Anca VOICU

EMINESCU

– ÎNTRE MODUL ROMÂNESC DE A FI
ªI EXPERIENÞA STRÃINÃTÃÞII1

Î

n timpul scurs de la intrarea lui Eminescu în cultura ºi în conºtiinþa româneascã, destul de multe
studii au investigat – unele cu „asupra de
mãsurã” – pluralitatea mãºtilor asociate celui ce avea sã
orienteze, sub auspiciile geniului sãu, întreaga noastrã
culturã a secolului al XX-lea ºi nu numai. Dincolo de
artistul-gînditor ºi de creaþia sa literarã remarcabilã,
Eminescu rãmîne cel care a deschis orizontul culturii
noastre spre cel european, în condiþiile în care experienþa strãinãtãþii i-a revelat marelui poet modul românesc de a fi, cu toate luminile ºi umbrele lui.
Prima experienþã a strãinãtãþii este trãitã în toamna
anului 1858, cînd copilul de opt ani trece cu tatãl sãu
graniþa Moldovei de Sus ºi intrã în lumea Bucovinei,
þinut românesc încorporat, la acea datã, în Imperiul
Habsburgic. Primit de cãrturarul ardelean Aron Pumnul,
revoluþionar paºoptist pribegit la Cernãuþi, care obiºnuia
sã primeascã în gazdã copii de români din Moldova,
frecventeazã clasele a III-a ºi a IV-a la ªcoala primarã
greco-orientalã numitã „National-Hauptschule”, cu
rezultate remarcabile la învãþãturã, de vreme ce, din 82
de elevi, tînãrul Eminescu era al cincilea. Este înscris,
apoi, la o ºcoalã de înalt prestigiu din Cernãuþi, liceul
german, care pe atunci purta numele de „K.K. Ober
Gymnasium”. Atmosfera de emulaþie intelectualã din
casa cãrturarului Aron Pumnul, biblioteca vastã a acestuia ºi principiile pe care i le inoculeazã contribuie substanþial la formarea iniþialã a celui care avea sã devinã
simbolul elitei intelectuale româneºti. Urmînd sfaturile
autorului masivei antologii de literaturã naþionalã
Lepturariu rumînesc, cea dintîi carte de cãpãtîi a poetului, Eminescu întreprinde o cãlãtorie de tip romantic la
Blaj, unde urmeazã cursurile liceului din localitate ºi
participã, la 27-28 august 1866, la Adunarea Asociaþiei
Transilvane pentru Literatura ºi Cultura Poporului
Român – Astra, þinutã la Alba Iulia. Drumurile în slujba teatrului naþional îl poartã prin toatã þara, oferindu-i
posibilitãþi nelimitate de a intra în contact cu tot ce
înseamnã spiritualitate româneascã. Drumurile anilor de
studenþie încep la 2 octombrie 1869, cînd Eminescu
devine student extraordinar al Universitãþii din Viena,
statut care îi permite sã frecventeze cursurile fãrã a
primi diplomã de absolvire. Pînã în septembrie 1872,
asistã la cursuri variate de filosofie, drept, filologie,
limbi romanice, matematicã, anatomie, fizicã ºi, fãrã a
poseda un certificat universitar, deþine, totuºi, un vast ºi
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temeinic rechizitoriu de cunoºtinþe. Întors în þarã, societatea Junimea îl primeºte în rîndurile sale, impresionatã fiind de creaþii poetice ca Egipetul, Înger ºi demon,
Floare albastrã. Astfel, membrii societãþii decid acordarea unei burse de studiu la Berlin, unde tînãrul poet va
urma cursurile marilor profesori berlinezi, din decembrie 1872 pînã în 1874, cînd revine în þarã.
Aceastã scurtã incursiune în biografia poetului
conþine in nuce premisele unei interpretãri a creaþiei
artistice, din perspectivã comparatistã, dar ºi punctul de
plecare al unor discuþii referitoare la problema culturii ºi
a limbii române în context european, analizatã în luminã
eminescianã. „A face cercetare comparativã pe opera
eminescianã înseamnã” a te apropia de „modul de
funcþionare a capacitãþii de evoluare prin influenþe ºi de
selecþie a lor (...) a unui spirit atît de liber ºi de bogat
cum a fost acela al lui Eminescu”, observa Zoe
Dumitrescu-Buºulenga2. Critica modernã, adecvatã la
un demers intelectual deosebit de percutant, a oferit
studii comparative precum cele ale Vioricãi Niºcov3 sau
ªtefan Avãdanei4, care urmãresc sistematic legãturile
poetului cu literaturile englezã ºi germanã ºi pasiunile
acestuia pentru cultura orientalã, aspecte care prefig-
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ureazã, în spaþiul romantismului european, o sintezã
unicã între Occident ºi Orient, realizatã de poetul
român.
Dincolo de opera omnia eminescianã se întrevãd,
poate mai interesante, configuraþii ale culturii ºi civilizaþiei româneºti, care, din perspectiva intelectualului
Eminescu, cer imperios anexarea sau, mai bine zis, integrarea lor în universalitate. Aflat pe meleaguri strãine,
în mintea lui Eminescu n-a încetat niciodatã vocea cãrturarului Aron Pumnul, cel care a avut un rol esenþial în
configurarea primelor sale idei naþionale ºi de la care a
învãþat cã „poporul este trupul naþiunii, iar limba este
sufletul. Pentru aceea, precum trupul fãrã suflet este
mort, aºa e moartã ºi naþiunea fãrã limbã”. În perioada
studiilor vieneze, Eminescu publicã în „Federaþiunea”
articole în care demascã vehement procesul de deznaþionalizare a românilor, geneza cugetãrilor politice de
mai tîrziu regãsindu-se în aceste scrieri publicistice timpurii.
Interesul pentru istoria neamului, folclor ºi limbã
devenise apanajul oamenilor de culturã încã din perioada iluministã, orizont intelectual continuat ulterior de
romantici ºi de junimiºti. În momentul intrãrii lui
Eminescu pe scena culturii româneºti exista deja o
tradiþie în aceastã direcþie, iar dacã aducem în discuþie ºi
contextul politico-istoric al epocii sale, apetenþa poetului pentru civilizaþia, naþiunea ºi statul naþional român
este lesne de explicat. În atare condiþii, nu ne mai surprinde faptul cã acesta renunþã la susþinerea examenelor
la Berlin sau a doctoratului la Jena pentru a porni în
cãutarea unor documente privitoare la istoria românilor,
în oraºe precum Königsberg (oraºul marelui filosof
Kant) sau Cracovia.
În corespondenþa poetului cu Titu Maiorescu, pe
vremea cînd era la studii la Berlin, Eminescu sublinia:
„Kant mi-a cãzut în mînã relativ tîrziu, Schopenhauer
de asemeni. Ce-i drept, îmi sînt familiari, însã
renaºterea intuitivã a gîndirii lor în mintea mea, cu
mirosul specific de pãmînt proaspãt al propriului meu
suflet, nu s-a desãvîrºit încã”5. Astfel, se poate face
observaþia justã cã factorul extern, în materie de culturã
ºi civilizaþie, a reprezentat pentru Eminescu un aspect
catalizator ºi nu unul modelator, spre a utiliza terminologia lui Blaga.
Ca intelectual cu varii preocupãri pe linia românismului, Eminescu nu a omis din articolele sale nici problemele stringente ale românilor din afara graniþelor,
urmãrind linia patrimoniului cultural comun, identitatea
naþionalã în interiorul hotarelor, dar ºi dincolo de acestea. Mãrturie stau articolele din „Timpul” – mai-iunie
1882 – în care abordeazã problema continuitãþii
românilor din Ardeal, precum ºi preocupãrile constante
din proza politicã, ce atestã nu atît sentimente romantice, cît credinþa în unitatea de neam ºi de limbã a tutur 18

or românilor din toate provinciile istorice.
Trecînd de tentaþiile unor pedanterii elitiste, meritã
fãcutã observaþia, credem noi îndreptãþitã, potrivit
cãreia nu mitizarea unei personalitãþi a culturii îi conferã acesteia valoarea de necontestat, nici acuzele
nefondate la adresa ei, ci cunoaºterea directã, corectã ºi
temeinicã a activitãþii sale, fapt care ar conduce cãtre un
rezultat dezirabil, acela al substanþializãrii generaþiilor
viitoare.
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