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Receptarea lui Eminescu ast�zi 

I. Funeriu∗ 

Eminescu’s Literary Reception Today 

O minim� exigen�� moral� ne oblig� s� exprim�m un adev�r ori, 
m� rog, un crez, chiar dac� acesta e nepl�cut sau dureros. Oricum, un 
adev�r, fie el �i ofensator, e preferabil unei minciuni agreabile. Din 
p�cate, acest lucru este riscant prin p�r�ile noastre, iar zicerea c� 
„adev�rul umbl� cu capul spart” nu-i vorb� goal�. Mi, dac� nu m� în�el, 
nu str�inii au inventat-o. 

Da�i-mi voie ca în aceste rânduri s� m� abat de la cutumele �i poate 
chiar de la rigorile �tiin�ei, pentru c� vreau s� r�spund în manier� 
personal�, dar cu toat� sinceritatea, la întrebarea care m� preocup� de 
mai mul�i ani: „de ce nu se mai cite�te Eminescu?”. Sau, poate mai 
exact: „de ce a sc�zut sim�itor interesul pentru poet?” C�ci trebuie s� 
recunoa�tem deschis o realitate: Eminescu nu mai este nici citit �i nici 
receptat ca acum 40–50 de ani. Genera�ia mea îl �tia pe dinafar�. Pe 
mul�i tineri de azi numele Eminescu îi las� rece, ceea ce nu-i împiedic� 
s� mimeze entuziasmul în circumstan�e aniversare. Eu nu judec aceast� 
pozi�ie. O constat doar. Cu câ�iva ani mai în urm� am avut nefericita 
idee s� fac un sondaj în rândul studen�ilor filologi întrebându-i când l-au 
citit ultima dat� pe poet „de pl�cere”, a�adar dezinteresat. Sub protec�ia 
anonimatului aflându-se, nu am motive s� cred c� studen�ii au fost 
nesinceri. Am aflat astfel c� dintr-o grup� de studen�i filologi o singur� 
student� a deschis un volum de Eminescu. Explica�ia? O citez textual, 
cu riscul s� v� �ochez, a�a cum, la rându-mi, �ocat am fost �i eu: „Eram 
în baie �i m� plictiseam”. 

Ca s� fiu bine în�eles în ceea ce vreau s� spun în continuare, doresc 
s� fac o precizare, înc� de la început: dac� ar fi s�-l numesc pe cel mai 
important scriitor român din câ�i au existat vreodat�, n-a� ezita s� 
pronun� simplu �i f�r� s� clipesc: Mihai Eminescu. C� am sau nu am 
dreptate (uneori, citind din Arghezi sau Macedonski, am ezit�ri), aceasta 
este totu�i premisa de la care pornesc discu�ia �i a� vrea s� fie bine 
re�inut� pentru a nu da loc la polemici inutile mai târziu. Aser�iunea mea 
explicit� nu m� împiedic� s� recunosc c� în opera eminescian� exist� 
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versuri care m� las� rece, precum: „Ca cercei din el s� fac� cariul care-i 
me�ter faur” sau: „Când degerând atâte d��i/ Eu m� uitam prin ramuri/ 
Mi a�teptam s� te ar��i/ La geamuri” ori: „De mi-i da o s�rutare/ Nime-n 
lume n-a s-o �tie/ C�ci va fi sub p�l�rie/ M-apoi cine treab� are?” Exist� 
apoi pasaje pe care le în�eleg în contextul lor istoric, dar la care nu ader. 
N-am s� uit niciodat� scena de co�mar pe care am tr�it-o în Pia�a Operei 
din Timi�oara în zilele lui decembrie 1989: în timp ce timi�oreni, nu 
neap�rat înfometa�i, înfulecau pe întrecute franzelele proaspete împ�r�ite 
lor din dou� camioane umanitare, unul sârbesc �i cel�lalt unguresc, din 
balconul operei r�sunau apocaliptic versurile poetului rostite de un actor 
ocazional: „Cine-au îndr�git str�inii/ Mânca-i-ar inima câinii/ Mânca-i-
ar casa pustia/ Mi neamul nemernicia […] Îndr�gi-i-ar ciorile/ Mi 
spânzur�torile”. Atât numai c� pân� s� apar� câinii care s� ne sfâ�ie 
inimile, noi le înghi�eam pâinea �i nu ne st�tea în gât! 

Nu-mi plac, prin urmare, nici excesele na�ionaliste din articolele 
sale politice, extremismul ideilor, intoleran�a �i în general radicalismul 
extrem. M� deprim� de-a dreptul roman�ele lacrimogene �i tânguirile 
l�ut�re�ti care se folosesc – la nun�i �i la botezuri – de versurile poetului. 
Cântat�, Mai am un singur dor e grotesc�, de�i versurile sunt sublime. 
Îmi place în schimb liedul Revedere (din p�cate într-o anumit� m�sur� 
vulgarizat �i acesta datorit� câtorva erori de transcriere, de pe partitur�) 
ca �i, într-o mai mic� m�sur� totu�i, Sara pe deal. Detest recit�rile 
sfor�itoare ale unor cabotini cu trecere la bobor, care, vorba lui Geo 
Bogza: „trag aer pe n�ri ca un cal, scrâ�nesc din din�i, î�i dau ochii peste 
cap �i, drept r�splat�, se a�teapt� s� le deschid� Sfântul Petru por�ile 
raiului.” Ca s� nu mai vorbesc de un 15 ianuarie de pomin� când un 
actor de ocazie, spre miezul nop�ii (atunci „se dau” emisiunile culturale, 
când se mai dau): roste�te vecinìc� în loc de vècinic� (ve�nic�) mutilând 
versurile: „Cine e nebun s� ard� în c�rbuni smarandul rar/ Mi-a lui 
vecinic� [...] s-o striveasc� în zadar”. Nu-mi r�mâne decât s� subscriu la 
cuvintele lui Petru Cre�ia cât� vreme recit�rile curente sunt „când 
patriotic-retorice, când total str�ine de muzica din adânc a liricii 
eminesciene, care nu trebuie teatralizat� [...] nici n�praznic urlat� sau 
insinuant �optit� sau îndurerat plâns�, ca �i când n-ar fi vorba de un 
profund eu liric, ci de unul strident �i grosolan empiric”. 

Nu-mi plac manualele �colare �i cu atât mai pu�in profesorii – aici, 
f�r� misoginism, parc� a� zice mai degrab�: profesoarele – care fac din 
poet un obiect de cult a c�rui rectitudine le provoac� indescriptibile 
volupt��i. Sanctificarea �i idolatrizarea asfixiaz� spiritul critic, iar o 
cultur� c�reia îi lipse�te spiritul critic e condamnat� la stagnare în 
mediocritate. Ca s� nu mai vorbim de buim�citoarele comentarii literare, 
care au circulat ani în �ir printre elevi sub form� de samizdat, cu fraze 
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prolixe �i cuvinte bombastice înv��ate pe de rost de ni�te copii n�uci�i �i 
astfel pe veci lecui�i de Eminescu. Cred c� cel mai mare deserviciu pe 
care l-am putea face ast�zi poetului este s�-l urc�m pe soclu �i s�-l 
contempl�m ca pe o statuie, bucuro�i c� ne-am f�cut datoria fa�� de el. 
Mortificarea e garantat�. Din nefericire �coala contribuie copios la 
mumificarea lui Eminescu printr-o program� absurd� �i prin 
comentariile impuse de patriotismul de parad� al unor dasc�li ignari. 
Demitizarea literaturii e, dup� p�rerea mea, la fel de necesar� ca aceea a 
istoriei, c�ci nu v�d de ce l-am sanctifica(t) pe Mtefan cel Mare, cât� 
vreme num�rul copiilor din flori pres�ra�i, f�r� preferin�e demografice, 
„Din Hotin �i pân’ la mare”, îl surclaseaz� pe cel al m�n�stirilor durate 
de dânsul dup� fiecare izbând� ost��easc� împotriva Semilunii. E 
suficient c�-i mare, de ce trebuie neap�rat s� fie �i sfânt? 

Pe mine articolele de acum câ�iva ani din „Dilema” (minus, 
desigur, teribilismele de acolo) m-au f�cut s�-l recitesc �i s�-l îndr�gesc 
�i mai mult pe poet, pe când adularea encomiastic� �i festivist� pornit� 
dintr-un „instinct atât de van / ce le-abate (vorba poetului) „ca pe p�s�ri 
de vreo dou� ori pe an”, o dat� iarna �i o dat� vara, m� oblig� „s� r�mân 
la toate rece”. Aceasta nu înseamn� c� poetul nu trebuie s�rb�torit. 
Dimpotriv�, el trebuie s�rb�torit „�i f�r� un soroc anume. Dar nu a�a. 
Rela�ia cu el nu trebuie s� se transforme în acte de cult, ci, cu deplin� 
c�ldur� a inimii �i r�ceal� a intelectului, în acte de cunoa�tere... Aceasta 
e adev�rata s�rb�toare” (Petru Cre�ia). 

Din tot ce am scris pân� aici s-a putut observa c� sc�derea 
interesului pentru poezia lui Eminescu în zilele noastre st� în cauze 
multiple dintre care cele mai multe nu-l privesc pe poet, ci sunt 
consecin�ele triste ale unui cult ignobil �i ipocrit. Eminescu este, în cele 
din urm�, victima inocent� a „evlavio�ilor de fa�ad� �i a bigo�ilor 
literari1”. Pe Eminescu însu�i laudele lor l-ar mâhni peste m�sur�, c�ci el 
în�elegea prea bine efectul nociv în plan literar �i moral al osanalelor de 
orice fel: 

 
De-oi urma s� scriu în versuri, team� mi-e ca nu cumva 
Oamenii din ziua de-ast�zi s� m�-nceap-a l�uda. 
Dac� port cu u�urin�� �i cu zâmbet a lor ur�, 
Laudele lor desigur m-ar mâhni peste m�sur�. 

 
  
      

                                                 
1Expresia – la care ader – e împrumutat� din „Dilema”.  


