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nteresul demersului nostru analitic þine ºi de profundele rezonanþe estetice, adicã de calitatea
excepþionalã a artei sale, dar ºi de legãturile lui
multiple de realitãþile naþionale. Nimic din ceea ce alcãtuieºte viaþa noastrã – viaþa personalã ºi publicã – n-a rãmas
strãin universului gîndirii scrisului sãu. Problemele acestei
vieþi le-a cuprins în poezia sa, dar ºi în publicistica, în jurnalistica sa social-politicã – acest sector rãmas, încã, pe
nedrept, într-un con de umbrã al valorificãrii. Este ºi
motivul care ne-a îndemnat sã înfãþiºãm aceastã componentã a universului ideologico-artistic eminescian, din care
am selectat ce gîndeºte Eminescu în foarte importanta ºi
mereu actuala problemã a specificului naþional, a autocunoaºterii ºi autodefinirii sinelui naþional, a ceea ce suntem noi ca structurã organicã, internã ºi ca spiritualitate, ca
sumã a unor caracteristici particulare ce sunt numai ale
noastre, adicã diferenþa noastrã specificã faþã de alte
popoare ºi alte culturi.
Pãrerile lui Eminescu despre problema specificului
naþional – aºa de oportunã astãzi – în manifesta ºi nu
rareori agresiva idee a globalizãrii – ºi felul cum acesta se
releveazã, cu justificatã precãdere în literaturã ºi artã, sunt
o parte din structura organicã a unei viziuni integrale
despre structurile mentale, social-politice ºi artistice, o
fãrîmã din acea solidaritate semnificativã care le dã înþeles
din înþelesul totului. Aºa se explicã mulþimea construcþiilor
teoretice – elastice ºi logice în aceeaºi mãsurã, gradul înalt
de generalitate al observaþiilor, justeþea ºi actualitatea lor.
Toate – fãrã excepþie – vin în sensul epocii noastre,
depãºind, prin perspectiva lor cuprinzãtoare, matricea limitativã a veacului poetului. Pentru cã, o calitate a adîncimilor, ºi o rarã capacitate de sintetizare se ridicã din aceste
opinii, întemeiate pe cunoaºtere temeinicã, pe intuiþie
superioarã ºi comunicare cu un neîntrecut dar al expresiei.
Sunt, aceste opinii, încã o mãrturie a modului hyperionic de a fi al lui Eminescu, rezultat al impresionantei sale
facultãþi de a înþelege ºi produs al vibrantei sale sensibilitãþi.
Ce este, aºadar, pentru Eminescu, acea „etern laolaltã
ºi împreunã”, cum, cu frumuseþea expresiei de artã,
numeºte el specificul naþional, în hotãrîrea de a ajunge,
printr-un proces de disociere ºi esenþializare, la o statuare
teoreticã a conceptului ºi la o analizã a manifestãrilor lui în
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literaturã ºi artã.
Nu este, o aflãm din articolele publicate în „Curierul de
Iaºi”, „Federaþiunea”, „Timpul”, din notele rãmase în manuscrisele sale, în paginile prozei sale literare, în chiar
poezia sa, nici purã transmisie ereditarã, nici, imprimare
pasivã a spaþiului geografic, nici penetraþie de elemente
strãine. El – specificul naþional – rãsare din „elemente statornice”, din natura pãmîntului de sub picioare, a cerului
de deasupra, din statornicele datini ºi gîndiri ale rasei
naþionale”. Fãrã sã ocoleascã termenul de „geniu naþional”, poetul reþine în definiþia conceptului, depãºind marginile curentului spiritualist al secolului al XIX-lea, care
vorbea numai de „duh naþional”, de „geniul ºi spiritul
popoarelor”, nu doar însuºirile deosebitoare sufleteºti ale
structurii intime a poporului, ci ºi factorii de ordin material („natura pãmîntului de sub picioare ºi a cerului de deasupra”) determinanþi ai acestei structuri. Mai mult, specificul naþional, considerat în substanþa sa interioarã, formale,
este vãzut drept o realitate psiho-sociologicã, istoric
condiþionatã ºi nu o fatalitate metafizicã, un produs al unui
mister transcendental. „Acestea, spune Eminescu,
referindu-se la însuºirile definitorii ale fizionomiei morale
a poporului sãu, nu sunt invenþiuni apriori ºi, nici primite
de-a gata de la strãini”. Caracterul naþional este produsul
istoric al unei colectivitãþi umane, al condiþiilor ei specifice de desfãºurare. Din „rãdãcinile-i proprii”, în
„adîncime proprii” insistã poetul, rãsare ºi „civilizaþia adevãratã” a acelei colectivitãþi, nu din „maimuþãreala obiceiurilor strãine, limbilor strãine, instituþiilor strãine”, ci
„suma de note caracteristice, comune unei totalitãþi de
oameni”, singurele care dau, în „conºtiinþa fiecãrui individ,
simþãmîntul subiectiv al naþiunii, simþãmîntul solidaritãþii
naþionale”. Eminescu nu amãnunþeºte aceste trãsãturi caracteristici fundamentale (cum le numeºte el) Le aflãm însã
din propria-i operã artisticã, unde, nuanþele de timp ºi
spaþiu, aceste particularisme, ºi-au pus adînc pecetea pe
laturile intime ale creaþiei sale, unde a pus în valoare fiinþa
naþionalã a poporului sãu, intrat, neabãtut, în relaþie cu
umanitatea. Iar, de aici, de sus, ne învaþã, mereu, cã nimeni
nu se ridicã la umanitate decît bine prins în pãmîntul sãu
natal.
Mai adãugãm cã, în concepþia poetului caracterul
naþional nu este nici imuabil, nici egal cu sine însuºi. El se
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modificã în funcþie de viaþa poporului, a unui popor cu
„simþ istoric”, „simþul de dezvoltare continuitivã ºi organicã”. Tradiþiile, gîndeºte Eminescu, sunt în existenþa
socialã, ca ºi în culturã, expresia experienþei istorice.
Ignorîndu-le, ar însemna sã ignori condiþiile reale, concrete, ale evoluþiei, sã rupi „în lanþul continuitãþii istorice
inele”, sã nesocoteºti, cu alte cuvinte, unul din elementele
dinamice ale progresului. Definitã în virtuþile de forþã
socialã, ideologicã ºi esteticã, tradiþia beneficiazã în gîndirea eminescianã de o dezbatere largã, purtatã la un nivel
matur, iar în scrisu-i artistic de o pilduitoare valorificare
criticã, fãrã ca interpretãrile sale sã aparã silnice, abuzive,
dictate de sentimentalism ºi de o imaginaþie neîngrãditã de
nici un criteriu. Figurã anacronicã de paseist, cu un agresiv program ideologic, poetul nu a fãcut însã, pentru cã, în
întregul operei sale nu existã o antinomie fundamentalã
între trecut ºi prezent. Timpul trecutului mitizat (fãrã anularea perspectivei realiste ºi idealizare exageratã) se constituie la acest mare romantic, ca un ideal cu funcþie compensatorie, iar acest ideal este, cu atît mai intens întreþinut, cu
cît realitatea prezentului i-a fost – ºi i-a rãmas – pînã la
capãtul vieþii, potrivnicã.
Care sunt reliefurile spirituale care compun forma
internã a psihologiei ºi culturii ºi devin fundamente ale
construcþiei intime a poporului român. Rezumativ, le vom
descoperi, strãlucit exprimate, mai întîi, în limbã. „Limba
este naþiunea”, spusese, la vremea sa, paºoptistul Al.
Russo. Eminescu nu gîndeºte altfel. Limba „defineºte naþiunea”, scrie el, ea este „mãsurariul civilizaþiunii poporului
ºi dovada maturitãþii culturii lui”, limba „întãreºte naþiunea”, prin „natura ei, continuã avizatul comentator, se
edificã spiritualitatea noastrã naþionalã”. De aici, de la
acest adevãr, au pornit mulþimea observaþiilor lui
cumpãnite despre limbã, efortul lui neistovit pentru pãstrarea ºi împodobirea „frumoasei ºi spornicei limbi a celor
din vechime”, indignarea sa spumegãtoare împotriva
„pãsãreºtei corupte” a timpului sãu, înflorirea înaltã a virtuþilor limbii în propria-i operã, lecþie inepuizabilã pentru
tot ce înseamnã întrebuinþarea individualã ºi artisticã a ei.
Creaþia popularã, „bãutura de aur, limpede, înmiresmatã a cîntecului popular”, cum cu ºtiuta-i putere de plasticizare o numeºte, este, apoi, în concepþia eminescianã,
depozitarul caracterului naþional ºi o formã idealã de manifestare a specificului naþional. Mai este acest document
istoric, uman ºi artistic ºi o sursã inepuizabilã de
îmbogãþire ºi primenire a literaturii culte – scrise – ºi o
mãsurã a valorii ei clasice, cum, tot prin propria-i creaþie
literarã, convingãtor ne-a demonstrat-o.
Literatura scrisã este, în sfîrºit, o oglindã credincioasã
a felului românesc de a fi. Ea adunã constantele specificitãþii naþionale, dîndu-le o întrupare artisticã, un stil. Nu
orice fel de literaturã, se înþelege, numai cea româneascã,
adicã, precizeazã poetul, cea întemeiatã pe „graiul viu al
poporului nostru propriu, pe tradiþiile, obiceile ºi istoria
lui, pe geniul lui”, pentru cã, adaugã el, categoric, „tot ce
se produce în afara geniului într-adevãr naþional nu va
avea valoare ºi trãinicie, nici pentru noi, nici pentru
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strãinãtate”. „Icoanã vie” a specificului naþional, literatura
scrisã este un neîntrecut instrument de cunoaºtere, dar ºi
unul de influenþare activã, pentru cã, scrie Eminescu, ea
„formeazã focarul spiritului naþional unde converg toate
razele din toate direcþiunile vieþii spirituale”, ea „aratã”
nivelul vieþii publice spirituale. Cum existã o strînsã legãturã între calitatea artei ºi gradul de specific naþional, pe
care aceasta îl prezintã, scriitorii care îºi „încuscresc”, talentul individual cu geniul poporului, devin ºi scriitori
reprezentativi, precum au fost, numeºte poetul, Anton
Pann, C. Negruzzi, V. Alecsandri, Al. Odobescu, unii din
ei deveniþi, pentru acest motiv, intraductibili, treapta de
sus a valorilor, pe care îl înalþã pe nepreþuitul sãu prieten,
Ion Creangã.
Dar, forma naþionalã a literaturii nu justificã nerealizarea artisticã. A fi naþional, nu înseamnã a avea ºi talent. „Ce-i urît, spune cugetãtorul, nu devine frumos prin
aceea cã-i naþional”. În prezenþa etnicului, niciodatã
abuziv la el, criteriul artistic îºi pãstreazã nealteratã valoarea. Originalitatea naþionalã ºi valoarea artisticã alcãtuiesc condiþia universalitãþii ei ºi îi asigurã literaturii funcþia
instructivã ºi puterea de a-ºi exercita rolul social, educativ,
producînd o conºtiinþã publicã, o solidaritate etnicã.
„Numai literatura naþionalã conchide, categoric,
Eminescu, are raþiunea de a fi, numai ea naºte în inimile
indivizilor întãrirea ºi intensitatea acelui simþãmînt subiectiv, care-i face ca toþi sã se numere membrii aceluiaºi
corp”.
Toate aceste adevãruri, semãnate în paginile scrisului
eminescian, se adunã într-o frazã sintetizatoare, memorabilã prin profunditatea ºi frumuseþea rostirii ei: „acest etern
laolaltã ºi împreunã ºi icoana lui esteticã ne face ca sã
reþinem ºi mai mult laolaltã ºi împreunã”!
Iatã de ce, încheind, considerãm cã nici un cuvînt de
laudã nu ni se pare exagerat în aprecierea a ceea ce poetul
a gîndit în importanta ºi mereu actuala problemã naþionalã
în culturã ºi artã. Contribuþia lui se mãsoarã nu numai pe
scara valorii dobînditã la vremea apariþiei ei, ci ºi prin
judecata valoricã absolutã, care considerã aceastã contribuþie în perspectiva întregii dezvoltãri a teoriei ºi istoriei
literare româneºti. Pentru acest motiv, în orizontul culturii,
în contextul investigaþiilor ºtiinþifice, ideile lui Eminescu
în aceastã problemã fundamentalã, se cuvin a fi receptate
ºi înþelese, în primul rînd, ca deschizãtoare de drumuri, ca
expresie a faptei înnoitoare. Pe urmele lui, pe calea tãiatã
de mintea sa cuprinzãtoare, s-a ivit, mai tîrziu, lucrarea în
acest domeniu, a lui Ibrãileanu, Iorga, Ralea, Vianu,
Cãlinescu.
Efortul românesc de gîndire teoreticã se desfãºoarã,
aºadar, în lumea lãrgitã pentru noi de M. Eminescu.
Recunoscînd acest adevãr, înþelegem, ºi mai bine, cît am
cîºtigat din înflorirea înalt spiritualã a gîndirilor lui ºi cît
am pierdut prin mistuirea din urmã, nedrept de timpurie, a
luminii înþelepciunii ºi simþirii lui nepereche.
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