DOCUMENTE

JDEEA DE CULTURA ŞI I.ITERATUHĂUNIVERSALA
LA EMINESCU
DE
1. CONSTANTINESCU
Secolulal XIX-leaeste secolul dosăvirsirii şi consolidăriistatelor naţionale
europene.O dată cu apanţia conştiinţeinationale,se contureazăşj un început de
constiintăuniversală,a unităţii în diversitate,conştiinţacă oamenii,apartinind
unor natiunidiferite,în dezvoltarealor continuă,nu pot trăi izolat economie,ideoIcqic, cultural.Procesulapariţieiconştiinţeiuniversale,În înţelesulei modern,nu
renascentistori europenist,începe încă de Ia sfîrşitul secolului al XVIII
-lea.
Realizareateoreticăa ideii de Weltliteratwnu putea avea loc decît în acestecon·
diţii, o dată cu dezvoltareape toate planurile,către capitalism.a ţărilor din apusul
Europei.Contribuţiilepe care le-au adus la definireaşi fundamentarea
conceptului
de
literatură
universală
Lessinq,
Herder,
August
Wilhelm
Schlegell
Vtllemain
şi,
mai ales, Goethesînt deosebitde semnificative.
Către mijloculveacului,în Mani·
testul Partiduluicomunist,ca o concluziea unei întregi dezvoltări,se consemna.
dialectic,realitatealiteraturiiuniversale: ,,!n locul vechilorizolărilocale şi naţionale se dezvoltăschimbulmondial,dependenţanaţiuniloruna de alta. Şi, ceea ce
este adevăratpentru producţiamaterială,este tot atît de adevăratşi pentru producţia intelectuală,Creaţiileliterare ale unei naţiuni devin proprietateacomunăa
tuturor. Ingustimea
şi exr.lusrvismul
naţional devinpezice trecetotmaiCu neputinlă, din numeroaseleliteraturi naţionaleşi locale se formeazăo literatură universală".
in Principate,în Româniasecoluluitrecut, orizontulliterar-cultural"se dilată"
considerabilo dată cu Eliade,Pumnul,Maiorescu.Aşa-numitaepocă Alecsandri,
in termeniilui Ibrililcanu,a fost mai ales o epocă de acumulări,în care eforturile
prlncipaleale cărturarilorromânierau îndreptatespre realizareaunei literaturi de
adîncăinspiraţieautohtonă.EpocaEmi,nescu
a fost cu deosebireo epocăde sinteză,
de salt calitativ,în care se constituieconştiinţaspecificitătitnaţionalea literaturii
noastre(Ideeaspecificuluinaţionalse consolideazăacum)şi, totodată,a valorii ei
in contextularustic al vremii.In acest timp,cel mai mare poet al nostruenunţăşi
comentează,
pentru prima dată la noi, ideea universalităţiiculturiişi literaturii,pe
care o reia, cu diverseleei Implicaţii,în mai multe rînduri.
Este pe deplin explicabilde ce ideea de literatură universalăapare pentru
primadată la Goethe,omul Inteqral, personalitateacea mai complexăa vremii,în
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condiţiile social-culturale
cunoscute.Ca şi în cazul lui GOethe,spiritulmultilateral
al lui Eminescu,expresiaunor împrejurăripersonaleşi socialecomplexe,manifestă
de timpuriutendinţacătre universalitate.In epoca Vienei,citea, scrie ŞtefanellL
in limbaqermană,operelecelor mai însemnaţiscriitori.El nu se mărgineanumai
la lecturaoperelororiginaleale scriitorilorgermani,ci citea tot felul de cărţi traduse din alte literaturiîn limbagermană,şi cum germaniiîn aceastăprivinţăsînt
foarte bogaţi,Eminescuavea ocazia să cunoascătoată literaturastrăină în traduceri germane.Dupămărturiilelui Slavici,cu deosebirelargi îi erau cunoştinţeleîn
ceea ce priveşteliteraturatuturor popoarelor,istoriauniversalăşi cea română,filozofiatuturor timpurilor.Inforrnaţiilesale deosebitde bogate se datorauşi diverselor tratate şi studii citite în vremeastudentiei,ca, de pildă,AllgemeineGeschichte
deTLiieratut,Stuttgart,1869,a lui JohannesScheer,Akademische
Vorlesungiibel
inâisclieLitemiurqescbichte,
1852,de AlbrechtWeber şi altele. Orizontulliterar al
lui Eminescuera foartelarg. Cunoştealiteraturaantică elină şi latină,literaturaindică şi cea persana,literaturile Renaşterii,clasicismulfrancez şi lumimsmul,
îi
citise pe Richardsonşi Rousseau,pc Alfierişi Voltaire,pe Schillerşi Goethe; îi
erau cunoscuteoperelelui Byronşi Shellev,Hugoşi Lenau, era la curentcu literatura ultimelordecenii,Poe, Scribe,Delavigne,Kotzebue,uneori În amănuntele
ei, Dumanoir,Icrwitz,mergîndcu informaţiapînă la zi, Bjornson,Gogol,Al. Dumas-fils,Sardou.Importanteste că Eminescuînţelegealiteraturilenaţionaleîn specificullor, fără a le asimila,ca Voltaire,spirituluiautohtonşi, mai mult decît
Goethe,fără a considerauna dintre acesteadrept modeletern. la care să ne înapoiemadesea.Poetul avea simţulrelatrvitătiivalorilorartistice şi perspectivalor
istorică.Cultuldeosebitpentru Shakespearenu însemnalimitareagustuluipublic
la o modalitateliterarăstrălucită.Exemplede arlă adevăratăerau, pentruEminescu,
deopotrivăHomerşi Sofocle,Shakespeareşi Moliere,Goethe,Gogolşi Hugo.Literalurile particularetrebuie consider
ato în embianţa specificăîn care s-au produs.
Cu aplicarela realitateanoastră,poetul scria: "La istorie şi istoria literaturiiromâne- continuitateaîn dezvoltareeste condiţionatăde ştiinţaistorieişi a faptelor
el" '. Marelepoet era un adversaral doqrnelorclasiceale creaţieiartistice.Dascălul
cel mai mare al artei e natura.El considerarolul deosebital geniului,al originaliIătii individualeşi naţionale.Eminescuapreciaopera de artă nu numai pentruperfecţiuneaei, precum clasicii, ci mai ales pentru noutatea şi specificitateaei,
Arta şi omulca obiectal artei nu pot exista izolat.Ideea artei ca expresiea
spirituluiuniversalse constituieÎn germenela Eminescuîncă în epocapre-vieneză.
"GazetaTransilvaniei"
din 16 mai 1868,la venirea trupei Paseahîn Braşov,scria
entuziastcă aceasta: "va înfătoşapubliculuidrameturqiadupă toate regulileartei
;,i mai mult din punct de vedE'rea omenieiîntregi,decît din altele particulariori
provinciali
..." 2. Eminescusubscriudesigurla această însemnatăopinie,cu atit mai
mult cu cît în acelaşitimp,lucra la traducereacărţii lui Roetscher,Arta reprezentarii dramatice,a istoriei in compendiu,a teatruluiuniversal,care, între altele,
nega ideea unui teatru local,a unei "comice"locale,ce contraziceacu desăvîrşire
fiinţeiartei dramatice.Este vremeacînd la BucureştiînceperomanulGeniupustiu,
tormtnarîn anii studiilorvicucze.Aici aflămuna din'marileidei ale vieţii şi' operei
sale, ideeaunităţiiîn diversitate,a unei omeniriunitare,constituitădin multitudinea
natiuniloregaleîntre ele: "A vrea ca omenireasii fie cu prisma,spuneTomaNour,
una singură,strălucită,pătrunsăde lumină,care are însă atîtea colori.O prismă
cu mii de colori,un curcubeucu mii de nuanţe.Naţiunilenu sînt decît nuanţele
prismatlccale omenirii
...",
, Notă la articolulCulturc!şi siiiniă.
2 Apud Perpessicius,
Alte taenţiunide istoriografieliterară şi folclor,E. P. L.,
1962,p. 89,
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'La Viena,in 1870,Eminescuscrie articolul Cultură şi ştiinţă, rămas multă
vreme în manuscris, articol in care fundamenteazăconceptul universalitătii
culturii şi literaturii. Dună ce considerăcultura ca suma întregii vieti spirituale a unui popor3, aspireţtiloşi Înfăptuirilesale în artă şi ştiinţă, moravurile
şi obiceiurilesale, ajungela definireaacesteiadrept expresiea spirituluigeneral
al umanităţii."Cultura,spune poetul,nu-i mărginităla un singur teren"ci o proprietale a ei. luată în sens înalt, este universalitateaca semn caracteristicdistinctiv... " " ... scopulculturiieste individualîn fiecare om singuratec,fără v'o relerintă nemijlocităşi folositoarela întregul şi generalitateasemenilorsăi, şi cu
ioate acestea În legăturacea mai intimă cu scopul general.Cele mai particulare
se anină aicea nemijlocitde cele mai generale,tocmai.aşa precumomulse uneşte
nemijlocitcu omenirea,vede, împlineşteşi pricepe scopul şi chemareasa în ea,
mai mult decît în comunitateamai Îngustă a familiei,comuneişi statului..... 4
Cultura şi literatura universalăse constituiedin diversele culturi şi literaturi
particulare,Aşa cum omul,spune Eminescu,îşi află Întemeiereaîn natura sa ca
om, aşadarîn lucrulcel mai general,în omenire,in umanitate,"şi culturae Înainte
de toate individuală,insă totalitateaindivizilorşi prin urmarefiecarela locul S(l11
are de a exprimaşi a pune în viaţă Înălţimeaşi stadiulspirituluinaţional,aceste-i
scopulcel comuntuturor">,în noile condiţiiale dezvoltăriisocietăţiisecoluluial
XIX-lea,izolarea statală era un fapt depăşit. Poetul înţelegeacă literaturaşi
cultura ari urmări asupra marqmilorlor individualeşi această trecere peste
marginise realizeazăîn "perpetuareatransmisăa culturii".Perpetuareatransmisă
În spaţiu şi timp a culturii,a valorilorautenticeale acesteia,devine astfel un
factor de promovareşi consolidarea realităţii literaturiiuniversale,
Eminescuavea simţul varietătlişi specificităţiiculturilorşi llternturtlor.dezvoltat în spiritul esteticii romantismului,
şi izvorît din conştiinţadeosebirilorde
ambiantăistorrcăde la un popor la altul. Omenireaeste ca prisma."Natiunilenu
sînt decît nuanţele prismaticcale omenirei,scrie Eminescuîn Geniu pustiu, şi
ueosebireadintre ele este atît de naturală,atît de explicabilă,cum putem explic»
din împrejurărianurnodiferenţadintre individ şi individ".VorbindÎn felul poetului, nici o literaturăputernicăşi sănătoasănu poate exista decît determinatăde
caracterulpoporuluicăruia îi apartine,,,0 adevăratăliteraturătrainică,scrie el',
care să ne placă şi nouă şi să fie originalăşi penIru altii nu ;:k poate întemeia
decît pe graiul viu al poporuluinostru propriu,pe traditiile,obiceiurileşi istoria
lui, pe geniullui". DespreShakespeare,consideratde Eminescucel mai mare poet
ul tuturor timpurilor,spune,cam în aceeasivremecînd scrie articolulCulturăŞI
ştiinţă,că este al poporuluisău prin excelentă,pentru că el a receptatşi a exprimat cu adîncimefelul său de a vedea şi a gîndi, culoareacaracteruluisău particular. Fără îndoială,scria poetul,există tiilente individuale,dar ele trebuie să se
pătrundăde modul de a fi al poporului10f, pentru a produce ceva permanent.
Scriitorica Scribe,Sardou s.a. vor rămîne simple documentede istorie literară,
fără 11putea intra În sfera majoră a. universe
litătii,pentru că "înainte de toate
nu sînt naţionali.'., naţionali în genere, autori adecă ele aceia care înţelegînd
Literaturanaţionalăconstituindfocarulspirituluipoporului,elementulmoral
şi estetical culturii,vezi Eminescu,Scrieripoliticeşi /itemre,ed. 1. Scurtu,p, 13.
4 "BuLM. Eminescu",an III, 1942,fasc. 9, p. 83--84.
5 Ibidem.
(,în articolulNotite biblioquuice,publicatla "Timpul",în nr. din 14 februarie 1880.
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spiritulnatiuniilor, să ridiceprin şi cu acest spiritpe publicla Înălţimeanivelului
lor propriu"7,
Eminescun-a avut niciodatăideea culturilorşi Iiteraturilormari şi mici.Intre
culturileşi literatunlediverselorpopoareel distingeape acelea mari ori mai putin
multilaietale,fiecare dintre ele avînd, în contextuluniversal,valoarea şi specificitatea ei bine distincte.
Poetuluinu-i era străină nici noţiuneacomparetismului
cultural-literar.Nu
este vorba,desigur,numaide un studiucomparatival operelorunor scriitori(într-o
ronică la spectacolulcu Revizorulconcludeacă toţi autoriipopulari,de la. Homer
la Gogol,sînt mai mult epici),ci de o tratare de ansamblua Iltcraturtlorşi culturilor, în interdependenta
lor, pentru a le evidenţiamai pregnantoriginalitatea.In
concepţialui Eminescu,literatura naţională se constituie din elemente foarte
lmportante;care nu sînt opera oamenilorsingulari, ci sînt comune tuturor,
"acesteacselementeale spirituluipoporului,pe care compatiruiu-l
cu alte spirite
ale popoarelor,îl numimcult"8.
Deşi poetul nu a sesizat suficientcontradicţiileantagonicedin sînul fiecărei
culturinaţionale,el a acuzat adesea cultura claselorsuprapuse,ajungîndla ideea
unei literaturi şi culturi internaţionale("cosmopolite",
în sensul pe care-I are
cuvîntulla Eminescu)pe linia valorificăriibunurilorartisticepropriifiecăruipopor,
Condiţiileuniversalitătîisînt, după Eminescu,sau În spiritul vederilor.sale,
mai multe.In primulrînd, după cum am văzut şi mai sus, puternicaspecificitate
naţională.,,0 receptiuncfără ca forţa caracterizatoarea faptelorsă fie individualitateanaţională,nici nu se poate cugeta măcar",scrie poetul Într-oadnotere
la traducereacărţii lui Roetscher,Aria teprezeniătiidramatice.In legăturăindisolubilăcu aceastaseaflă fondulde adevăr, deviaţă autentică,valoarea esteticăşi
etică, accesibilitateaopereide artă. Eroul literar trebuiesăfie, cala Shakespeare,
"murultdin gros" cu culoarea caracteruluisău. Unul din scopurile literaturii,
culturiiîn genere,este acela de a influenţaviaţa morală a societăţii.De aceea
Eminescumanifestamultă rezervă fată de teatrul francez "de ultimă modă" pe
atunci (Al. Dumas-Iils,
V. Sardou)care, după.expresiapoetului,"se învîrtea foarte
adeseaîn jurul adulterului",
Simplarăspîndire,întîmplătoareşi la un momentdat, a unui anumitfel de
literaturănu-I conferă acesteia calitatea de universalitate.Sînt scriitori care au
produs .creatium ale fantazieipure, fără corelaţiunecu realitatea,creetiuni ce
prin noutatea lor atrag .citva timp publicul şi sînt la modă. Descnindsituaţii
factice, personaje factice sau manierate, sentimenteneadevărate sau simulate.
urnflindun sentimentalism
bolnav în volumeintregi, aceşti autori -- numărullor
in străinătateeste foartemare - au un publicmai numerosde cum ar merita şi
primejduiescîn mare grad gustul, sentimentuladevăruluişi bunul simţ"9. Răspîndireaeste în mod evident o modalitatede manifestarefi universalităţii,cînd
ea este efectulvalorii şi influenţeipe care opera literară le colporteazăîn spaţiu
şi timp. Creaţiilelui Shakespeareşi Moliăreau atributulviu al perenităţh,pentru că pasiunileomeneştivor rămîne mereu aceleaşi, Eminescurecomandacu
deosebiredramaturgilorşi trupelor teatrale româneştitragedia lui Shakespeare.
comedialui Moliere,drama lui Hugo, teatrul lui Bjornson,ca valori universale
din a căror frecventarescena şi cultura româneascăîn gifllerear avea profituri
7 Eminescu,Scrieripoliticeşi literare,cd, cit., p, 60-61.
8 Cultură.şi ştiinţă,loc. cit, subl. n.
9 Din articolulNoveledin poporde Ioan Siavic),în "Timpul"din 28,III.1882,
spud. "EHl.M_Eminescu",1937,Iasc. 15, Il- Il.
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însemnate.Poetul recunosteaaşadar, implicitacţiuneade influenţăce se exercită
la un momentdat din partea unei literaturi asupra alteia, atunci cînd factorii
de tot felul o permit.Ideea aceastaapare de mai multe ori în articoleleşi cronicile dramaticeale lui Eminescu
10şi este ilustrată de însăşi creaţiasa (dacă ar fi
să ne referimnumai la încercăriledramatice,prezenţa,aici, a unor ecouri din
Shakespearear fi suficientdoveditoare).
In procesulcunoaşterii,răspîndlrllşi consolidăriirealităţii Iltereturiiuniversale un rol de seamă îl au traducerile."Este înainte de toate trebuinta ca să
traducemclasicii străini.. :' spune Eminescuîntr-o încercare pentru teatrul ds
păpusl intitulată lnlatnia, cruzimeaşi dcepeiatea sau peştera neagră şi căţuile
proastesau Elvirain desperateaamonzlui.Poetul era conştientde faptul că traducerilenu fac o literatură, dar considera,asemenea înamtasuluisău Eliade,
că opera de traducerea Htereturilorstrăine,făcută în spirit selectiv (şi Eminescu era împotriva traducerilorde orice fel) este un act de creatie şi de
imboqăţirea literaturiinaţionale.Pe acelaşiteren se realizeazăvehiculareaideilm
majoreale umanităţiiîn procesulde interferenţăşi înrîurlrea diferitelorliteraturi
particulare.Literaturatraducerilordevine astfel, in conceptiapoetului,un mijloc
pretios de cunoaştereşi comprehensiune
Între natiuni ("între naţiunile cununats
spiritualmente"cum ar spune Eminescu).Nu este vorba numai de traducerea
scrierilorbelctrlstice,dar şi de aceea a studiilorori a tratatelorde istorieculturalliterară.Poetul însuşi a tradus parţial.sau integral creatii din opera lut Homer.
Horaţlu,Shakespeare,Schiller,Goethe,Hugo, Augier. De asemeneadin Kant şi
Roetscher.Un alt mijloc de promovarea realităţii literaturiiuniversaleil constltuie, în spiritulideilor lui Eminescu,studiile,articoleleşi croniciledespre literatura şi teatrul mondial.în activitateasa de cronicardramaticşi publtclst,el Il
acordato deosebităatenţie şi acestuifapt. Articoleca Teatrul românescşi repettoriu! lui, ln contra influenteifrancezeasupra teatrului românesc,studiul Cultura
şi ştiinţă şi numeroaselesale cronicidramaticeau avut un rol însemnatîn procesul de lărgire a orizontulutliterar În Româniaşi În impunereaideii universalitătti literare.
literatură
unlversală
seale
realizează
la In
Eminesc,
da
celeConceptul
mai înaltedevalori
morale
şi sociale
umanltătil.
studiul in
citatfunctie
mai sus.
unde, după cum am văzut, cultura şi literatura sînt consideratela dimenstunlls
unlversalităţll,se spune: " cultura in qenere:., e o parte a datoriei omului
şi a destlnatluniîvietii sale ; Intr-o chemarepractică şi morală numai zace
adevărataîmplinirea vietii omeneşti,cultura... e... preparareaşi după aceea
ornamentulaccsteia., Fiece element al culturl] (literatura în primul rînd, n.n.)
trebuie să cultive într-adevăr,trebuie să formeze,să înnobllezefiinţa Internă şi
arătarea exterioarăa personalităţii".In cea mai. evidentă apropierede ideea de
moralitatea culturiişi literaturiise află valoarea educativă,pacificăşi creatoare
a acestora."Omule cel mai înalt şi mai nobil op de artă al naturii; într-un
sens şi mal nobil ar trebui să fie şi cel mai frumosop de artă al artei, al propriei
sale puteri creoiotie,libere, conştii morale"11.Ideea aceasta,de mare actualitate.
îşi are intemeiereaîn însăşi natura umană şi are astăzi,cele mai larg! posibilităţi
de aplicabilitate.In vremeanoastrăSe verificăo dată mal mult şi ou mai multă
evidenţădecît în oricare alt timp una din cele mai valoroaseopinii ale poetului,
cuprinsăîn studiul Cultură şi ştiinţă. Calitateacea mai înaltă a culturii, spune
Eminescu,"esle untvemoiitatea.;omul se une.şle nemijlocitcu omenirea,vede
10El'. în art. Teaitui l'Omdnesc
şi repertoriullui, unde Hugo este considerat
drept modelstrălucitpentru tinerii care vor să scrie drame naţionaleromâne.
11Subl. 11,
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implinesteşi pricepescopulşi chemareasa în ea, mai mult decît în comunitatea
mai îngustă a familiei,comuneişi statului... " 12Poetul are perspectivaumamstă
a unitatii tuturor popoarelor.Scopulgeneral al vieţii şi al culturii este umanitatea. Concepţiaaceasta îl fereşte pe Eminescudeopotrivăde cosmopolitism
şi
şovinism,Naţiumlesînt nuanţele prismatice,coloristiceale omenirii,văzută ca
o prismă."Facetica toate aceste colori (natiunile,n.n.),scrie Eminescuîn Geniu
pustiu,ă fie egal de strălucite,să fie egal de poleite,egal de favorizatede lumina
ce le formează,fără care ele ar fi pierdute În nimiculneexistentel- căci în
intunericulnedreptăţiişi al berbarieitoate naţiunileişi sînt egale în abrutlzare,
în indobitoclrc,fanatism,'În vulgaritate; ci cînd luminaabia se reflectă în ele,
SE Iormcazăcolori prisrnatice.i.Poeţii şi Irlozofii.i.presupunîn cîntec şi cuget
inăltimu«ceruluişi le comunicănaţiunilorrespective".
În veac, Eliade preluaseşi începusesă pună în practică ideea francezăa
unei biblioteciuniversale,Maiorescuşi-o însuşise pe aceea a universalitătiipoeziei, după Schlegelşi Hegel, Eminescu,intelectualde largă Iormatleşi comprehensiune,gînditorde o rară profunzimefilozofică,în conditiileunei civilizaţiicare
excludeaizolareaprovincială,enunţă,pentru prima dată la nOI,ideea de literatură
universală,căreia îi şi dădea aplicareÎn multilateralasa activitateşi din perspectiva căreia privea întreagalit..ratură a lumii,Mai mult decît atît şi mai mult ca
pînă la el, Emmescuajunge la definireaconceptuluide universalitatea culturii,
a cărei realitate constituieo treaptă superioaraIl civilizaţieişi înseamnăîmplinirea înaltelor principiiumane de înţelegereşi concordieuniversală,"Cel mai
frumosdin toate cîte sînt frumoaseeste sufletulfrumos",spunea marele nostru
poet .punîndu-şisub semnulacesteiidei schillerienetoată opera şi viata sa, pentru
care va rămînemereuactual,al nostruşi al tuturoroamenilor.

12Subl, n,
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