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origine tracă. Datorită prestigiului său de cîntăreţ, ar fi 
făcut parte, după  Argonauticele poetului alexandrin 
Apollonios din Rhodos, din expediţia lui Iason în 
Colchida. În antichitate, Orfeu ar fi existat, în virtutea 
credinţei în metempsihoză, în şapte avatare, chiar 
omonimi istorici ca Orfeu din Crotona, autor al unor  
Argonautice pierdute, care au transmis şi îmbogăţit 
doctrina. 

Orfismul s-a răspîndit ca religie în Grecia secolelor 
VII-V î.e.n., cunoscînd maximă înflorire în vremea 
domniei Pisistrazilor la Atena. În secolul al VI-lea 
î.e.n., la curtea tiranului Pisistrate a trăit Onomacritos, 
tălmăcitor al oracolelor lui Musaios, care a contribuit la 
fixarea în scris a legendelor orfice, la fel ca şi a epopeilor 
homerice, transmise  pînă atunci oral. Printre orfici se 
numără apoi Pitagora care a format o şcoală de filosofie 
şi ştiinţă ocultă, explicînd esenţa şi misterul lucrurilor 
prin Număr, sau filosoful Empedocle în viziunile sale 
cosmogonice asupra armoniei Fiinţei. Filosofia lui 
Platon şi platonismul însuşi au împrumutat, aşa cum 
demonstrează  W.K.C.Guthrie în temeinica sa carte 
despre Orfeu şi religia greacă(6,  numeroase elemente 
din mitul orfic şi doctrina orfismului, referitoare 
mai ales la nemurirea sufletului. Tot lui Orfeu i-au 
fost atribuite în istoria orfismului Imnurile, diferite 
de cele homerice, şi Argonauticele, altele decît cele 
scrise de Apollonios din Rhodos, dar care, conform 
cercetărilor mai recente, sunt scrieri apocrife datînd 
din secolele II-IV e.n., amestec de elemente orfice cu 
elemente gnostice într-o sinteză interpretată de André 
Boulanger în studiul său ca o continuare a orfismului 
în creştinism(7. 

Orfeu a devenit mit mai ales prin  povestea iubirii 
sale pentru Euridice, pe care am s-o rezum în continuare 
pentru că succesiunea episoadelor ei stă la baza ipotezei 
mele despre relaţia dintre acest mit şi istoria poeziei. 
Legenda spune că Orfeu ducea, împreună cu nimfa 
Euridice, o viaţă fericită în mijlocul naturii, îmblînzind 
fiarele pădurii prin magia cîntecului său din liră. Fiind 
muşcată chiar în ziua nunţii lor de un şarpe, Euridice 
moare, spre jalea şi disperarea soţului. Neconsolat de 
pierderea ei, Orfeu se hotărăşte să coboare în Infern, 
pentru a o readuce din moarte la viaţă. Jalea cîntecului 
său cutremură şi înmoaie inima de piatră a zeului 
Hades, care îi promite că umbra Euridicei îl va urma şi 
va reveni la viaţă, cu condiţia ca Orfeu să nu întoarcă 
spre ea capul pînă vor ieşi din Infern la lumină.  
Cuprins însă de îndoială, Orfeu încalcă pactul cu zeul 
morţii, întorcînd capul spre a se convinge că Euridice 
îl urmează, dar în acel moment umbra ei se destramă 
topindu-se în negurile Infernului. El se întoarce 
din Infern cu un sentiment de melancolie amestecat 
cu vinovăţia faţă de pierderea pentru totdeauna a 
Euridicei, cîntîndu-şi fără încetare drama în rătăcirile 
sale prin lume. Orfeu moare sfîrtecat de Bachante, 
furioase pe fidelitatea iubirii sale şi dincolo de moarte 

faţă de Euridice, episod interpretat de unii exegeţi ai 
mitului drept răzbunare pentru refuzul său, ca fiu al lui 
Apollo, de a-l mai cinsti după întoarcerea din Infern  pe 
zeul Dionysos. Rămăşiţele i-au fost îngropate de Muze 
în locul său de origine, Leibethra (Leptokaria de azi), 
dar capul şi lira i-au fost aruncate în fluviul Hebrus, 
ale cărui valuri duc în lumea largă vraja cîntecului său. 
Unele variante  ulterioare ale mitului  consideră că 
tocmai apropierea lui Orfeu de cultul lui Dionysos şi 
sacrificiul său asemănător cu al zeului au dus la apariţia 
orfismului, determinîndu-l pe Louis Moulinier să 
afirme că “orfismul este cultul tracului Dionysos. Deci, 
orfismul i-a învăţat pe greci nemurirea sufletului”(8. 

Această credinţă în nemurirea sufletului provenea, 
în Grecia antică, din intersectarea miturilor lui Apollo şi 
Dionysos în orfism, pentru care “Orfeu este – constată 
Eva Kushner în Mitul lui Orfeu în literatura franceză 
contemporană – în mod simbolic preotul celor două 
divinităţi”(9, îndreptăţind, de fapt, observaţia lui Guthrie 
pentru care Orfeu, „deşi predică religia lui Dionysos, o 
reformează în acelaşi timp”(10. Dar, chiar dacă sîntem 
de acord că – aşa cum categoric spune Dodds în cartea 
sa, Grecii şi iraţionalul – “Orfeu nu este totuna 
cu orfismul”(11, sunt în acelaşi timp de neseparat. 
Căci Orfeu este singurul dintre eroii civilizatori ai 
Panteonului elen, care putea face, dovadă a existenţei 
lui anterioare orfismului în conştiinţa grecilor, chiar 
dacă numai ca figură mitică, sinteza cultelor celor doi 
zei în religia unei aristocraţii conservatoare şi tot mai 
îndepărtată de credinţa populară. Şi care s-a manifestat 
– cum constată Nietzsche în Naşterea tragediei(12 
– în unitatea dialectică dintre apolinic şi dionisiac în 
tragedia greacă, înfloritoare în  perioada următoare 
pătrunderii orfismului.  Această unitate dialectică este 
descrisă în descendenţă nietzscheeană de Mario Vegetti 
:  “…inocenţa cultului dionisiac comportă o purificare 
de condiţia istorică a omului în jos, adică în direcţia 
unei întoarceri la inocenţa naturală a animalităţii; cea 
a orficilor este în schimb îndreptată mai curînd spre 
înălţime, spre recuperarea de către suflet a unei condiţii 
divine”(13, delimitînd astfel orfismul ca mistică adresată 
iniţiaţilor, de misterele dionisiace atît de populare în 
epocă. Unii specialişti fac deosebire între orfismul 
timpuriu din secolul al VI-lea î.e.n. şi orfismul tîrziu 
din primele secole ale erei noastre, pentru care alţii 
preferă termenii orfism şi neo-orfism, ultimul răspîndit 
din Grecia în toată lumea elenistică.

Deşi orficii îl consideră întemeietor al religiei pe 
Orfeu însuşi, rolul decisiv în formularea doctrinei şi 
răspîndirea ei la Atena l-a avut –  susţine Erwin Rohde 
în celebra sa carte Psyche, bazîndu-se la rîndul său pe 
autoritatea lui Aristotel –  Onomacritos care “a dat, 
după cum afirmă Aristotel, formă poetică doctrinelor 
lui Orfeu”(14. După descoperirea în 1962 a papirusului 
de la Derveni, în apropiere de Salonic, a devenit 
mai evidentă diferenţa dintre Teogonia lui Hesiod, 
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trăsăturile definitorii ale paradigmei de creaţie a epocii, 
prin care se diferenţiază de cele anterioare, pentru 
ca apoi să analizez poezia cu caracter orfic a poeţilor 
reprezentativi.

Deşi avangarda şi postmodernismul au respins 
poezia orfică, considerînd-o desuetă şi depăşită, constat 
că aproape toţi marii poeţi ai lumii s-au raportat la 
Orfeu şi au dat acestei poezii o nouă viaţă, atît ca şi 
conţinut cît şi ca formă. Aceasta a  fost şi rămîne, chiar 
dacă azi nu mai este bătută aproape de niciun poet, 
calea regală a Poeziei.
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