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Biserica [i unitatea de neam `n 

publicistica eminescian\

Drd. Emanuela MACOVEI

Introducere

Încadrabil între marile spirite ale lumii, Eminescu define[te sensurile spi-
ritualit\]ii române[ti, determin=nd raporturile metamorfozate de arta verbului, de
puterea ve[nic\ a Logosului, între sacru [i profan, între planul uman („cercul
str=mt”) [i spa]iul divin, sfera („Din sfera mea venii cu greu”).

Raportul Biseric\-istorie echivaleaz\ tocmai cu aceast\ integrare a cercului
str=mt al umanit\]ii în sfera „desf\[ur\rii g=ndirii lui Dumnezeu”, cu asimilarea
oric\rei urme de individualitate [i relativ în imensa matc\ a adev\rului integral,
în spa]iul `nve[nicit al absolutului. „Eminescu o dell'Assoluto” – astfel î[i inti-
tuleaz\ Rosa Del Conte lucrarea fundamental\, definind totodat\ aspira]ia con-
tinu\ de integrare în Divin. Eminescu a aspirat c=t timp a respirat, iar c\utarea sa
nu a fost nicic=nd act final, ci ve[nic punct de plecare.

„Dac\ poezia mare înseamn\ spunere despre cele mai înalte lucruri ale lumii
transfigurate într-un fel care scap\ în]elegerii comune [i dac\ totu[i marele poet
este mai cu seam\ acela care aspir\ s\ fac\ accesibil\ vorba sa unui num\r c=t
mai mare de oameni, opera care dureaz\ peste veacuri cuprinde punctul de în-
t=lnire a acestor dou\ direc]ii aparent ireconciliabile. Cu c=t mai îndr\zne] zborul
g=ndului poetic, cu at=t mai simpl\ vorba, cu at=t mai ad=nc\ p\trunderea lor, cu
at=t mai numeroase rezonan]ele lor în sufletele oamenilor [i în vreme. În Emi-
nescu unirea aceasta a celor de sus cu cele mai de jos se face într-o dramatic\
înnodare, realizat\ într-un zbucium care devine lini[te, într-un chin care se
preface în joc. Alchimia aceasta de paradoxe nu se poate produce dec=t într-un
atelier unde focul retortelor arde zi [i noapte între]inut cu substan]a min]ii [i
inimii hot\r=te pentru sacrificiul de tot”1.

În articolele eminesciene avem de-a face cu o alt\ fa]\ a poetului, aceea de
istoric [i critic vehement, pamfletar, bine informat, c\ci Eminescu studiase istoria

1 Zoe Dumitrescu Bu[ulenga, Eminescu, `n vol. Eminescu – un veac de nemurire, Ed.
Minerva, Bucure[ti, 1991, p. 559.
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direct dup\ documente [i cronici. Acest fapt consemnat [i de Mircea Eliade
înt\re[te faptul c\ poetul „[tia foarte bine importantul rol european jucat de
compatrio]ii s\i c=nd ace[tia g=ndiser\ [i ac]ionaser\ ca români. A luptat pentru a
dovedi în toate manifest\rile geniul autentic al poporului român; în art\ ca [i în
politic\, în filosofie ca [i în economie, Eminescu s-a str\duit s\ impun\ realit\]ile
na]ionale”2.

Despre raportul Bisericii cu unitatea na]ional\ am putea afirma c\ acesta este
unul de dependen]\ de tipul rela]iei cauz\-efect. Pentru ca Biserica s\ existe,
credincio[ii trebuie s\-[i manifeste unitatea în Dumnezeu, dup\ cum se roag\
Hristos, Capul Bisericii: „Ca to]i s\ fie una, dup\ cum Tu, P\rinte, întru Mine [i
Eu întru Tine, a[a [i ace[tia în Noi s\ fie una” (Ioan 17, 21).

Reciproca, de asemenea, este perfect valabil\. Biserica, autoritate excep-
]ional\, `nc\ de la `nceputurile sale a ap\rut oamenilor ca un bastion [i ca o
speran]\. Prin ea s-a men]inut unitatea de neam, de limb\, unitatea liturgic\ [i cea
spiritual\ a popoarelor.

Biserica – factor al unit\]ii de neam

Institu]ia eclesial\ a fost factorul de unitate, de integrare, iar revela]ia de-
plin\t\]ii a recapitulat în sine fiin]ele p=n\ la unitatea propriei esen]e. Biserica [i
spiritualitatea sunt cele care confer\ na]ionalismului idealul drept\]ii ve[nice c=t
[i imperativul mesianismului s\u. Na]ionalismul este instinctul de ap\rare al
poporului de-a lungul secolelor precum [i dorin]a permanent\ de men]inere a
unit\]ii de neam, de limb\ [i de cultur\. Marele merit dintotdeauna al Bisericii
este c\ a men]inut unitatea neamului românesc. Acest merit al Bisericii este
pertinent înf\]i[at într-un studiu al lui C. R\dulescu-Motru: „Situa]ia spiri-
tualit\]ii a fost nu deasupra Statului român, ci înl\untrul Statului român. La
aceasta au contribuit dou\ fapte mai importante. Înt=i, organiza]ia pu]in solid\ a
Bisericii ortodoxe, venit\ pe urma c\derii Constantinopolului, cucerit de
musulmani în 1453, [i al doilea, existen]a Bisericii Ortodoxe în Ardeal, care a
stat într-o dependen]\ str=ns\ de voievozii }\rilor Române[ti de dincoace de
Carpa]i. Am=ndou\ aceste fapte au [i f\cut ca, în cele din urm\, în con[tiin]a
poporului român, spiritualitatea Bisericii ortodoxe s\ se confunde cu spiritua-
litatea na]iunii române. Considera]iunile acestea ar putea fi luate, în primul
moment, drept motive puternice pentru o str=ns\ leg\tur\ între Românism [i
Ortodoxism. Na]ionalismul nostru din trecut s-a ridicat pe baza ortodoxismului”3.

Înc\ de la început, atitudinea „Junimii” a fost orientat\ spre ap\rarea [i afir-
marea culturii na]ionale, a p\str\rii specificului acesteia. Astfel, se explic\
aten]ia acordat\ limbii literare [i folclorului în criteriile estetice de orientare a
literaturii.

2 Mircea Eliade, Eminescu – poetul neamului rom=n, `n vol. Eminescu – un veac de
nemurire, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1991, p. 464.

3 C. R\dulescu-Motru, Rom=nismul, Ed. Garamond, Bucure[ti, 1996, p. 98.
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Poetul s-a aflat la conducerea cotidianului „Timpul” din februarie 1880 p=n\
în decembrie 1881, îns\ colaborarea sa la acest ziar începuse înc\ din octombrie
1877. Majoritatea articolelor în care Eminescu dezvolt\ concep]ia sa despre
na]iune, patrie sau unitate de neam sunt publicate în „Timpul”. Fondat în martie
1876, ca organ central de pres\ al Partidului Conservator, „Timpul” se va trans-
forma în aprilie, acela[i an, în ziar al opozi]iei conservatoare. S-a orientat spre
politica practic\, bazat\ pe cunoa[terea realit\]ilor na]ionale [i ferit\ de frazeo-
logie. Îl înt=lnim aici pe Eminescu, un t=n\r publicist, total implicat în problemele
vremii, vehement uneori, perfect con[tient de rolul cuv=ntului în rezolvarea
problemelor vitale ale lumii. „Într-o vreme de mari patimi politice, primul redactor
al Timpului s-a dezl\n]uit la r=ndul s\u, cu ura [i înver[unarea unui mare pasionat,
care-[i sim]ea îndrept\]irea unei misiuni m=ntuitoare. Gazetarul dintr-însul este
îns\ un ziarist în accep]ia curent\ a cuv=ntului, în goana dup\ chestiunea actual\; el
nu combate bine numai faptul zilei, din perspectiva instant\. Ca un adev\rat
doctrinar, Eminescu prive[te evenimentele prin prisma permanen]ei na]ionale”4.

Independen]a lui Eminescu fa]\ de partidele politice este ilustrat\ [i prin aten]ia
acordat\ istoriei neamului [i prin modul de a o interpreta5. Pentru el sentimentul
na]ional era un temei interior [i un criteriu de valoare. Patriotismul autentic implic\
respingerea vehement\ a poleielii g\unoase din discursurile fal[ilor patrio]i con-
temporani: „Na]ionalitatea trebuie s\ fie sim]it\ cu inima [i nu vorbit\ numai cu
gura. Ceea ce se simte ad=nc [i se cinste[te ad=nc se pronun]\ arareori”6.

Publicistul înf\]i[eaz\ în mod declarativ afec]iunea fa]\ de na]iune, s\ge]ile [i
polemica sa sf=rtec=nd falsul patriotism. Na]iunea este preferin]a lui Eminescu [i
asupra ei se concentreaz\ întregul s\u interes. „Nu cu fraze [i cu m\guliri, nu cu
garde na]ionale de florile m\rului se iube[te [i se cre[te na]ia adev\rat\. Noi o
iubim a[a cum este, a[a cum a f\cut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferin]ele
seculare p=n\ în zilele noastre [...] o iubim f\r\ a-i cere nimic în schimb, nici
chiar iubirea, înn\dit\ azi la lucruri str\ine [i la oameni str\ini. {i chiar dac\
amintirea noastr\ ar pieri în umbra vremurilor [i s-ar [terge din memoria tuturor,
tot pe aceea[i cale a conserv\rii na]ionalit\]ii [i ]\rii vom st\rui, f\r\ a face în
aceast\ suprem\ privire nici o concesie primejdioas\ ideilor veacului”7.

Dac\ ar fi s\ remarc\m rolul Bisericii lupt\toare prin marii voievozi [i
c\rturari, st=lpi ai Bisericii pe care Eminescu îi evoc\, ar trebui f\r\ îndoial\, s\
ne oprim la statura coroanei tuturor domnilor moldoveni, la cel pe care Eminescu
îl evoc\ în mai multe dintre articolele sale, {tefan Vod\, pus în analogie, oarecum
exagerat\, cu Însu[i M=ntuitorul Hristos. Personalitatea lui {tefan a marcat
istoria timpului s\u, dar s-a impus ca st=lp [i în ceea ce a urmat, impregn=ndu-se
în con[tiin]a românilor ca izb\vitor. „Cel Sf=nt” i se spunea înc\ din timpul vie]ii,
iar la moartea sa lumea l-a pl=ns ca pe un p\rinte. „At=ta jale era, de pl=ngeau

4 {erban Cioculescu, Eminesciana, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1985, p. 121.
5 Mihai Eminescu, Opere, vol. XI, Edi]ia Perppessicius, Ed. Academiei R.S.R., 1984, p. 5.
6 Alexandru Melian, Eminescu – univers deschis, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1986, p.

204, apud Mihai Eminescu, Ms. 2257.
7 Idem, apud Timpul, 12 iulie 1879.
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to]i ca dup\ un p\rinte al s\u, c\ cuno[tiia to]i c\ s-au sc\patu de mult bine [i de
mult\ ap\r\tur\. Ce dup\ moartea lui p=n\ ast\zi îi zicu sveti {tefan Vod\”8.

Pe acest {tefan Vod\ a c\rui via]\ a fost o perpetu\ lirturghisire pe altarul
Moldovei, Eminescu îl numea „pav\za cre[tin\t\]ii” datorit\ în\l]imii spirituale [i
necontenitei st\ri de trezvie, oferind prin aceasta dimensiune sacr\ mitului pe
care domnitorul l-a l\sat istoriei [i con[tiin]ei românilor. Metafora sacralit\]ii [i
dimensiunea mesianic\ a menirii marelui domn sunt realizate din perspectiva
analogiei cu chipul M=ntuitorului Hristos. Aceast\ analogie se face uneori direct.
Astfel, la marele praznic al M\n\stirii Putna, în ziua de 15 august, t=n\rul poet
chema pe români la s\rb\toarea „Sfintei Marii, vergin\, cast\ [i totu[i mama care
din s=nul ei a n\scut pe reprezentantul libert\]ii, pe martirul omenirii înl\n]uite,
pe Christ. Christ a învins cu litera de aur a adev\rului [i a iubirii, {tefan cu spada
de fl\c\ri a dreptului. Unul a fost Libertatea, cel\lalt ap\r\torul Evangheliei”9.
A[adar sunt aduse fa]\ în fa]\ chipul lui Hristos [i figura domnului {tefan. A-
ceast\ liter\ de aur a adev\rului, Logosul, mesajul evanghelic, sunt în consecin]\,
armele biruin]ei cristice, iar spada de fl\c\ri a dreptului e arma biruin]ei dom-
nitorului (de remarcat apropierea acestei imagini cu cea a arhanghelului Mihail
cu spada de foc, reprezentat în iconografie). Alteori îns\, apropierea de Hristos
se sugereaz\ doar, indirect, prin folosirea unor sintagme al c\ror orizont semantic
se situeaz\ clar în planul cristic. Ne vom opri la dou\ dintre acestea. Una este
lumin\ din lumin\, iar a doua M=ntuitor. Acestea, utilizate în general în leg\tur\
cu M=ntuitorul Hristos, sunt atribute de data aceasta ale domnitorului {tefan.
Aproape c\ nu exist\ la Eminescu poem în care s\ nu apar\ într-o form\ sau alta,
lumina ca realitate imanent\ a sufletului poetului („sufletul este substan]\ ignic\,
s=mbure de lumin\” – Sf=ntul Grigorie de Nazianz). Aceast\ sintagm\, înt=lnit\
în poezie, se refer\ în majoritatea cazurilor la Hristos [i la Maica Sa. În
publicistic\ îns\, o înt=lnim atribuit\ gloriosului domnitor, cu ocazia dezvelirii
statuii sale, în 1883, la Ia[i. Cit\m c=teva din contextele în care apare aceast\
sintagm\ pentru a demonstra paralelismul Hristos-{tefan sus]inut de parale-
lismul textelor poetice cu cele publicistice:

„R\sai asupra mea, lumin\ lin\
Ca-n visul meu ceresc, de odinioar\
O, Maic\ Sf=nt\, pururea fecioar\,
În noaptea g=ndurilor mele vin\.” (R\sai)

„Regin\ peste îngeri
În neguri te arat\
Lumin\ dulce, clar\
O, maic\ preacurat\
{i pururea fecioar\
Marie.” (Rug\ciune)

8 Grigore Ureche, Letopise]ul }\rii Moldovei, edi]ie `ngrijit\ de P.P. Panaitescu, ESPLA,
Bucure[ti, 1958, p. 63.

9 Mihai Eminescu, Opere, vol. XVI, p. 32.
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„Cum ai putea s\ fii supus, 
S\ por]i a vie]ii vin\,
F\r' de apus [i r\s\rit,
Lumin\ din lumin\.” (Lumin\ din lumin\)
Dup\ cum remarcam, aceast\ ultim\ sintagm\ este atribuit\ [i sf=ntului

voievod. Textul articolului are afinit\]i sensibile [i cu poezia La steaua: „Tu, ale
c\rui raze ajung p=n\ la noi ca [i acelea ale unui soare ce de mult s-a stins, dar a
c\rui lumin\ c\l\tore[te înc\ mii de ani dup\ stingerea lui, tu, care însu]i
nemuritor ai crezut în nemurire [i lumin\ din lumin\ ai crezut în Dumnezeul
luminii...”10.

Din faptul c\ nume[te cu aceea[i sintagm\ – „lumin\ din lumin\” – fw`" ejk
fwtov" (expresie adoptat\ la Sinodul I ecumenic, privitoare la deofiin]imea lui
Hristos cu Dumnezeu-Tat\l, omoousios) – [i pe cel mai glorios dintre voievozii
Moldovei, ne determin\ s\ concluzion\m c\ pentru Eminescu, ca pentru întregul
neam, {tefan a fost un Mesia politic, un izb\vitor, unsul lui Dumnezeu trimis
}\rii Moldovei.

Un alt termen apar]in=nd clar orizontului christic [i anume dimensiunii
soteriologice a lucr\rii lui Hristos [i pe care Eminescu îl atribuie domnului
Moldovei este m=ntuitor:

„Iisuse Hristoase
Izvor m=ntuitor
{i domn al o[tirilor
De oameni iubitorule 
M=ntuitorule”11.

„Iisuse Hristoase M=ntuitorule
Înving\torule Prealuminate”12.

De asemenea, într-un colind din 1876, lumina, arhetipul ve[nic de limpezire
a spa]iilor, devine simbolul transpol\rii vie]ii în imperiul eternizat al comuniunii
cu divinul. Omul e c\l\uzit de lumin\ spre bucuria contempl\rii Luminii
întrupate:

„De dragul Mariei 
{i a M=ntuitorului
Luce[te pe ceruri
O stea c\l\torului.” (Colind)

Dup\ ce înf\]i[eaz\ în versuri pline de evlavie icoana ve[nicului Hristos,
încoronat\ cu aura iubirii absolute, Eminescu se întoarce c\tre figura voievodului
{tefan, plas=ndu-l în dimensiunea sacrului prin întrebuin]area aceluia[i verb,
desemn=nd orizontul soteriologic, a m=ntui.

10 Idem, vol. XIII, p. 317.
11 Idem, vol. II, p. 180.
12 Idem, vol. II, p. 181.
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„{tefane M\ria Ta
Tu la Putna nu mai sta, 
Las' arhimandritului 
Toat\ grija schitului, 
Las\ grija sfin]ilor
În seama p\rin]ilor, 
Clopotele s\ le trag\ 
Ziua-ntreag\, noaptea-ntreag\,
Doar s-a-ndura Dumnezeu
Ca s\-]i m=ntui neamul t\u.” (Doin\)

Dac\ Dumnezeu prin Fiul S\u a fost [i va fi Pantocrator al biruin]ei
românilor, El a avut îns\ [i pila[trii pe care [i-a sus]inut aceast\ biruin]\. Printre
ace[tia este [i cel al c\rui nume ]ara îl pronun]\ cu evlavie [i m=ndrie na]ional\,
Sf=ntul {tefan cel Mare, iar „str\inii respect\ morm=ntul lui ca acum o sut\ [i
dou\ sute de ani, o candel\ pururea aprins\ lumineaz\ la cap\tul marelui domn
român, c\ poporul vorbe[te de el ca [i c=nd ar fi tr\it”13.

O serie de articole sunt dedicate spiritului tolerant al neamului nostru de-a
lungul veacurilor, c\ci toleran]a este, dup\ Eminescu, una din calit\]ile româ-
nului dintotdeauna: „Încolo foarte tolerant cu orice lege [i orice limb\ din lume,
neamestec=ndu-se nicic=nd în certuri religioase [i respect=nd în mod egal
credin]ele [i convingerile ori[icui, românul n-are de înregistrat în decursul unor
lungi veacuri nici o r\scoal\ religioas\, nici o persecu]ie în contra vreunei na]io-
nalit\]i”14. Notorietatea îng\duin]ei românilor a fost recunoscut\ [i dincolo de grani]e
fiind atestat\ [i de împ\ratul bizantin Emanuil Paleologul care zice c\ „oameni mai
toleran]i, mai primitori de str\ini ca românii nu mai sunt pe fa]a p\m=ntului”15. În
„Timpul” din 25 ianuarie 1881, poetul î[i exprim\ indignarea pentru impostura pe
care str\inii au îndr\znit a o „c=rcium\ri” pe mo[ia noastr\. Cuvintele lui Matei
Basarab r\sun\ peste veacuri ca o invoca]ie c\tre divinitate, în care revolta împotriva
str\inilor este evident\. „De care lucru bine venise vremea cuv=ntului lui David,
sf=nt prooroc [i împ\rat, a-l zicere [i noi cu pu]inel mai schimb=ndu-l: Doamne,
venir\ str\inii în mo[ia noastr\ [i-[i spurcar\ m=inile lor cu mite [i îndr\znir\ a vinde
[i a c=rcium\ri sfintele taine [i a goni pe mo[neni [i în trudele [i ostenelele lor a b\ga
pe str\ini. Matei era de moarte pe greci [i pe muscali”16.

Trecutul este pentru Eminescu temelia individualit\]ii na]ionale [i a celor mai
trainice valori. În plan afectiv, trecutul este zona de refugiu a poetului, iar în plan
real, un tezaur de valori spirituale. Ignorarea trecutului poate avea consecin]e
fatale asupra prezentului, de aceea privirea atent\ spre trecut ]ine de patriotism.
„Patriotismul, cu toate acestea, nu este iubirea ]\r=nei, ci iubirea trecutului. F\r\

13 Idem, vol. XIII, p. 189, `n rev. Timpul, 12 septembrie 1882.
14 Idem, vol. X, p. 373, `n rev. Timpul, 16 decembrie 1879, Voim s\ ne spunem p\rerea...
15 Idem, vol. XIII, p. 40, `n rev. Timpul, 26 ianuarie 1882.
16 Idem, vol. XII, p. 46, `n rev. Timpul, 25 ianuarie 1881, Erodot al „Rom=nului”

continu\...
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cultul trecutului nu exist\ iubire de ]ar\”17. {i în alt articol î[i justific\ iubirea
pentru trecut în lumina finalit\]ii constructive, pentru c\ trecutul r\m=ne model [i
temelie. Trecutul este {tefan, Matei Basarab, Varlaam, domni, boieri vrednici,
mitropoli]i pio[i, demni de toat\ venera]ia. „Dar de ce n-am aminti cu iubire
trecutul? F\r\ îndoial\ c\ vechii Domni care [i-a întins armele p=n\-n Dun\re [i
Nistru, ei «scut cre[tin\t\]ii» precum îi numea Biserica [i Evul Mediu, n-au
existat pentru a face ru[ine genera]iei actuale”18.

Pentru mitropolitul Dristului, Dionisie, poetul face dintr-un simplu necrolog,
o pagin\ de istorie na]ional\, în articolul Moartea Mitropolitului Dionisie19.
Acest Dionisie, la care face referire Eminescu, a fost titularul Mitropoliei Tulcei,
care, dup\ 1829, a luat locul celei a Proilaviei, desfiin]at\ un an mai înainte: dup\
crearea exarhatului bulgar, la 11 martie 1870, mitropolitul Dionisie nu recunoa[te
pe exarhul bulgar. La sf=r[itul anului 1877, sau la începutul lui 1878, pleac\ în
apusul Europei pentru a-[i îngriji s\n\tatea, l\s=nd în locul s\u pe Nechifor, fost
episcop de Creta. Dionisie moare în împrejur\ri misterioase în hotelul Dacia din
Bucure[ti. „Presa” cere s\ se deschid\ o anchet\, mai ales c\ fusese îngropat f\r\
a i se face autopsia20.

Comb\t=nd ideile maghiarului Hunfalvy [i ale mentorului s\u Roesler care
încercaser\ s\ demonstreze întreruperea existen]ei locuitorilor în spa]iul Daciei,
Eminescu aduce pe parcursul a [ase numere ale ziarului (13, 15, 22, 27 mai [i 10,
17 iunie 1882) argumentele cele mai diverse [i mai conving\toare în sus]inerea
romanit\]ii [i a continuit\]ii românilor. Între acestea, argumentul continuit\]ii
cre[tinismului la noi [i existen]a unei ierarhii înc\ de la începutul secolului IV
este unul profund [i puternic. „Maghiarii c=nd au venit au g\sit pe români unde
sunt [i ast\zi, în organisme politice [i biserice[ti”21.

Dorind s\ risipeasc\ întru totul dubiile celor care ne disputau continuitatea,
poetul face o adev\rat\ istorie pe scurt a începutului cre[tinismului la noi:
„Cre[tinismul au str\b\tut treptat în Împ\r\]ia Roman\. Abia în secolul al IV-lea
îl vedem ajuns a fi recunoscut de stat. [...] Ulfila, de origine din Cappadocia,
c\zut în prinsoare cu p\rin]ii s\i la go]i, pe la anul 258, a fost cel mai de frunte
apostol al go]ilor. La început ortodox, mai apoi arian, a introdus arianismul între
go]i: Un contimporan al s\u, Maximin, episcop în p\r]ile dun\rene (în Dacia?)
este cel dint=i autor al biografiei lui Ulfila. Semn dar\ c\ cre[tinismul a existat în
Dacia pe atunci. [...] Istoria bisericei cre[tine din timpurile acele ne spune apriat
c\ arianismul s-a r\sp=ndit în Orient foarte tare. C=nd s-a st=rpit, arianismul
oriental a r\mas ortodox. Românii a[adar, cari erau cre[tini, dup\ cum atesta [i
Iung, înc\ din secolul al 3-lea, au trebuit s\ fie ortodoc[i, deoarece numai cel
dint=i rege ungur au început cu introducerea apusanismului în Ungaria. Dar d-l

17 Idem, vol. XI, p. 259, `n rev. Timpul, 22 iulie 1880, Programul nostru zicea...
18 Idem, vol. XVI, p. 235, `n rev. Timpul, 9 decembrie, 1882.
19 Idem, vol. X, p. 170, Presa, 1879, nr. 6, p. 2, Moartea Mitropolitului Dionisie.
20 Ibidem, `n rev. Timpul, 5, 9 ianuarie 1879, p. 2, Moartea Mitropolitului Dionisie.
21 Ibidem, p. 664, `n rev. Timpul, 13, 15, 22, 27 mai, 10, 17 iunie 1882, Rom=nii din

Ungaria.
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Hunfalvy însu[i nu poate trage la îndoial\ biserica ortodox\ organizat\ cu episcopi
în 1234, pe care papa Grigore IX îi nume[te «pseudoepiscopi». {i, dac\ la 1234,
biserica ortodox\ era organizat\ în episcopii, aceasta nu s-a putut preste noapte [i la
o popora]iune care atunci, dup\ d-l Hunfalvy [i profesorul s\u Roesler, era pe drum
a[a-zic=nd c\tre ]inuturile aceste. [...] Mai departe nu ne putem întinde, c\ci nu
putem face istorie. Este de ajuns îns\ [i at=ta pentru a risipi nedumeririle acelora ce
în privin]a aceasta vor s\ ne dispute continuitatea”22.

Referindu-se [i la unele aspecte interconfesionale, Eminescu pune în discu]ie
problema catolicismului, nu f\r\ oarecare urm\ de durere: „Str\bunii no[trii au
fost persecuta]i de c\tre regii catolici ai Ungariei nu pentru c\ erau români, ci
pentru c\ Papa îi amenin]a pe regi cu excomunicarea dac\ vor fi îng\duitori cu
schismaticii (ortodoc[ii). O parte din românii din m-]ii dinspre Nord au p\r\sit,
sub Bogdan Vod\, patria lor, a Maramure[ului, pentru c\ un rege catolic voia s\
le impun\ confesiunea catolic\. Fra]ii no[tri din Ardeal au suferit veacuri întregi
cele mai mari asupriri, anume pentru c\ nu erau catolici. Habsburgii lu=nd st\-
p=nire asupra Ardealului, izbutesc în scurt timp a desfiin]a metropolia ortodox\
de Alba Iulia, pe al c\rui titular îl sfin]ea de drept mitropolitul din Bucure[ti. Prin
asta produc între români dezbinarea confesional\ care i-a sl\bit at=t de mult”23.
Poetul intervine ferm împotriva persecu]iilor regilor catolici asupra românilor,
pronun]=ndu-se radical, uneori chiar violent împotriva abuzurilor catolice. În
1883, poetul se dovede[te proteguitor al Bisericii str\bune opun=ndu-se categoric
încerc\rilor de înfiin]are a unei Mitropolii Romano-Catolice [i instal\rii, ca
mitropolit titular în capitala ]\rii, a monseniorului Paoli. Astfel, analiz=nd proze-
litismul romano-catolic [i intuind în acesta dorin]a de dezna]ionalizare a ro-
mânilor ortodoc[i, considera]i [i trata]i ca schismatici, Eminescu scrie trei articole
împotriva acestei ini]iative. În primul s\u articol afirma c\ „oric=t de ad=nci ar fi
dezbin\rile ce s-au produs în timpul de urm\ în ]ara noastr\, c=nd e vorba de religia
p\rin]ilor no[tri, care ne leag\ de Orient, [i de aspira]iile noastre, care ne leag\ de
Occident, vr\jma[ii, oricare ar fi, ne vor g\si uni]i [i tot at=t de tari în hot\r=rile
noastre ca [i în trecut”24. În cel de-al doilea articol, poetul remarca faptul c\ în
inten]iile sale de prozelitism „papa nu voie[te at=t na]ionalitatea, ci religia
str\mo[easc\”25. Cu toat\ fermitatea pozi]iei eminesciene, unele publica]ii care
pledau pentru înfiin]area Mitropoliei Catolice, au reprodus tenden]ios [i trunchiat
din articolele sale, f\c=nd astfel înc=t s\ se în]eleag\ c\ Eminescu ar fi favorabil
acestei înfiin]\ri. Poetul se vede nevoit s\ revin\ asupra problemei într-un al treilea
articol, s\ repete [i s\ înt\reasc\ pledoaria proortodox\26.

Preocup\rile de istorie na]ional\ pe care Eminescu a încercat adesea s\ o
expun\ în paginile „Timpului”, merit\ tot interesul, întruc=t au dus la elaborarea

22 Ibidem.
23 Casian Cr\ciun, Eminescu [i spiritualitatea rom=neasc\, „Dacoromania”, nr. 8,

Freiburg, 1991, p. 194.
24 Mihai Eminescu, Opere, vol. XIII, p. 258.
25 Ibidem, p. 307, 506.
26 Ibidem, p. 309, 516.
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unui adev\rat „curs de istorie na]ional\ în viziune eminescian\”27. De aceea,
consider\m justificat\ afirma]ia c\ „istoria istoriei”28 se cuvine s\-i rezerve un loc
de seam\ lui Eminescu. „În el na]ionalismul a putut r\suna profund, adun=nd în
jur o ]ar\ întreag\ de admiratori statornici, al c\ror instinct de neam [i-l ascultau
exprimat at=t de complet”29.

Consider=nd spiritul religios cel mai nobil instinct al omului [i echivalentul
iubirii de libertate, poetul lupt\ pentru unitatea de neam a românilor. Întregul
apostolat gazet\resc se întemeiaz\ pe cultul adev\rului [i pe luciditate emi-
nescian\, poetul fiind con[tient c\ este purt\torul unui destin în istorie.

Biserica – factor al unit\]ii de limb\

„M\surariul civiliza]iunii unui popor ast\zi e o limb\ sonor\ [i apt\ a exprima
prin sunete no]iuni, prin [ir [i accent logic cugete, prin accent etic sentimente”30.

Însemn\tatea limbii este imens\, tocmai prin aceea c\ se constituie într-un
barometru al gradului „de civiliza]ie, al logicii [i g=ndirii unei na]iuni. Rolul
traducerii c\r]ilor de cult în crearea [i fixarea limbii de stat este eviden]iat o dat\
cu rolul Bisericii, de sfin]itoare a limbii.

„În octomvrie 1866 se adun\ Congresul Bisericii Române din Sibiu [i d.
Partenie Cosma face o propunere în favorul retip\ririi cu litere a c\r]ilor rituale în
în]elegere cu episcopatul din România [i cu mitropolitul din Bucovina”31. În
octombrie 1881, o ini]iativ\, tot sibian\, propune retip\rirea c\r]ilor biserice[ti cu
litere latine, iar Sf=ntul Sinod o aprob\. Eminescu remarc\ aceast\ ini]iativ\ ca
pe o oper\ na]ional\ contur=nd rolul bisericii în promovarea culturii [i evolu]ia
limbii. A[adar, ca „st=lp [i temelie a adev\rului” (I Timotei 3, 15), Biserica [i-a
onorat perfect misiunea social\ de a sluji dreptatea [i unitatea [i de a promova
cultura vie, sf=nt\ [i lucr\toare, Biserica român\ identific=ndu-se cu neamul ei
înc\ de la origine. Prin c\r]ile „de cult, dar mai ales prin Sf=nta Scriptur\, limba
s-a unificat, devenind una pentru întreg spa]iul „mo[iei” noastre; „... au început a
se recunoa[te însemn\tatea limbii c\r]ilor biserice[ti. Dac\, din deosebitele [i
variile dialecte ale limbei germane de pild\, unul a ajuns s\ domineze [i s\ devie
limb\ literar\ [i de stat, aceasta este a se mul]umi mai cu seam\ Bibliei lui
Luther. La noi lucrul s-a petrecut într-un mod analog. Biserica [i Domnii no[tri
au comb\tut Reforma cu armele ei proprii. Au pus a se traduce c\r]ile biserice[ti
în limba româneasc\, au introdus limba poporului în Biseric\ [i stat în locul celor
str\ine, hieratice. Biserica au creat limba literar\, au sfin]it-o, a ridicat-o la rangul

27 {tefan Lemny, „Mic curs de istorie na]ional\” `n viziune eminescian\, Ia[i, Ed.
Universit\]ii „Al. I. Cuza”, 1989, extras din Rom=nii `n istoria universal\, vol. III.

28 Al. Zub, Viziune [i desf\[urare istoric\ la Eminescu, `n „Revista de Istorie”, 33, 1980,
6, p. 1116.

29 Vladimir Streinu, Clasicii no[tri, Ed. Tineretului, 1969, p. 110.
30 Mihai Eminescu, Echilibrul, `n „Federa]iunea”, Pesta, 22, IV, 1870.
31 Mihai Eminescu, Opere, vol. XIII, p. 26, `n rev. Timpul, 1-3, ianuarie 1882.
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unei limbi hieratice [i de stat. Din acel moment tr\s\tura de unitate a devenit [i a
r\mas limba [i na]ionalitatea, pe c=nd înainte românul înclina a confunda
na]ionalitatea cu religia. Lucrarea ce [i-a propus-o Sf=ntul Sinod e de o însem-
n\tate cu greu de m\surat în toat\ m\rimea ei [...]. E o oper\ în adev\r na]ional\
aceasta, o oper\ care va face gloria celor ce vor fi întreprins-o dac\ va ie[i bine,
dar [i stigmatizarea „lor dac\ vor p\[i cu u[urint\ la o lucrare, pe c=t de m\rea]\ [i
sf=nt\, pe at=t de ginga[\”32. În leg\tur\ cu aceast\ atitudine eminescian\ favo-
rabil\ bisericii, C\linescu e de p\rere c\ ea „nu porne[te din vreo ra]iune spiri-
tualist\. În comunitatea cre[tin\ Eminescu vedea realizarea spiritului gregar
natural, „pe temeiul unui principiu moral” care se confund\ în fapte cu principiul
na]ional. „Biserica p\streaz\ limba [i na]iunea [i e prin aceasta cea mai înalt\
institu]iune de cultur\”33.

Eminescu s-a implicat total, f\r\ nici un fel de reticen]e, la fr\m=nt\rile
politice, sociale [i culturale contemporane. Cunosc\tor al istoriei neamului, dar [i
al problemelor existente, de[i cu durerea dezmembr\rii politice, el aduce în prim-
plan unitatea limbii [i contribu]ia marilor nume ale Bisericii Ortodoxe –Teofan al
Ardealului sau Varlaam – care au contribuit esen]ial la aceast\ unitate; nu lipse[te
din textul s\u o oarecare umbr\ de durere din pricina dezmembr\rii politice
sim]it\ de poet: „... politice[te putem fi desp\r]i]i, dar unitatea noastr\ de ras\ [i
de limb\ e o realitate at=t de mare [i de energic\, înc=t nici ignoran]a, nici sila, n-o
pot t\g\dui. Ei, s\ nu fi tr\it Matei Basarab, nici Teofan al Ardealului, nici
Varlaam al Moldovei, s\ nu fi fost suta a [aptesprezecea cu eroii [i cuget\torii ei,
v\ putea]i bate joc de noi, înc\ mult timp, dar ast\zi nu se mai poate: Azi limba
este una de la S\tmar p=n-în Cetatea Alb\ de l=ng\ Nistru, de la Hotin p=n-în
Grani]a militar\, azi datina e una, rasa e una [i etnologic e unul [i acela[i popor,
care nu mai doarme somnul p\m=ntului [i al veacurilor”34. „Vedem stabilindu-se
definitiv o limb\ literar\ comun\ întregii na]ionalit\]i române, oper\ la care a
concurs at=t Teofan, mitropolitul Ardealului, c=t [i Varlaam al Moldovei. [...]
Dac\ citim documentul lui Matei Basarab de la 1639, ne încredin]\m c\ el î[i
pricepea misiunea lui istoric\”35. Despre aceast\ misiune [i despre contribu]ia
esen]ial\ a domnului în dezvoltarea limbii [i unit\]ii na]ionale, vorbe[te Emi-
nescu într-un alt articol al s\u: „C\r]ile de sub Matei Basarab sunt pentru români
ceea ce Biblia lui Luther a fost pentru popoarele Germaniei. [...] Prin valoarea de
cultur\ ce a dob=ndit-o limba noastr\, prin claritatea ei analitic\, prin leg\tura ce
stabile[te între noi [i ]\rile din apus, atentatele asupra ei devin atentate contra
lumii romanice [i a civiliza]iunii omene[ti în genere”36.

Eminescu consider\ introducerea limbii na]ionale în cult un adev\rat pos-
tulat, dup\ Pogor=rea Duhului Sf=nt. Întruc=t Duhul S-a pogor=t sub chipul

32 Idem, vol. XII, p. 363-364, `n rev. Timpul, 10 octombrie 1881, Cu timpul au `nceput a
se recunoa[te...

33 G. C\linescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. III, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1985, p. 111.
34 Mihai Eminescu, Opere, vol. XIII, p. 90, `n rev. Timpul, 3 aprilie 1882.
35 Idem, vol. XII, p. 268-269, `n rev. Timpul, 30 iulie 1881, Urm=nd discu]iunea...
36 Idem, vol. XIII, p. 270, `n rev. Timpul, 12 martie 1883.
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limbilor de foc peste Apostoli, este limpede c\ [i cuv=ntul Evangheliei vorbe[te
fiec\ruia în limba lui. Iar neacceptarea limbii na]ionale în biseric\ este un pas
spre nimicirea noastr\ na]ional\: „Aceast\ respectare a limbii na]ionale în bi-
seric\ e nu numai permis\, ci este de-a dreptul un postulat al Noului Testament.
Na]iile carii nu-l respect\ ar trebui s\ [tearg\ din calendarul lor s\rb\toarea Cobo-
r=rei Sf. Duh asupra apostolilor, care în frumoasa concep]ie a Noului Testament,
pluti în limbi de foc asupra lor, ar\t=nd c\ în multe limbi vorbe[te spiritul sf=nt al
îng\duirii cre[tine[ti [i al iubirii aproapelui. E cunoscut c\ dup\ Cobor=re apos-
tolii au [tiut toate limbile p\m=ntului. [...] Cine ne alung\ limba din biseric\ [i
din instruc]ia educativ\ (a [coalelor elementare [i secundare), cine nu ne las\ s\
fim ceea ce suntem a rupt-o cu con[tiin]a noastr\ na]ional\ [i cu simpatiile
noastre intime, oric=t de bune ar fi rela]iile lui interna]ionale cu statul nostru”37.
A[adar, printre darurile felurite ale harului Duhului, este [i acela al limbii, Duhul
Sf=nt S-a pogor=t în chip de limbi de foc, pentru a înv\]a [i a lumina pe Apostoli
în privin]a adev\rului lui Hristos. Prin limbile care s-au dat fiec\ruia a vorbi, li s-au
descoperit neamurile care erau destinate înv\]\turii lor. Deci, a[a precum în
vremea veche, c=nd oamenii plini de m=ndrie s-au apucat s\ zideasc\ turnul
Babel pentru a ajunge la Dumnezeu, Acesta le-a amestecat limbile, acum Acela[i
Dumnezeu trimite pe Duhul S\u în chipul limbilor pentru a reface unitatea [i
leg\tura dragostei în Hristos, între toate neamurile. Dumnezeu trimite Cuv=ntul
S\u, s\m=n]a cea cereasc\, fiec\rui neam pe m\sura cunoa[terii sale [i fiec\ruia
dup\ în]eles. „Faptul, prin urmare, de a fi dat expresie Duhului Sf=nt în limba
româneasc\, de a fi p\strat intact\ na]ia, acesta este meritul cre[tinismului ortodox.
El se confund\ cu îns\[i na]iunea [i împline[te func]ia instinctului de conservare.
Fa]\ de ortodoxie, socotit\ ca principiu conservator, Reforma înf\]i[eaz\, pentru
Eminescu, un liberalism confesional, ascunz=nd interese politice”38.

În articolul Institu]iile ]\rii în lumina lor istoric\ publicat în „Timpul” din 20
martie 1882, poetul revine la ideea definirii „trupului lui Hristos” drept ctitorie a
marilor voievozi, subliniind aportul acestora la unificarea [i promovarea limbii
române[ti în [i prin Biseric\. „Biserica? Crea]iunea aceasta eminamente na]io-
nal\ a unui Iuga Vod\, carele la anul 1399 înc\ o face neat=rnat\ de orice ierarhie
bisericeasc\ sau lumeasc\, biserica lui Matei Basarab [i a lui Varlaam, maica
spiritual\ a neamului românesc, care a n\scut unitatea limbii [i unitatea etnic\ a
poporului; ea care domne[te puternic\ [i dincolo de grani]ele noastre... azilul de
m=ntuire na]ional\ în ]\ri unde românul nu are stat”39. Unul dintre principalele
roluri pe care Eminescu le atribuie institu]iei eclesiale, este acela de p\str\toare a
unit\]ii limbii [i na]iunii noastre. Nu este prima oar\ c=nd Eminescu nume[te
Biserica „maic\ spiritual\ a neamului”, atribuindu-i rolul primordial de n\sc\-
toare a limbii [i neamului. N\scut fiind în [i din biseric\, neamul românesc
devine una cu ea, m\dular al s\u, iar limba, ie[ind din sfera eclesial\, pierz=nd

37 Idem, vol. X, p. 89, `n rev. Timpul, 4 august 1878, {tim prea bine...
38 G. C\linescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. III, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1985, p. 112.
39 Mihai Eminescu, Opere, vol. XIII, `n rev. Timpul, 20 martie 1882, Institu]iile ]\rii `n

lumina lor istoric\.
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leg\tura cu Logosul, devine a-logic\ [i moare. Pentru c\ limba este prin excelen]\
cuv=nt, este Cuv=ntul. A[adar, Biserica este cea care a purtat în p=ntecele s\u
neamul nostru, l-a n\scut [i l-a crescut, hr\nindu-l euharistic cu Trupul [i S=ngele
lui Hristos. Ea prelunge[te întruparea M=ntuitorului prin neîntrerupta prezen]\ a
Lui [i prin lucrarea Sf=ntului Duh. În menirea ei de n\sc\toare, biserica d\ un nou
sens existen]ei. În ciuda fenomenologiei ei, care este aparent identificat\ cu
formele vie]ii sociale, principiul noumenal care o `nsufle]e[te este Duhul Cel de
via]\ d\t\tor. De[i întregul s\u trup este structurat func]ional prin dogme [i
canoane disciplinare, biserica este ceva sesizabil doar de cei ini]ia]i, taina în care
totul este crea]ie de via]\ prin har. Conferind Bisericii maternitate, Eminescu
implicit ~i confer\ lui Dumnezeu paternitate, cobor=nd lumina revelatoare asupra
poporului român, n\scut cre[tin. Un posibil argument pentru aceasta ar putea fi [i
afirma]ia marelui Iorga cu privire la zestrea pe care biserica a d\ruit-o istoriei:
„... Mitropoli]ii, Episcopii, Egumenii [i a[a de adeseori [i smeri]ii c\lug\ri ori
umilii preo]i de mir au dat poporului, ei singuri aproape, toat\ înv\]\tura, au
înzestrat neamul cu o limb\ literar\, cu o literatur\ sf=nt\, cu o art\ în leg\tur\ cu
gustul [i cu nevoile lui, au sprijinit Statul f\r\ s\ se lase a fi înghi]i]i de d=nsul, au
c\l\uzit neamul pe drumurile p\m=ntului f\r\ a-[i desface ochii de la cer [i au
ridicat mai sus toate ramurile gospod\riei române[ti, d=nd istoriei noastre c\r-
turari, caligrafi, sculptori în lemn, argintari, oameni de stat, osta[i, mucenici [i
sfin]i”40. Pentru neamul nostru na[terea trupului s-a suprapus na[terii spirituale.
Înc\ de la z\mislire poporul a fost cre[tin.

Tot Eminescu este cel care replic\ articolelor antieclesiale ale frunta[ilor
sociali[ti, exprimate în foaia „Volksstaat” din 1873 condamn=nd atitudinea lor ca
pe o manifestare a unui spirit de o „barbarie intolerant\”, subliniind [i rolul
Bisericii R\s\ritene în istorie. „Biserica r\s\ritean\ e de optsprezece sute de ani
p\str\toarea elementului latin de l=ng\ Dun\re. Ea a stabilit [i unificat limba
noastr\ într-un mod at=t de admirabil înc=t suntem singurul popor f\r\ dialecte
propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghi]irea prin poloni, unguri, t\tari [i
turci, ea este înc\ ast\zi singura arm\ de ap\rare [i singurul sprijin al milioanelor
de români care tr\iesc dincolo de hotarele noastre. Cine o combate pe ea [i
ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal [i orice i-o
veni în minte, dar numai român nu e”41.

C=nd Eminescu începe studiile [i lupta pentru puritatea limbii române[ti, era
vremea c=nd na]ionali[tii ]ineau s\ sporeasc\ limba cu termeni noi. Av=nd
sl\biciune pentru muzicalitatea limbii, poetul consider\ c\ neologismele pocesc
aceast\ muzicalitate. Aplec=ndu-se cu dragoste asupra graiului vechi, cunoa[te [i
valorific\ for]a sa expresiv\. Poetul e un cenzor cu aten]ie distributiv\, înfrunt=nd
problemele sociale [i intr=nd total în timpul istoric pentru a sf\r=ma coordonatele
timpului comun într-un gest de revolt\ împotriva destinului.

40 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Rom=ne[ti, Bucure[ti, Ed. Ministerului de Culte, 1928,
prefa]a edi]iei I.

41 Corina Popescu, Suflet [i minte, „Dacoromania”, nr. 8, 1991, Freiburg, p. 160.
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Biserica – factor al unit\]ii spirituale [i culturale

Biserica [i neamul formeaz\ o unitate str=ns\ pe care se întemeiaz\ d\inuirea
unui popor în istorie. Prin aceast\ unire se p\streaz\ vigoarea fizic\ [i moral\ a
poporului, asigur=nd condi]iile de împlinire a voca]iei sale. Credin]a este, con-
form opiniei eminesciene, principiul eliberator suprem. Prosperitatea [i viitorul
unui neam sunt legate de recunoa[terea autorit\]ii supreme a Logosului asupra
oric\ror vane [i trec\toare for]e ale istoriei. Lupta pentru cultur\ [i elementele
spiritualit\]ii sunt statornicite pe convingerea c\ „[tiin]a istoriei, a limbei, a manifes-
t\rilor artistice ale unui popor, a vie]ii lui juridice, a datinilor [...] `nt\resc vertebrele
na]ionalit\]ii, acestea fac ca un popor s\ se cunoasc\ pe sine însu[i, îl p\streaz\ în
originalitatea [i tinere]ea lui [i îl m=ntuie de platitudinea unor culturi cosmopolite”42.

Valoarea lucr\rii lui Hristos în lume [i a persoanei Sale pentru con[tiin]a
cre[tin\ reiese [i din articolul publicat înaintea Învierii Domnului, în 1881.
Impresioneaz\ aici utilizarea timpurilor verbale, frecvente fiind prezentul [i
viitorul, Eminescu înt\rind prin acesta faptul c\ în ortodoxie nu exist\ trecut, ci
prezent continuu, înve[nicit, iar comemorarea devine actualizare, tr\ire, aici [i
acum. Hristos [i ~nvierea Sa sunt prezen]\ [i permanen]\. „... duiosul ritm al
clopotelor ne veste[te c\ ast\zi înc\ Hristos e în morm=nt, c\ m=ine Se va în\l]a
din giulgiul alb ca floarea de crin, ridic=ndu-{i fruntea Sa radios”43. În con-
tinuare, este înf\]i[at Hristos înviat, principiul fundamental al omenirii [i ma-
nualul de în]elepciune, „cartea dup\ care se cre[te omenirea”, iubirea întrupat\ la
plinirea vremii. „Iat\ dou\ mii de ani aproape de c=nd ea a ridicat popoare din
întuneric [i le-au constituit pe principiul iubirii aproapelui, dou\ mii de ani de
c=nd biografia Fiului lui Dumnezeu e cartea dup\ care se cre[te omenirea”44.
Religia omenirii este pus\ fa]\ în fa]\ cu alte doctrine religioase [i filosofii la care
spiritul eminescian avusese acces, superioritatea Revela]iei divine izvor=nd din
sfera Fiin]ei ultime. Ceea ce ~l distinge pe Hristos de Budha, Socrate sau Lao-tze,
`n viziunea lui Eminescu, este nu demnitatea, nu m\re]ia, ci singura virtute care
r\m=ne dincolo de timp, de spa]iu [i de tot: iubirea. „Înv\]\turile lui Budha, via]a
lui Socrate [i principiile stoicilor, c\rarea spre virtute a chinezului Lao-tze, de[i
asem\n\toare cu înv\]\mintele cre[tinismului, n-au avut at=ta influen]\, n-au
ridicat at=ta pe om ca Evanghelia, aceast\ simpl\ [i popular\ biografie a bl=n-
dului Nazarinean, a c\rui inim\ au fost str\puns\ de cele mai mari dureri morale
[i fizice, [i nu pentru El, pentru binele [i m=ntuirea altora. {i un stoic ar fi suferit
chinurile lui Hristos, dar le-ar fi suferit cu m=ndrie [i dispre] de semenii lui; [i
Socrate a b\ut paharul cu venin, dar l-a b\ut cu nep\sarea caracteristic\ virtu]ii
civice a antichit\]ii. Nu nep\sare, nu dispre]; suferin]a [i am\r\ciunea întreag\ a
mor]ii au p\truns inima Mielului M=ntuitor [i, în momentele supreme, au încol]it
iubirea în inima Lui [i [i-au închinat via]a p\m=nteasc\ cer=nd de la Tat\l S\u din

42 Mihai Eminescu, Opere, vol. XIII, p. 89, `n rev. Timpul, 1 aprilie 1882.
43 Idem, vol. XII, p. 134, `n rev. Timpul, 12 aprilie 1881, {i iar\[i bat la poart\...
44 Ibidem.
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ceruri iertarea prigonitorilor. Astfel, a se sacrifica pe sine pentru semenii s\i, nu
din m=ndrie, nu din sentimente de datorie civic\, ci din iubire, a r\mas de atunci
cea mai înalt\ form\ a existen]ei umane, acel s=mbure de adev\r care dizolv\ ad=nca
dezarmonie [i asprimea luptei pentru existen]\ ce b=ntuie natura întreag\”45.
Dragostea este s\dit\ în om de la crearea sa [i prin aceasta se aseam\n\ cu Crea-
torul s\u [i intr\ în comuniune cu El. „Dumnezeu este dragoste [i cel ce petrece
întru dragoste, întru Dumnezeu petrece [i Dumnezeu întru d=nsul” (I Ioan 4, 16).
Eminescu ]ine s\ specifice c\ tocmai din iubire rezult\ for]a [i m\re]ia lui
Hristos: „De ce Hristos a a[a de mare? Pentru c\ prin iubire El a f\cut cearta
dintre voin]e imposibil\. C=nd iubirea este, [i ea este numai c=nd e reciproc\
absolut, cearta e cu neputin]\ [i de e cu putin]\, ea nu e dec=t cauza unei iubiri
reînnoite [i mai ad=nci înc\ de cum fusese înainte”46.

În articolul Pa[tele, jurnalistul Eminescu se întreba, ca odinioar\ proconsulul
Pilat din Pont: „Ce este adev\rul?”. Este citat [i patriarhul Calist al Constan-
tinopolului cu acea celebr\ rug\ciune de încetare a secetei, pentru a scoate în
eviden]\ caracterul uman, controversat [i aplecat spre cele rele: „Nu numai
dragostea Ta am lep\dat, ci [i ca fiarele unul asupra altuia ne purt\m [i unul altuia
trupurile m=nc\m. [...] Deci, cum suntem vrednici a lua facerile de bine ale Tale?
C\ Tu e[ti dirept, not nedirep]i; Tu iube[ti, noi vr\[m\[im; Tu e[ti îndurat, noi
neîndura]i; Tu f\c\tor de bine, noi r\pitori...”. Poetul condamn\ omenirea care nu
urmeaz\ „prescrip]iunile unei morale aproape tot at=t de veche ca [i omenirea”.

În aceast\ zi de s\rb\toare nu numai pentru p\m=nt, ci [i pentru cer, în care
îngerii împreun\ cu oamenii se bucur\, lumea este smuls\ din gheara diavolului.
Acum, c=nd heruvimii slavoslovesc cu serafimii, c=nd Adam [i Eva d\n]uiesc,
slobozi]i de întunericul iadului, sufletul omului este eliberat din leg\turile mor]ii
prin Cel ce negre[ind a murit. Valoarea spiritual\ a Învierii este eviden]iat\ [i prin
exemplul lui Faust, salvat de Înviere, „c\ci din moarte la via]\ Hristos Dumnezeu
ne-a trecut pe noi”, dup\ cum spune un tropar al ortodoxiei. „De aceea Faust, în
care se întrupeaz\ omenirea cu poftele, ambi]ia [i de[ert\ciunea ei, dar [i cu
geniul [i setea ei de [tiin]\, st=nd înaintea ultimei probleme, î[i toarn\ venin dintr-o
fiol\ veche într-un pahar [i voie[te s\-l bea... c=nd iat\ c\ sun\ încet clopotele [i
c=ntecele de la ~nviere... [i paharul îi cade din m=n\... el e rec=[tigat pentru via]\”47.

Într-un articol din 1880, Eminescu aminte[te meritele culturale ale catoli-
cismului. Acestea constau în utilizarea artelor drept arme ale bisericii, singurele
care s-ar putea constitui în ad\post al sufletului. Poetul aduce în prim-plan
întreaga ac]iune civilizatoare a catolicismului, observ=nd faptul c\ împotriva
acestei biserici se ridic\ tocmai for]ele care îi datoreaz\ educa]ia. „... despre
catolicism ca institu]ie universal\, nu putem t\g\dui meritele lui într-adev\r
extraordinare pentru cultura româneasc\; biserica era singurul punct luminos nu
numai pentru cultur\ în genere, dar chiar pentru libertatea dezvolt\rii omene[ti.
[...] Arhitectura, muzica, sculptura [i poezia au fost puse în serviciul bisericei

45 Ibidem.
46 Casian Cr\ciun, op. cit., p. 195.
47 Mihai Eminescu, Opere, vol. X, p. 78, `n rev. Timpul, 16 aprilie 1878, Pa[tele.
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pentru a da în aceast\ sfer\ curat\, neatins\ de nici o suflare impur\, un ad\post
sufletului omenesc, at=t de b=ntuit sau de patimi, sau de golul lui propriu, de
ur=t; [...] arta bisericeasc\, care a cultivat în pictur\ frumosul în culmea per-
fec]iei, muzica [i arhitectura în genul sublim, au în\l]at prin mijloace lesne de
în]eles pentru to]i, sufletul omenesc, în decurs de sute de ani, peste nivelul vie]ii
de r=nd [i a nevoilor zilnice. Despre înv\]\m=nt cat\ s\ not\m asemenea c\ at=t
cel popular c=t [i cel înalt sunt crea]iuni ale acestei biserici”48.

F\c=nd un portret al veacului în curs de secularizare, pe care o consider\ un
morb al lumii moderne, poetul trage un semnal de alarm\ asupra spiritului
epocii: „Peste tot credin]ele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura
secolului m=n\-n m=n\ cu s\r\cia claselor lucr\toare amenin]\ toat\ cl\direa
m\rea]\ a civiliza]iei cre[tine. Stilul elegant al arhitecturii Rena[terii, cel m\re]
gotic, cedeaz\ stilului monoton al cazarmelor de închiriat, Sheakespeare [i
Moliere cedeaz\ bufon\relilor [i basmelor de incest [i adulteriu, cancanul [i
Offenbach alung\ pe Beethoven [i pe Mozart, – e o epoc\ în care ideile mari
asfin]esc, în care zeii mor”49. Primejdia mare a acestui secol este rutina [i auto-
matismul. Marile opere de art\ nu mai m=ng=ie, nu mai sunt în stare s\ creeze.
Însu[i sentimentul religios, care a dat adev\ratele valori ale umanit\]ii, s-a
banalizat reduc=ndu-se la forma de cult seac\, la simplu formalism. Poetul atrage
aten]ia asupra coinciden]ei nu doar etimologice, ci de profunzime, de dependen]\
metafizic\ dintre cult [i cultur\. Menirea cre[tinilor este de a participa la via]a
comunitar\ a lui Dumnezeu. Pentru c\ omul este chip, iar chip înseamn\
chemare. Este tinderea icoanei spre originalul ei, al chipului spre arhetipul s\u.
Dintru început omul a fost creat „betsalmenu kidemoutenu”, dup\ chipul [i ase-
m\narea lui Dumnezeu. Pentru geniul ebraic „tselem”, chipul, are un sens foarte
puternic [i tocmai de aici interdic]ia din porunca a doua a Decalogului de a se
face chipuri cioplite, datorit\ semnifica]iei dinamice a chipului. Acesta face loc
prezen]ei reale a celui pe care îl reprezint\. „Omul trebuie s\ aib\ înaintea lui un
om ca tip de perfec]iune dup\ care s\-[i modeleze caracterul [i faptele. Precum
arta modern\ se datore[te modelelor antice, astfel cre[terea lumii nou\ se
datore[te prototipului omului moral, Iisus Hristos. Dup\ el încearc\ cre[tinul a-[i
modela via]a sa proprie, încearc\ comb\t=nd instinctele [i pornirile p\m=nte[ti
din sine”50. Via]a lui Hristos este etalonul vie]ii noastre, nu doar un principiu etic,
ci unul ontologic. Într-o lume zidit\ pe jertfa divin\, atitudinea jertfelnic\ ne
descoper\ ca fii ai Celui ce ne-a creat. Dup\ chipul S\u fiind, omul descoper\
jertfa ca act originar de deschidere [i comunicare, ca pe o experien]\ profund\ [i
universal\. În jertf\ este prezent chipul divin al omului, este prezent Hristos, ca
în orice act sacru. Eminescu este de p\rere c\ jertfa ~l aduce pe Hristos lumii,
fac=ndu-L prezent în mijlocul nostru. În jertf\ „numai Domnul va petrece în

48 Idem, vol. XI, p. 74, `n rev. Timpul, 14 iunie 1880, Schimb\ri mari.
49 Corina Popescu, op. cit., p. 160.
50 Mihai Eminescu, Opere, vol. XII, p. 134, `n rev. Timpul, 12 aprilie 1881, {i iar\[i bat

la poart\...
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mijlocul nostru precum adeseori cu bucurie au petrecut în mijlocul puternicilor [i
religio[ilor no[tri str\buni”51.

Într-un articol din august 1878, Eminescu realizeaz\ o succint\ istorie a m\-
n\stirilor închinate, sco]=nd în relief însemn\tatea pe care odinioar\ o avea
Sf=ntul Munte Athos pentru români. Din cele „zece mii de vie]uitori care tr\iesc
dup\ regula Sf. Vasile, în deplin\ singur\tate, o mie sunt români”. Este scos în
eviden]\ [i faptul c\ „dup\ c\derea împ\r\]iilor ortodoxe a Bizan]ului [i a
Trapezuntului, Sf. Munte a devenit obiectul unei deosebite îngrijiri din partea
voievozilor români [i a poporului românesc”52. Redac]ia „Timpului” prime[te în
p\strare c\r]ile [i banii pe care cititorii au dorit s\ le ofere spre folosul schitului
„Înt=mpinarea Domnului” din Sf. Munte, p=n\ la formarea unui comitet care s-ar
fi ocupat de acestea.

Eminescu este publicistul care `[i transform\ scrierea `n spa]iu de amvon
pentru slujirea adev\rului [i a neamului. Actul s\u publicistic dezv\luie atributele
unei con[tiin]e de om al secolului s\u, implicat total `n rostuirea destinului popo-
rului. Articolele sale, profetice [i mesianice uneori, r\scolesc, cheam\, mustr\,
preg\tind deosebite schimb\ri spirituale [i sociale. Exist\ un dinamism al ener-
giilor pozitive, creatoare, mobiliz=nd spiritul uman.

Mo[tenitor al duhului na]ional al adev\rului, Eminescu [i-a identificat drumul
vie]ii [i al crea]iei cursului istoriei rom=nilor, cobor=nd adesea un mit, ori
conferind Bisericii aura [i valoarea unui nou paradis. Biserica este acea curgere
c\tre Hristos sub fl\c\rile Duhului, fuziunea comuniunii intratrinitare `n comu-
niunea interuman\. Preot al slujirii `mp\r\te[ti fiind, poetul caut\ s\ restaureze
logodna lumii cu Biserica, s\ `mbisericeasc\ lumea, pentru ca apoi s\ o ofere lui
Dumnezeu ca ofrand\ a sufletului s\u [i jertf\ de sear\.

51 Ibidem.
52 Idem, vol. X, p. 93, `n rev. Timpul, 10 august 1878, Din istoria m\n\stirilor `nchinate.
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The Church and the unity of the nation in the journalistic work
of Eminescu

The study 'The Church and the nation unity in the journalistic work of Eminescu'

written by Drd. Emanuela Macovei comes to analyse the position of the greatest

Romanian poet concerning religion, the role of the Church and the meaning of faith

in the spirit of the Romanian people. 

Wide known as the one who respected the Church and returned to faith at the

sunset of his life, Mihail Eminescu is also the poet who said 'the Church is the spiritual

Mother of the Romanian nation'.

After an Introduction, we enter into the study of the Church as factor of the unity

of the nation. A great registry of quotes from Eminescu comes to emphasize that a true

culture passes always through religion and the theology is the accomplishment of cul-

ture and the summit of esthetical form.

Then the author presents the position of Eminescu in the matter of the Church

and her relation with the Romanian language. So, the Church is the factor of the unity

of language. The entire cultural and national identity comes from and through the

Church as Mother and matrix of culture and spirit along history. The powerful impli-

cation of the great poet into the political, social and cultural problems of his time, jus-

tifies the importance he gives to the Church in the spiritual formation of Romanians.

In the same time, beyond poetry, Eminescu was a great historian and expressed true

and real approaches concerning the Romanian tradition, culture and civilization.

As a conclusion, the Church in the vision of our poet is also the greatest factor of

spiritual and cultural unity of Romanians. Being eminently open to the European

values, Eminescu realized that the Romanian culture has to offer a lot to Europe,

mostly through our millenary popular traditions and through our Orthodox unique

formation as a people.

Indeed, the program of Mihail Eminescu was clearly and beautifully stated by his

critic of literature, Titu Maiorescu who said about the trend of which Eminescu was

the leader: 'We have national spirit, but facing universality'. 


