit, ce devine voinţa de a trăi. Nu numai 

n’avem nici o noţiune despre aceasta, dar încă 

ne lipsește orice dată pentru a ne forma o idee 

oarecare.Acesta e punctul nevralgic al 
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inteligenţei ca putere de pătrundere 

omenească»
96

 

 

VIII 

 

Creaţiunea poetică a lui Eminescu nu 

poate fi o simplă deducţie în cercetarea genezei 

unor poezii cu un substrat determinat de un 

„subiect” în compunerea lor. 

După cum am arătat, chiar dânsul, prin 

scrisori, însemnări diverse, a căutat să explice 

această caracteristică a creaţiunii sale. 

Deducerile și presupunerile care persistă 

încă în analitica cercetătorilor trebuie să dispară, 

deoarece strădania de îndreptare a istoriei 

                                                
96

Mihai Eminescu, „Analizând pe Schopenhauer” din 

cuprinsul acestui studiu. 
 



350 

 

literare, singura valabilă, înlătură orice falsă 

interpretare. 

E un fenomen rar ca un poet să-și explice 

opera, așa cum a făcut-o Eminescu. 

Simţea nevoia acestei explicaţiuni, 

deoarece creaţiunea sa era izvorâtă dintr’o 

concepţie nouă, atat cu fond poetic, dar și ca 

formă: limbă, ritm, expunere de imagini. 

Căpătase din numeroasele lecturi o 

convingere puternică de a se feri de banalitate, de 

o imitaţie aservită de unii închipuiţi poeţi, 

căutând, după cum se constată din începuturi, 

dorinţa vie de a descoperi un drum nou. 

În evoluţia acestei descoperiri, în timp 

numai de câțiva ani (1865 – 1872), a ajuns să-și 

traseze acest drum cu elemente culese din 

domeniul filozofic, transformându-le în elemente 

și concepţiuni de inspiraţie poetică.  
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Transfigurarea aceasta se observă chiar în 

pesimismul ce-l revarsă, mai ales înspre epoca de 

maturitate, considerându-l ca pe un element de 

revelaţiune. 

Cele patru „Scrisori” sunt legate de o 

scrisoare explicativă, trimisă la Iași din Odessa, 

prietenului Novleanu: 

«Niciodată n’am simţit că sunt singur pe 

lumea această de plânsori ca în acest oraș 

rusesc. 

Mă veţi întreba dece, când voi m’aţi trimis 

aicea pe cheltuială și spre binele meu. 

De ce? Gândurile să vă povestească, ele 

mă reîntorc mereu înapoi, și acum drept 

mângâiere mă razim pe amintiri ca să-mi 

astâmpăr oftatul: 

Aștept Nirvana ca o dogmă, cu setea 

liniștei eterne. 
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Nimic nu va mai fi aicea, neantul iluziile le 

cerne. 

Iatămă’s în plin budism, cu alte cuvinte vă 

sunt dator cu o explicaţie, pe care Pogor de mult 

mi-a cerut-o; iat-o: 

Inspiraţia mea poetică se înrudește cu cele 

auzite și cele citite, e curios, dar e așa. 

Înregistrez și apoi prefac după capriciile 

fanteziei totul. Citind acum după  Pușkin, văd că 

și el, ca și Goethe, ca și Schiller, s’au servit de 

aceiași metodă.  

Eu n’am învăţat-o, după cum cred că nici 

ei, n’au avut de unde s’o știe. Pisemi-te e o lege 

a naturei poetice. 

 Citind biografia lui Kant, mi l’am 

închipuit în „Scrisoarea” întâia; citind pe 

Hammer și Kunisch, i-am întrebuinţat în 

Scrisoarea a treia și Luceafărul; citind pe 

Müller, am Dobândit o înţelegere mai deplină a 
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budismului putându-l compara cu filozofia lui 

Schopenhauer. 

Dar nici unii poeţi n’au scăpat de mania 

mea. Acum i-a venit rândul lui Pușkin ... Să nu 

vă miraţi de sinceritatea mea. Contemporanul să 

războește cu plagiatorii, îi vânează ca pe 

soareci. Și prin asta, cred că aduc un mare 

serviciu literaturei. 

Sermanii, uită un principiu invulnerabil pe 

care spiritualitatea omenească l-a înscris de 

secole pe frontispiciu: nimica de la  noi și totul 

pentru noi; dar cum? – întrebarea asta are 

nenumărate răspunsuri. 

În ceiace mă privește, vedeţi ce-am făcut, 

și ceiace poate o voi mai face; mă bate gândul 

să-mi adnotez propriile mele poezii, chiar mi-am 

legat volumul – o filă tipărită, una albă, în 

vederea acestui scop. Poate că așa să fiu mai 

bine priceput; arta poetică este așa de 
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complicată; nu se învaţă, căci n’a avut măcar ca 

filozofia o angoră plină de libertate și de 

îndrăzneală. 

Poetul e un drumeţ care rătăcește toată 

viaţa; căutând ceiace n’a dorit să caute; 

plângând și râzând de propia lui creaţiune; 

uitându-se înapoi ca să poată îndrăzni mai 

departe; o umbră ce se profilează de veacuri pe 

bolta cerească, pentru ca pământul să-i vadă 

aripele ţântuite de stele; gata oricând să sboare 

cu gândul spre lumii de inspiraţie, dispreţuind 

viaţa, dorins moartea, și totuși purtând ca un 

blestem încrustat pe frunte – nemurirea. 

Ideile acestea mi-au sugerat o poezie a lui 

Pușkin – Poetul, iat-o: «Poete, să nu te încânte 

dragostea mulţimii, scânteile de laude vor trece 

așa curând, neînţeles ca timpul în hohote vor 

râde, tu neclintit așteaptă o judecată dreaptă. 
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Ești – rege cu libertatea în nimb 

încununat, Zaeton ţi-e gândul, pegaz un 

sburător, în paradisul cu stele regat – judecător; 

privește-ţi opera în faţă, ai dălţuit cuvinte, 

imagini fulgerate din ochii inspirărei ești 

mulţumit? O! Creatorule obosit ...  

Mulţimea ţipă, urlă, rânjând, în spre altar; 

ce vrei de la  copii? Focul sacru arde luminând 

un trepied». 

După cele arătate, veţi pricepe, sau după cum 

spunea Goethe: Von der Gewalt die alle Wesen 

bindet, befreit der Mensch sich, der sich 

uberwindet»
97

. 

În „Scrisoarea Întâia” poetul inaugurează 

poezia filozofică. Cuprinsul ei nu e o întâmplare, 
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nu sunt reminiscenţe ca în poeziile anterioare, e 

un tot armonic, într’o expunere clară. 

Ideea care a fost întotdeauna filonul de 

orientare poetică la Eminescu apare vizibil 

încadrată  într’o descriere având amprenta 

filozofiei budiste.  

Nimic forţat, totul decurgând într-o 

evocare de o perfecţiune impunătoare. E piatra 

de hotar a maturităţii. 

Deși poetul utilizează un vers de 

șaisprezece silabe, totuși flexibilitatea și armonia 

se întregesc prin cuvinte și imagini de o rară 

frumuseţe. 

Eminescu, iubind poezia indică, găsind în 

ea o inspiraţie proaspătă, mai mult încă, 

frământări de gândire filozofică, viziuni simple 

dar pline de măreţie, a căutat să-și apropie unele 

idei, întroducându-le cu o artă deosebită în 

poezia sa. 
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”Pe când fiinţa nu era, nici nefiinţă, dar 

nici nemărginit văzduh; nici boltă a cerului 

albastru nu era; învăluind misterul, și unde 

ascuns privirei stătea cel nepătruns; era noian 

de ape, era genune; chiar moartea nu era; nici 

nemurirei noaptea era noapte și ziua era tot 

noapte; nimic deosebit; căci fără viaţă trăia 

Unicul în sine, și hausul în afară domnia peste 

cuprins. 

Lumina nu se născuse încă, pretutindeni 

întuneric, pustiu prin spaţiu, tot fără de viaţă; 

Unicul, izvor de căldură și de aprige dorinţi, 

apăru pe lume ca germene a gândirei și 

plăsmuitor de vieţi; poeţii și înţelepţii, inspiraţi 

și cugetând, au descoperit misterul între a fi și a 

nu fi: o rază ce străbate din cer în spre pământ, 

prăpastre adâncă, în care zace firea; privirea le 

zărește în putere și voinţă suind și coborând pe 

al razei drum. Zadarnic însă, căci une poate să 



358 

 

spue, că în tot și toate e firea’ntreagă a lumei; și 

cine iarăși poate să spue că din nimic, nimicul 

s’a născut, sau din genuna morţei sau născut ca 

boaba spumii, fășii desprinse din eternitate, din 

lumii pierdute în neguri izvor de infinit. Cine 

rege al făpturilor va fi? El poate cărmuitor de 

firmanent, să știe dacă o lume, o lume a născut. 

Ori poate căci nici dânsul să nu știe ce nu se 

poate ști”. 
98

 

O pagină prelucrată de poet dintr’un imn 

Vedic, material ce i-a servit ca orientare în 

concepţia sa poetică. 

Expunerea din „Scrisoarea I” e brăzdată 

în întregime de filozofia budistă: 

«Ea din noaptea amintirei o vecie’ntreagă 

scoate 
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De dureri, pe care însă le simţim ca’n vis 

pe toate. 

............................................................................... 

La’nceput, pe când fiinţă nu era, nici 

nefiinţă, 

Pe când totul era lipsă de viaţă și voinţă, 

Când nu s’ascundea nimic, deși tot era 

ascuns ... 

Când pătruns de sine însuș odihnea cel 

nepătruns. 

Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de 

apă? 

N’a fost lume pricepută și nici minte s’o 

priceapă, 

Căci era un întuneric ca o mare făr’o 

rază, 

Dar nici de văzut nu fuse și nici ochiu are 

s’o vază. 
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Umbra celor nefăcute nu’ncepuse-a se 

desface; 

Și în sine împăcată stăpânea eterna pace! . 

Dar deodată’un punct se mișcă ... cel 

întâiu și sigur. Iată-l 

Cum din haus face mumă, iar el devine 

Tată-l! ... 

Punctu-acela de mișcare, mult mai alb ca 

boaba spum 

E stăpânul fără margini peste marginile 

lumii ... 

De-atunci negura eternă se desface în 

fâșii, 

De atunci răsare lumea, lună, soare îi 

stihii ... 

De atunci și până astăzi colonii de lumi 

pierdute 

Vin din sure văi de haus pe cărări 

necunoscute 
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Și în roiuri luminoase izvorând din infinit, 

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit». 

............................................................................... 

Timpul mort și’ntinde trupul și devine 

vecinicie, 

Căci nimic nu se întâmplă în întinderea 

pustie 

Și în noaptea nefiinţei, totul cade, totul 

tace 

Căci în sine împăcată reîncep’eterne pace  

..................................................................... 

Unul e în toţi, tot astfel precum una e în 

toate. 

.................................................................... 

Poţi zidi o lume’ntreagă, poţi s’o sfarmi ... 

ori ce-ai spune 

Peste toate o lopată de tărină se depune.  

..................................................................... 
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Și pe toţi ce’n astă lume sunt supuși puterii 

sorţii! 

Deopotrivă-i stăpânește raza ta și geniul 

morţii! 

............................................................................... 

Comparând textul prelucrat de Eminescu 

dintr’un imn vedic, cu citatele lui poezia pe care 

o analizăm, se vede cum poetul poseda arta de a 

metamorfoza o concepţie filozofică într’o 

concepţie de esenţă poetică. 

Pe când poetul filozof din imnul indian e 

pătruns de îndoială, scoborând totul pe trepte 

mărginite de întrebări, încercând numai să 

bănuiască o zădărnicie, Eminescu își pune 

aceleași întrebări despre existenţa lumii, «dar un 

punct se mișcă, hausul face mamă, iar el devine 

Tatăl. Lumea pare cu lună, soare și stihii».  

Dânsul dă o dezlegare acestui misticism, 

pentru a avea în faţa lui – ideea om, fie Dascălul 
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sugerat din citirea biografiei lui Kant, «fie copii 

ai lumii mici, care facem pe pământul nostru 

mușuroaie de furnici». 

 Concepţia budistă este transformată 

dintr’un fatalism religios, într’un postulat cosmo 

– theologic kantian, întemeiat pe o lege morală, 

unde perfecţiunea voinţei se realizează într’o altă 

lume, unde sufletul, pentru a ajunge să persiste, 

ajunge la concepţia nemurirei sufletului: 

«Fericească-l scriitorii, toată lumea 

recunoască-l ... 

Ce-o să aibă din acestea pentru el, 

bătrânul dascăl? 

Nemurirea se va zice. Este drept că 

viaţa’ntreagă, 

Cu și edera de-un arbor, de-o idee i se 

leagă. 

«De-oiu mari – își zice’n sine – al meu 

nume o să-l poarte 
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Se colii din gură’n gură și l’or duce mai 

departe 

De a pururi, pretutindeni; în ungheșul 

unor ceeri, 

Și-or găsi, cu al meu nume, adăpat a mele 

scrieri!» 

 

    ”O sermane! Ţii tu minte câte’n lume – ai 

auzit, 

     Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit? 

     Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o fâșie, 

   Vre o umbră de gândire, ori un petec de 

hârtie». 

Eminescu în acest Dascăl vede pe omul 

fenomen, supus cauzalităţii și el, prin raţiunea sa, 

e chiar numen, lucru în sine.  

Raţiunea face din el o personalitate, 

încadrându-se în formula kantiană «lucrează așa 

încât tu însuţi să reprezinţi umanitatea în 
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persoana ta și a altuia, ca scop și niciodată ca 

mijloc». 

Odată stabilită personalitatea Dascălului, 

perfectă până la saturaţie, căci „universul fără 

margini e în degetul lui mic; căci sub frunte-i 

viitorul și trecutul se încheagă, noaptea – adânc 

a veciniciei el în siruri o desleagă; precum Atlas 

în vechime sprijinea ceriul pe umăr, așa el 

sprijină lumea și vecia într’un umăr», poetul 

admite concepţia filozofică despre lume, în cele 

expuse de acest Dascăl, dar se revoltă la ideea 

unei nerecunoștinţi a posterităţii. 

Adnotând această personalitate, el învălue 

această îndoială în vălul unui scepticism 

dogmatic kantian, pentru a ajunge la o critică 

sănătoasă a minţii și a însăși raţiunii. 

Ajuns acolo, el nu mai are să se teamă de 

nici un atac, căci distingând propietatea sa de 

ceea ce e cu afară de hotarele ei, zice Kant, și 
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asupra cărora nu face pretenţii, nici poate fi 

încurcat în certuri pentru aceasta. 

 Deși procedura sceptică nu este 

mulţumitoare pentru întrebările raţiunii, 

«neputând să te ajungă, crezi c’or vrea să te 

admire? ei vor aplăuda desigur biografia 

subţire, care s’o’ncerca s’arate că n’ai fost vr’un 

lucru mare, c’ai fost om cum sunt și dânșii ...», 

poetul o întrebuinţează totuși ca o preexercitare, 

pentru a deștepta preemţiunea ei și a arăta 

mijloace temeinice sceptice, care o pot asigura în 

proprietăţile ei legitime. 

Apostrofele satirice nu-l împedică pe 

Eminescu să nu revie la o concluzie pesimistă, 

efect de concepţiune religioasă creștină, 

nicidecum budistă sau nirvanică 

schopenhaueriană. 
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„Oboseala, slăbiciunea toate rălele ce 

sunt, într’un mod fatal legate de o mână de 

pământ». 

Viziunea poetică, odată terminată, apare 

din nou lumina lunei, codrii care ascund 

strălucite izvoare, doruri amorţite și amintiri 

răscolitoare de reflecţii romantice; căci nu numai 

Dascălul, personajul excepţional, e încadrat în 

puterea sorţii, ci chiar noi toţi, acele mușuroae de 

furnici, suntem stăpâniţi de geniul morţii; căci 

zădărnicii, toate sunt zădărnicii spunea 

Ecleziastul și poetul o confirmă prin atitudinea 

de resemnare. 

Dacă în „Scrisoarea I” Eminescu aduce ca 

personaj un Dascăl,  făurit după ce citise 

biografia lui Kant, care își expune o doctrină 

poetică filozofică după unele sugestii budiste, în 

Scrisoarea a II-a, pe primul plan apare însuși 

poetul, care își analizează personalitatea. 
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«Mă întreb dacă pot fi mulţumit cu soarta 

destinului poetic. Cum privesc eu acest destin, se 

poate ușor vedea în cele ce am expus cu 

oarecare îngrădire, ca revolta să nu pară preà 

revoluţionară, cu toate că tâmplele îmi svâcneau 

de indignare și creierul se înferbântase. Așa am 

scris acea „Scrisoare a doua”, pe care să 

credeţi că mă revăd în ea din nenorocire, căci o 

idee poetică nu-i întotdeauna o imaginară, o 

ficţiune, un tablou alcătuit din viziuni interioare, 

ea poate să fie și o transpunere a ceia ce ești, ce 

poţi să fi, sau în cazul cel mai fericit, așa cum ași 

dori, ceia ar fi trebuit să fiu pentru liniștea mea 

sufletească. Mă consolez însă cu aceiași idee, că 

pot să mă exteriorizez în versuri». 
99
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Poetul e nemulţumit. Poezia lui nu vrea s’o 

desfacă ca pe o marfă. E dezgustat de ceea ce 

vede că fac unii barzi, care scriu după comandă. 

Nu vrea să creeze nici pentru glorie. 

 Chiar dragostea, pentru el nu mai are nici 

un farmec, căci «femeia ca și lumea, e o școală, 

unde’nveţi numai durere, înjosire și spoială». 

Amintirile de student îi tulbură gândirea. 

„Vai! tot mai gândesc la anii, când visam în 

academii, ascultând pe vechii dascăli cărpocind 

la haina vremii». 

«Pot mărturisi ca și Faust că mi-a plăcut 

astronomia; am privit cerul cași pământul, viaţa 

și moartea, cu același înteres pentru misterul ce 

închid în cuprinsul lor. Într’o bibliotecă vieneză 

am răsfoit din curiozitate „Harmonices Mundi”, 

citind cu evlavie cuvintele de premărirea 

dumnezeiască. 
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Puţinul ce cunoaștem și multul ce nu 

cunoaștem în El stă ascuns. Numai Lui laudă, 

cinste și glorie vecinică!»
100

 

Reflexiunile din „Scrisoarea a II-a”, cu 

astronomul, să nu fie oare o sugestie poetizată 

din răsfoirea volumului lui Kepler? 

Precizările sunt greu de găsit, cultura lui 

Eminescu fiind într’o continuă variaţie, putem 

adăuga, capricios de felurită, încât mai mult 

printr’o deducţie revelatoare drumuim 

ascunzișurile de nobilă creaţiune. 

Din paleta de culori, poetul utilizează 

mereu culoarea neagră cenușie, de umbre și 

lumini ale pesimismului. 

 Concepţia aceasta filozofică devine 

personală, cu toate că a fost întuitizată din 
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  Pe o filă din caietul păstrat de Stefanelli, unde poetul 

a desemnat și o constelaţie planetară. 
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numeroasele scrieri budiste, schopenhaeriene, 

chiar din poeţii pesimiști: Lenau, Leopardi și 

Alfred de Vigny, din care a păstrat în manuscrise 

unele traduceri. 

În „Scrisoarea a II-a” ar fi fost înteresant 

ca poetul să-și expună preferinţele, fiind vorba de 

aspectul personalităţei sale, dar dânsul, urmărind 

linia impersonalităţii, utilizează, prin dozare, 

numai ceea ce i s’a părut că folosește unui tot 

armonic, căci «gloria-i închipuirea ce o mie de 

neghiobi idolului lor închină, numind mare pe un 

pitic, ce-o beșică, de spumă, într’un secol de 

nimic». 

Studentul Eminescu, ameţit de cultura 

oficială a Universităţii, bogată și felurită, dar 

uneori ridicolă, pentru un suflet subjugat de 

înalte probleme, dânsul își linistește conștiinţa, 

ascultând de impulsul inimii și frământările 

gândului: „Atunci lumea ceà gândită pentru noi 
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avea fiinţă, și, din contra, ceà aevea ne părea cu 

neputinţă. Azi abia vedem ce stearpă și ce aspră 

cale este, cea ce poate să convie unei inime 

oneste, iar în lumea ceà comună a visa e un 

pericol, căci de ai cumva iluzii, ești pierdut și 

ești ridicul». 

Analizându-și propriul său suflet, observă 

din tot ce-l înconjoară că e neînţeles; pesimistă 

constatare, înrădăcinată într’un suflet cu 

predespoziţii spre durere, îl silesc să-și închie 

scrisoarea cu un dispreţ amar și plin de mândrie: 

    Dacă port cu ușurinţă și cu zâmbet a lor ură, 

    Laudele lor desigur m’ar mâhni peste măsură. 

În „Scrisoarea a III-a”,  poetul 

împresionat de o povestire turcească din primul 

volum a lui Iosef von Hummer, - Geschicte des 

osmanischen Reiches, descrie cu întroducere 

visul unui Sultan, într’o susţinută evocare 

romantică, dar lipsită însă de un orizont filozofic, 
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cum se găsește în unele povestiri indiene și 

arabe. 

Într’un studiu asupra lui Eminescu, 

publicat la Heidelberg de Dr. I. Grămadă, se 

reproduce o poveste din Hammer, pentru a se 

dovedi influenţa.  

Poetul, prin această preà lungă întroducere, 

pregătește o scenă mult mai vie și mai plină de 

atmosferă; întrevederea dintre Baiazid și Mircea, 

susţinută pe un plan istoric de mândrie naţională.  

O pagină poetică sonoră, bine închegată, 

cu efecte recitative, ferită în totul de banalitate. 

Ceea ce ne înteresează în această poezie este 

evoluţia pesimismului. 

Numai într’un singur an, de la  1 februarie 

până la 1 septembrie 1881, poetul adoptă diferite 

atitudini: „Iubesc variaţia, mă feresc de 

monotonie, fug cât se poate fugi de cruda 

banalitate. Veţi fi observat că în cele patru 



374 

 

Scrisori păstrez în totul acest imperativ 

categoric. Aș dori să fiu un poet – filozof, căci în 

gândirea filozofică inspiraţia mea este mai 

însudită; nu dispreţuiesc lirismul, căci îl simt 

clocotind în sângele meu; dar aflaţi că inspiraţia 

nu ascultă dorinţele, ci împrejurările în care se 

produce creaţiunea.  

       Astfel fiind, încerc în toate direcţiile să-mi 

verific puterea de concepţie»
101

 

Eminescu era în plină ascensiune poetică 

și contemporanii nu-l înţelegeau, siluindu-l să 

explice mereu ceea ce trimetea spre a fi publicat 

în „Convorbiri Literare”. 

Dacă Nietzsche spunea că „ar fi bucuros 

să știe că are numai doi cititori, dar cititori pe 

care el însuși să-i poată stima», Eminescu 

                                                
101

 Rânduri dintr’o scrisoare adresată lui Iacob Negruzzi, 

care îi trimesese sfatul prin Pogor ca să mai schimbe 

temele, căci cele patru „Scrisori” disperase „Junimea”! 
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adoptase același principiu, dar sub formula 

indeferentismului: «dezinterat cu totul de ceia ce 

creiasem, îi lăsam să facă ce voiau cu dânsa». 

Pesimismul reflexiv, categoric în primele 

faze de desvoltare în spiritualitatea poetică a lui 

Eminescu, primește atenueri de natură socială în 

„Scrisoarea a III-a».  

Poetul, descurajat de cele ce se întâmplă în 

viaţa societăţii în care dânsul apare ca un 

nefericit, se revoltă: 

               „Prea v’ati arătat arama, sfășiind a 

noastră ţară,  

                 Preà făcură-ţi neamul nostru de 

rușine și ocară, 

                Preà v’aţi bătut joc de limbă, de 

străbuni și obicei, 

                Ca să nu s’arate-odată, ce sunteţi – 

niște mișei!». 
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Eminescu era conștient, simţise tot ce 

afirmase în acest tablou, care reprezenta 

decăderea morală a unei părţi din societatea 

românească; revolta nu are un caracter pur social, 

nici n’a înţeles să-l aibă; e o nuanţă pesimistă, de 

astă dată de natură schopenhauriană : „farmecul 

depărtării ni arată un paradis, care dispare ca și 

o iluzie optică, un mic nour întunecat, pe care 

vântul îl poartă pe suprafete însoute; înainte și 

îndărătul său totul e luminos», numai el face 

mereu umbră. 

Deci, el este totdeauna nesatisfăcător: 

”viitorul este nesigur, iar trecutul 

ireproductibil”, aplicat cu o fineţă artistică de 

poet în versurile: ”Virtutea? e-o nerozie. Geniul? 

o nefericire. Dar lăsaţi strămoșii ca să 

doarmă’colb de cronici: din trecutul de mărire 

v’ar privi cel mult ironici”. 
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În „Scrisoarea a IV-a”, acest pesimism 

capătă o confirmare definitiv schopenhauriană; 

cadrul poetic e un tablou impresionabil de natură 

romantică: un castel, un cavaler, o dragoste 

împărtășită: 

«Codrii negrii aiurează și izvoarele 

albastre 

Povestesc ele’n de ele numai dragostele 

noastre 

Și luceferii ce trenur’ așa reci prin negre 

cetini, 

Tot pământul, lacul, cerul ... toate, toate 

ni-s prietini ... 

Ai putea să lepezi cârma și lopeţile să 

lepezi 

După propria lor voe să ne ducă unde 

răpezi, 

Căci ori unde numai ele ar dori ca să ne 

poarte, 
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Pretutindeni fericire ... de-i viaţă, de e 

moarte». 

Fericirea  aceasta poetică e numai 

aparenţă, căci Eminescu arată imediat că totul 

poate a fost în trecut, pe la o mie patru sute, dar 

în vremea lui, chiar iubirea e pervertită: «da ... 

visam adimoară pe acea ce m’ar iubi, când aș 

sta pierdut pe gânduri, peste umăr mi-ar privi, aș 

simţi-o că-i aproape, și ar ști c’o înţeleg ... n’o 

mai caut ... Ce să caut? E acelaș cântec vechiu. 

Setea liniștei eterne, care-mi suna în urechi». 

Dorinţa pentru a pune capăt suferinţei, prin 

negarea voinţii de viaţă; dar remediul în 

pesimismul lui Eminescu nu capătă deslegarea în 

spiritul concepţiei filozofice a lui Schopenhauer. 

 Setea liniștei eterne e condiţionată de 

regretul pentru viaţă, căci „vechiul cântec mai 

străbate cum în nopţi izvorul sare. P’ici, pe colo 
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mai străbate câte-o rază mai curată, dintr’un 

Carmen saeculare ce-l visai și eu odată.” 

Suferinţa este totuși așa de mare, încât 

gândul tulburat nu-i mai dă răgaz să se bucure 

chiar de îndoiala unei fericiri închipuite; 

chemarea către sfârșit întunecă totul: 

«Unde-s șirurile clare din viaţa-mi să le 

spun? 

Ah! organele-s sfărmate și maestrul e 

nebun!». 

Filozofia budistă, în forma ei poetică, așa 

cum a înţeles-o Eminescu, revine din nou în 

poemul „Luceafărul”,  a cărui legendă este luată 

din Kunisch. 

Într’un manuscris păstrat la Academia 

Română, poetul, pe marginea unei variante din 

această poemă, a scris: «În rescrierea unui voiaj 

în Țările Române, germanul (K)unisch 

povestește legenda „Luceafărului”.  
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Aceasta este povestea. Iar înţelesul 

alegoric ce i-am dat este că, dacă geniul nu 

cunoaște nici moarte și numele lui scapă din 

simplă uitare, pe de altă parte însă, pe pământ, 

nu e capabil a ferici pe cineva nici capabil de a 

fi fericit. El n’are moarte, dar n’are nici noroc. 

Mi s’a părut că soarta „Luceafărului” din 

poveste seamănă mult cu soarta geniului pe 

pământ și i-am dat acest înţeles alegoric. 

Pe lângă această explicaţie, pe care desigur 

o comunica revistei „Convorbiri Literare”, dacă 

ar fi trimis-o spre publicare, mai are încă o notă 

tot atât de preţioasă, unde Eminescu reflectează 

la substratul filozofic ce i-a înlesnit inspiraţia: 

«Felul meu de a înţelege tratarea unei 

poezii se rezumă în numeroasele citiri și culegeri 

de material filozofic. Odată ce am pătruns în 

labirintul liric al budismului, am citit fel de fel de 

povestiri, imnuri, proverbe, poezii, în fine tot ce 
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se putea afla prin bibliotecile germane, cu 

dorinţa de a le prelucra, de a le da o nouă 

înfăţișare». 

Și mai departe, după ce lasă două file de 

caiet albe, transcrie în traduceri sau prelucrează 

texte (un cercetător cunoscător al limbei sanscrite 

ar putea să rezolve această problemă poetică); eu 

mă limitez să le reproduc și să le comentez: 

         „Varuna, îndură-te, coboară! Coroana 

arde în foc de soare pe fruntea ta; chiar de nu 

ești muritor, Indra care ca un șarpe despică 

văzduhul, îţi va îngădui să-mi vorbești ca să te 

pot înţelege. 

............................................................................... 

O, ascultă-mă, Varuna, plângând te chem, ești 

nobil, ești frumos, așa cum te privesc în visul 

meu. Mai roagă pe Indra să deslege ștreangul de 

la  gât și să urmezi chemarea unei alte legi, căci 
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lumea mea poate să fie și a ta, dacă tu cobori 

spre mine pe furiș. 

............................................................................... 

Rămân etern! Aurora cu care dorești să mă 

asemeni, e genuna altei lumi, deasupra roi de 

stele, pe pământ roi de gânduri prin care sunt 

rătăcitor prin ele. 

............................................................................... 

Nu pot să înţeleg că un zeu, tânăr și fericit în 

lumi cerești să dorească deșerte idealuri. 

Nu pot să înţeleg că un zeu care nu deosebește 

noaptea întunecată de ziua luminoasă, nu 

cunoaște nici timp nici loc, nu cunoaște nici 

moartea, să dorească lumea plăsmuită din iubire 

și durere. 

............................................................................... 

Între spaţiile cerești spiritul tău înţelege să se 

descătușeze de neagra vecinicie, pentru a rătăci 

o clipă în sbor purtat de dor. 
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Ori încotro ai vrea, în vis chiar, razele lui 

Brahma înţeleptul te vor urmări ca o văpae de 

scântei, pe întins de ape, pe acel pământ 

rătăcitor, ca să nu fi desbrăcat de nemurirea ta. 

............................................................................... 

Nu simţi că un ochiu divin, măreţ ca și păcatul 

ce vrei să-l faci, îţi dăruește înţelepciunea. 

Privește din înălţimi moartea care privește 

neputincioasă către tine, căci iubirea nu poate 

desgheţa ochii tăi îngheţaţi de fericirea eternă.
102

 

............................................................................... 

Am cules aici câteva fragmente care mi 

s’au părut că sunt înrudite cu unele idei și 

concepţiuni din acest poem. Comparaţiile și 

deducerile pot fi făcute de oricine.  

                                                
102 Din caietul manuscris păstrat de profesorul A. 
D. Xenopol. 
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Atmosfera întregului poem are însă un 

caracter de inspiraţie budistă. 

             În filozofia Upenișadelor se găsesc 

raporturi între firea adevărată și lumea simţurilor; 

între viaţă și moarte. 

Un copil de brahman, întrebând pe tatăl 

său, ajuns la convingerea că bunurile pământești 

sunt trecătoare și că nimic nu este neperitor, i-ar 

fi răspuns: «În urma ta privește și vezi soarta 

celor ce au fost, înaintea ta privește și vezi 

soarta celor ce vor fi». 

Hyperion reprezintă, în concepţia alegorică 

a lui Eminescu, soarta geniului pe pământ. 

Pasiunea, acea oră de iubire, care preţuește 

pentru dânsul mai mult decât nimbul nemurirei, 

dorind ca după aceea să se întoarcă în haus, căci 

«din repaos m’am născut, mi-e sete de repaos», - 

aduce un răspuns de la  Stăpânitorul lumii,  care 

îl apropie de răspunsul brahmanului din literatura 
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vedică Katha – Upanișad, jertfa supremă – 

Sarvolmedha – deziluzia între indistructibilul 

trecător și eternul neschimbător: 

 Și pentru cine vrei să mori? 

 Întoarce-te te’ndreaptă 

 Spre – acel pământ rătăcitor 

 Și vezi ce te așteaptă. 

Hyperion a înţeles ce i-a rezervat destinul. 

Iubirea adevărată însă nu poate renunţa 

ușor la dorinţe înăscute faţă de dorinţe care se 

nasc. 

 Cobori în jos, luceafăr blând 

 Alunecând pe-o rază. 

 Pătrunde’n codru și în gând, 

 Norocu-mi luminează! 

Dar El tremură ca alte dăţi, dovedind 

puternicul sentiment ce l’a călăuzit în iubire, 

răspunzând în reculegere, plin de mândrie și 
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încredere: „Ce-ţi pasă ţie, chip de lut, dacă’oiu fi 

eu sau altul». 

Brahmanul din literatura Katha – 

Upanișad reflectează: «Noi atât trăim cât ne 

îngădui tu, Moarte. Când toate poftele care 

mișunau în suflet au fost potolite, atunci cel 

supus morţii făcutu- s’a nemuritor și s’a 

confundat în Brahmen. 

Când toate legăturile de iubire au fost 

rupte aici pe pământ, atunci cel supus morţii 

făcutu-s’a nemuritor». 

Eminescu, pătruns de acest „nirvanic 

gând”, a putut concretiza într’un vers de 

pesimistă resemnare, acordul final al poemului: 

          Trăind în cercul vostru strâmt 

          Norocul vă petrece, 

          Ci eu în lumea mea mă simt 

          Nemuritor și rece. 
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* 

 

Eminescu a conceput pesimismul ca o 

metafizică a inspiraţiei poetice, înlăturând 

retorismul romanticilor de circumstanţă. 

Acest pesimism provoacă o reacţiune 

fericită a creaţiunei împotriva unui optimism 

adoptat de unii poeţi, care lâncezau în formule 

din ce în ce mai banale și mai lipsite de 

convingere. 

 

 

Sfârșit 


