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Imnul CreaŃiei 
 

În cartea „Eminescu  şi India” apărută la Editura Junimea, Iaşi, 1978, Amita Bhose în apendicele 
cărŃii, a publicat o traducere a Imnului CreaŃiei făcută de Eminescu.  

Pentru traducerea cuvîntului sanscrit „asat”, care înseamnă nemanifestat, existent numai în stare 
potenŃială, M.Eminescu a creat în limba română cuvîntul „nefiinŃă”.  

[vezi ÎnŃelepciune străbună-Tezaurul Românilor, Mioara CăluşiŃă-Alecu, Editura Miracol, Bucureşti, 
2002, pag.24] 
 Imnul CreaŃiei este unul din cele mai remarcabile sūcta (imnuri) vedice.     
 

Imnul CreaŃiei (tradus de M.Eminescu) 
 
 „Atunci nu era nici nefiinŃă, nici fiinŃă; nu era văzduhul, nici cerul depărtat. 
 Ce acoperea? Unde? Sub a cui ocrotire erau apele? Era oare un adînc fără fund? 
 Atunci nu era moartea, nici nemurire; semnul nopŃii şi al zilei încă nu era. 
 Liber sufla fără suflare acest Unul; mai presus de el nu mai era nimic altceva. 
 La început era întuneric învăluit în întuneric; acest Tot era o întindere nedesluşită de ape. 
 Germenul care era ascuns în haos, acest Unul s-a născut prin puterea căldurii. 
 La început s-a ivit deasupra acestuia dorinŃa, care a fost cea dintîi emanaŃie a spiritului. 
 Legătura cu fiinŃa au găsit-o înŃelepŃii în nefiinŃă, cercetînd cu înŃelepciune în inima lor. 
 Raza lor luminoasă era îndreptată de-a curmezişul; a fost un dedesubt? a fost oare un deasupra? 
 Puterile creatoare erau; Puterile primitoare erau; Puterea pasivă era dedesubt, Puterea activă 
deasupra. 
 Cine ştie într-adevăr, cine ar putea spune aici (pe pămînt) de unde s-a născut, de unde-i această 
creaŃiune? 
 Zei s-au ivit după crearea acestei lumii; atunci cine ştie cum s-a născut? 
 De unde s-a născut această lume, dacă a făcut-o sau nu, 
 Cel care-i stăpînul ei în cerul cel mai înalt, numai acela o ştie – sau nu o ştie nici el” 
 [vezi ÎnŃelepciune străbună-Tezaurul Românilor, Mioara CăluşiŃă-Alecu, Editura Miracol, Bucureşti, 
2002, pag.24÷25]    
 

................................................ 
 

„Nefiin Ńă”- s.f. 1.(poetic) Faptul de a nu exista, de a nu fi, inexistenŃă; stare a ceea ce nu există; prin 
extensie neant. 2.(Înv.) AbsenŃă, lipsă dintr-un anumit loc (a unei persoane). Ne+fiinŃă  
 [vezi DEX – DicŃionar explicativ al limbii române, Editura Academiei RSR, 1984, pag.591]  
 
 „Nefiin Ńă”- sinonim cu : neant, abis, inexistentă 

AtenŃie! 
Veşnicie, eternitate, nemurire, vecie, perpetuitate – se spune pentru cel (cea) care a murit şi nu se 

spune „nefiin Ńă”. Adică nu sînt sinonime cu „nefiin Ńă”.  
 
FIÍN łĂ, fiinŃe, s. f. 1. Tot ceea ce are viaŃă (şi se mişcă); vieŃuitoare, vietate. ♦ Spec. Om; persoană. 

2. ExistenŃă; viaŃă. ◊ În fiinŃă = a) (loc. adj.) existent; b) (loc. adv.) în realitate, aievea. ◊ Expr. A da fiinŃă = 
a) a da viaŃă, a naşte; b) a realiza, a făuri, a concretiza. – Fi + suf. -inŃă.  

[vezi DEX – DicŃionar explicativ al limbii române, Editura Academiei RSR, 1984, pag.333] 
 


