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MIRCEA  ELIADE: 

PLEDOARIE 

PENTRU TEZAURUL 

EMINESCIAN

Dr. în fi lozofi e, Lidia Troianowski 

De obicei, când se pune în dezbatere problema 
raportului  dintre om şi valori, tradiţional se 
consideră că cine excelează în direcţia unei valori  
nu are înţelegere pentru celelalte. Experienţa, însă, 
ne demonstrează  că există şi excepţii. În acest 
sens, drept exemplu elocvent ne poate servi opera 
vieţii lui Mircea Eliade, personalitate marcantă a 
secolului al XX-lea, care pe parcursul prodigioasei 
sale activităţi a demonstrat ataşament şi, indubitabil, 
talent materializat într-un impresionant număr de 
opusuri  ce numai la  o singură trecere în revistă 
te lasă umil în faţa  erudiţiei etalate, profunzimii şi 
complexităţii  tematicii abordate şi, bineînţeles, a 
diversităţii domeniilor. Istoria religiilor, sociologia, 
folcloristica, orientalistica, etnologia, eseistica, 
nuvelistica, dramaturgia – acestea-s doar cele mai 
importante  domenii în cadrul cărora s-a manifestat 
savantul şi scriitorul Mircea Eliade care prin opera 
sa, mai mult ca oricine din perioada dată,  a ştiut  să 
altoiască generaţiilor respect faţă de spiritual  şi, de 
ce nu  – de sentimental.

Din pluridimensionala activitate  a lui Mircea 
Eliade vom încerca să dăm apreciere  unui segment,  
care de multe ori se pare că este lăsat în umbră de  
cercetători – eseistica. Pornind de la premisa  că şi 
acest domeniu este prea vast, deoarece pe parcursul 
vieţii  Eliade scrie peste o mie de eseuri, ne vom 
rezuma la un subiect concret – geniul creator 
Mihai Eminescu. Eseurile, studiile consacrate 
celui  dintâi artist şi tehnician al versului românesc 
- Eminescu  care, în  opinia lui Eliade,  a vădit nu 
numai  o structură enciclopedică, dar şi tendinţe 
spre poligrafi e,  autorul le publică în cele mai 
prestigioase reviste şi ziare ale timpului:  „Viaţa 
Literară”, „Revista Fundaţiilor  regale”,  „Revista  
de istorie şi teorie literară”,”Cuvîntul” ,”Vremea”, 
„Universul” ş.a.  

Refl ectând temeinic asupra excepţionalităţii  
lui  Eminescu  care,  în aserţiunea  eseistului,  
deşi n-a avut timp să-şi defi nească  toate codurile 
personalităţii, totuşi rezistă vremii, Mircea Eliade, 

pe acest temei, îl plasează alături de  Dimitrie 
Cantemir, Heliade  Rădulescu, Nicolae Iorga, 
Constantin  Noica  şi  Emil  Cioran. Menţionăm 
că una dintre primele lucrări consacrate  autorului 
„Luceafărului”, Eliade o publică  în ziarul 
„Cuvîntul”, la 1933, cu ocazia editării volumului  
Poezii,  îngrijit de Constantin Botez. Pe lângă un 
şir de aprecieri la superlativ adresate nu numai 
talentului, genialităţii eminesciene, dar şi  efortului  
depus de C. Botez pentru scoaterea din anonimat  
a celei mai mari părţi de poezii care văd lumina 
zilei în această „monumentală ediţie”  (expresia lui 
Eliade)  cercetătorul, eseistul opinează  că datorită 
acestui volum (600 pagini) Eminescu începe să fi e 
cunoscut cu adevărat. 

Abundând în estimări irevocabile, Eliade, în 
articolul Ediţia Eminescu demonstrează că volumul 
Poezii reprezintă nu numai o redescoperire revolută 
a creaţiei poetului, dar şi a alchimiei operei lui, a 
instrumentelor de lucru, substanţei creatoare şi, 
sinedubio, a genialei lui forţe verbale. Fără a deroga 
de la subiect, exegetul pune în valoare şi ponderabila 
contribuţie a lui C. Botez datorită căruia cele 46 
de caiete de poezii eminesciene devin familiare 
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criticilor şi publicului larg, fapt de pe urma căruia, 
opina Eliade, au de câştigat toţi: pe de o parte 
genialul creator, deoarece acest volum îl face mai 
cunoscut şi mai apreciat, pe de alta cititorul care, în 
sfârşit, are reala posibilitate de a se apleca asupra 
poeticii lui Eminescu, a o cunoaşte în întreaga 
ei consubstanţialitate şi complexitate. În acelaşi 
context, M. Eliade consemnează interesul orientat 
spre opera lui Eminescu oglindit de creaţiile a aşa 
personalităţi de valoare a spiritualităţii româneşti 
ca G. Ibrăileanu, A. Rosetti, T. Vianu, G.Călinescu, 
E. Lovinescu şi C. Petrescu, realizările cărora la 
acest capitol elucidează redutabilitatea, durabilitatea 
şi viabilitatea creaţiei eminesciene capabilă să 
animeze, să încurajeze orice punct nou de vedere 
sau interpretare argumentată.

Un alt text, nu mai puţin  important,  consacrat 
valenţelor creaţiei lui  Eminescu, Eliade îl publică 
în Viaţa Literară,  articol în care  consemnează 
caracterul sorginte, notorietatea şi redutabilitatea 
creaţiei eminesciene  care trece proba aspră a 
timpului, valoarea căreia creşte odată cu scurgerea  
anilor, astfel devenind mai scumpă cu cât  se 
împuţinează amintirile inedite. Simţindu-se obligat 
să informeze cititorul că revenirea la Eminescu  

nu este una apologetică sau elegiacă, Eliade 
consemnează că interesul pe care îl suscită valoroasa  
operă eminesciană determină cercetătorii să ajungă 
la concluzia  că viaţa sa  e mai preţioasă decât 
legenda, iar geniul său e mai presus de mitologie.

Plasându-l alături de Goethe, Eliade opinează că 
poetul a  fost românul care a pătruns pretutindeni în 
cultura  universală  fără să se teamă de infl uenţe şi 
sterilitate. El a escaladat fi lozofi a lui  Schopenhauer 
şi budismul, poezia romanticilor francezi şi cea 
clasică. De fapt, aserţiuni tangenţiale  depistăm  şi 
la  G. Călinescu care în volumul consacrat vieţii 
şi operei lui Eminescu  nuanţează că aceste vaste 
cunoştinţe, implicări au avut un impact deosebit 
asupra spiritului  naţional, or, el a îmbogăţit  geniul 
latin prin poezia sa.

Un alt text în care  Eliade  insistă asupra lui  
Eminescu - Omul, şi mai puţin Creatorul, este  Asta-i 
o teorie greu de înţeles, publicat  în Universul. În 
acest articol Eliade susţine că  Eminescu era devastat 
psihologic de faptul că era puţin înţeles de publicul 
larg cu care avea sumare contacte, precum şi de 
opacitatea  intelectualilor şi camarazilor de breaslă 
pe care aceştia o demonstrau vizavi de opera lui 
poetică. Simultan, Eliade nuanţează că Eminescu 
cunoştea destulă istorie a literaturilor  pentru a-şi da 
seama că într-o  zi nu poţi deveni idol.

Conştient de geniul său şi de mediocritatea 
contemporanilor săi, Eminescu s-a zbătut în 
cercul intelectualilor fără a intenţiona să lupte 
pentru izbânda, promovarea operei sale literare, 
îndreptându-şi impetuoasa forţă spirituală cu 
preponderenţă spre înaintarea ideilor naţionaliste, 
avansarea unui sistem de valori politice şi istorice. 
În năzuinţa descifrării resorturilor profunde ale 
personalităţii poetului   Eminescu, Eliade speculează 
cu maximum de efecte că cel desemnat nu era 
înţeles şi acceptat mai ales pentru faptul că factura 
operei sale se deosebea esenţialmente de ceea ce 
se scria şi, bineînţeles, se aprecia în România în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Captiv al unei 
epoci în care excepţionalitatea şi originalitatea nu 
numai că nu erau în vogă, dar mai trezeau şi invidia, 
Eminescu, în aserţiunea lui Eliade, îşi dădea perfect 
seama de efectul pe care-l provoca opera sa asupra 
elitei intelectuale, criticilor. Chiar cei mai de seamă, 
scrie Eliade, au rămas tacit impasibili faţă de soarta 
lui, placiditatea cu care-şi mascau incapacitatea, 
incompetenţa de a-i pătrunde opera era evidentă: 
„Haşdeu era prea orgolios să-i  recunoască talentul 
excepţional”; „Slavici îl înţelegea cu greu”; 
„Caragiale se amuza să-l întărâte la discuţii şi să-i 
încerce nervii” ş.a.

Mihai Eminescu
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De-a dreptul impresionant ca esenţă ideatică şi 
analitică se prezintă eseul Insula lui Eutanasius în 
care Eliade, după investigarea mai multor fragmente 
din creaţia artistică a lui Eminescu şi cea teoretică a 
lui G. Călinescu, subliniază că în procesul cercetării 
şi interpretării creaţiei poetului trebuie să se acorde 
în special atenţie simbolismului şi metafi zicii, 
deoarece Eminescu a fost un autor de vocaţie 
fi lozofi că şi descendenţă romantică.

Simbolul a fost unul dintre mijloacele pe care 
marele poet îl utilizează cu dezinvoltură şi abilitate, 
manifestându-se consecvent  ca un maestru 
desăvârşit al acestui element. Semnifi cativ, că alături 
de simbolurile folclorice ce-şi au originea în istoria 
şi tradiţia neamului, se înscriu în opera lui Eminescu 
şi cele cu un pronunţat substrat mistic, inspirate 
din vedele şi ezoterismul indian, de asemenea se 
reliefează ineluctabil şi cele de esenţă cosmologică. 
Oportună menţiunea în acest sens că orizontul 
fi lozofi c al simbolicii eminesciene constituie un 
serios teren de investigare, iar adâncirea opticii de 
radiografi ere a esenţei simbolice a viziunilor lui ne 
va permite să înţelegem într-o formă magistrală 
aspiraţiile, sentimentele, idealurile lui Eminescu.

Fără a aluneca în patetism şi a-şi edulcorna 
observaţiile în sentimentalism, Eliade în eseul 
Latina gintă e regină. Camoens şi Eminescu. 
grefează că misiunea istorică a unui popor se judecă 
după realizările sale culturale, numai ele justifi că 
existenţa şi misiunea lui, or, istoria nu ţine seama de 
naţiunile sterile.

Adoptând un ton polemic, Eliade în eseul 
menţionat constată că cultura latină se autorefl ectă 
în momentele ei importante şi respiră predilect 
prin personalităţi aparte sau prin creaţii colective 
– tezaurul folcloric. O veritabilă operă, creaţie e 
capabilă, în concepţia lui Eliade, să transforme 
lumea „spiritual” prin apariţia sa. Pe acest temei, 

exegetul, cu naturaleţe, trece în revistă un şir de 
personalităţi de prestigiu universal aşa ca Virgiliu, 
Balzac, Dostoevski, Goethe, Shakespeare, Camoens 
şi alţii care au îmbogăţit cultura universală cu opere 
inegalabile. 

Atenţia faţă de creaţia lui Camoens este 
alimentată în concepţia lui Eliade prin faptul că 
acesta a introdus în cultura universală „geografi a” 
transformată în valori spirituale, experienţă, 
considerată până atunci „barbară”, adică a justifi cat 
pe planul estetic descoperirile maritime şi cuceririle 
portughezilor, astfel operele lui Camoens au sporit 
universul estetic nu numai al poporului său de 
origine, dar şi al celui european.

Un creator demn de a fi  comparat cu Camoens 
şi catalogat în pleiada celor mai de seamă 
poeţi, prozatori, dramaturgi universali, Eliade îl 
desemnează pe Eminescu care, prin genialitatea 
creaţiei sale, a contribuit în mod covârşitor la lărgirea 
orizontului spiritual european sub aspectul de 
„cuceritor de lumi noi” şi pentru faptul că, asemeni 
artistului portughez, Eminescu a transformat în 
valori spirituale experienţe considerate până la 
dânsul lipsite de semnifi caţie, a îmbogăţit lumea cu 
noi mituri şi cu o noutate geografi că – Dacia. 

Geniul latin, consemnează Eliade, a câştigat 
mult prin poemul Luceafărul care poate fi  atestat 
ca unul dintre cele mai proeminente din cultura 
universală. De aceeaşi apreciere se bucură şi 
lucrările – Melancolie, Scrisorile, Mortua est, 
Doina, Glossa, prin intermediul cărora Eminescu 
descoperă şi introduce în patrimoniul spiritual o 
lume absolut nouă şi inedită.

Cu emoţie şi acuitate critică, Eliade sesizează în 
materialul Eminescu – poetul neamului românesc 
caracterul polar al poetului, trăsătură, de altfel, în 
aserţiunea sa, ireductibilă la o singură determinată. 
Conform lui Eliade, Eminescu a iubit viaţa şi a 
evitat-o în acelaşi timp; a adorat şi, la fel, a evitat 
femeia; a trăit în mijlocul unei lumi mizerabile, 
visând la pacea eternă.

În concluzie fi nală, menţionăm următoarele, 
Mircea Eliade a consacrat un considerabil spaţiu 
al cercetărilor sale operei vieţii lui Eminescu, 
durabile raţionamente despre creaţia marelui poet, 
concepţia sa fi lozofi că, misticismul său  putând fi  
depistate nu numai în publicistică, dar şi în opera 
sa fundamentală. Viziunile integratoare ale lui 
Eliade, alimentate din remarcabila preocupare 
pentru opera poetului-nepereche, deschid orizonturi 
pluridimensionale nu numai în cunoaşterea vastei 
moşteniri literare eminesciene, dar şi a erudiţiei, 
talentului, inteligenţei şi spiritului critic eliadian.
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