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PERPESSICIUS – STUDII EMINESCIENE

Prefa]`

Printre exegezii de seam` ai operei eminesciene se afl` [i D.
Panaitescu Perpessicius.

çnc` de pe b`ncile facult`]ii, Perpessicius s-a familiarizat cu
manuscrisele eminesciene aflate la Biblioteca Academiei [i s-a
legat suflete[te de obiectul cercet`rii sale, ceea ce-i tr`da dragostea
[i pasiunea pentru Eminescu.

Istoria noastr` literar` a avut excep]ionala [ans` de a g`si \n
Perpessicius pe editorul ideal al monumentalei edi]ii a Operei lui
Eminescu.

çn persoana lui Perpessicius, divinitatea a \ntrupat o fericit`
\mbinare de \nsu[iri, aceea a eruditului literar, cu aceea a criticului
[i poetului ce-a vibrat al`turi de toate ipostazele izvoditoare ale
crea]iei eminesciene.

Cele mai multe studii din volumul Eminesciana se desf`[oar`
\ntr-o suit` de cronici dedicate biografiei poetului c~t [i a crea]iei
acestuia, f`r` \ns` s` treac` cu vederea [i r`spunderea contem-
poranilor \n ce prive[te valorificarea mo[tenirii sale literare.

Apropierea de Eminescu, la \nceput a \nsemnat admira]ie, dar
[i cunoa[tere. Dac` la \nceputul secolului al XX-lea, editorii lui
Eminescu \l descopereau \ncetul cu \ncetul cititorilor, cinstind
memoria marelui disp`rut, public~ndu-i c~nd [i c~nd din Postume,
glasurile celor chema]i s`-i tip`reasc` \ntreaga oper` r`mas` \n
manuscrise \nc` nu se auziser`. Dar, se auzeau c~t mai des
constat`ri c` \nc` nu s-a f`cut prea mult spre a cinsti pe geniul
poporului rom~n. Astfel, Perpessicius \[i rezerv` dreptul de a striga
\n pres` c` „n-avem o monografie a poetului, n-avem o edi]ie
critic`, necum una de mare art` [i ilustrat` [i suntem [i mai departe
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de perspectiva vreunui moment. Avem, \n schimb, un ministru al
Artelor [i ridic`m \n chip de statui, pe unde apuc`m [i pe unde se
nimere[te, blocuri de granit [i suluri de bronz, cu mult mai
pieritoare dec~t strofele de h~rtie ale Floarei albastre“ (vezi
Scriitorul [i umbra lui).

C` al`turi de Eminescu, \l interesa [i soarta edit`rii celorlal]i
scriitori clasici, este lucru cert, c~nd ne g~ndim la comentariul
tip`ririi poemului eroic-comic Trei viteji al lui Ion Budai Deleanu
ating~nd cu seriozitate [i problema versurilor ¥iganiadei, din
dorin]a de a stabili textul valoric superior. Cu aceea[i dorin]`
urm`rea colec]ia Biblioteca clasicilor rom~ni, preconiz~nd edi]ii
critice [tiin]ific alc`tuite, fiind un mare admirator al lui Dem.
Russo, teoreticianul textologiei critice. Perpessicius \n calitatea sa
de cronicar la «Universul literar» c~t [i la «Cuv~ntul» examina cu
rigurozitate [tiin]ific` toate edi]iile scriitorilor ap`rute la vremea
aceea. Nu \ncape \ndoial` c` Perpessicius \n dorin]a lui intim` de
a realiza o edi]ie a operei lui Eminescu, \[i exersase spiritul de
observa]ie, coment~nd pertinent edi]iile Cantemir, Iordache
Golescu, Anton Pann, Gr. Alexandrescu, Kog`lniceanu, Hasdeu,
Alecsandri, Miron Costin, Nicoale Costin, Caragiale, Macedonski
[.a., \ntre]es~nd impresii [i aprecieri de valoare \ntr-un stil
protocolar, diplomatic, de multe ori \ns` disimul~nd ironia [i
mali]ia la adresa editorilor. Astfel, se apropia tot mai mult de
ispititoarele manuscrise eminesciene.

Filolog prin preg`tire, erudit prin anii petrecu]i \n bibliotec`,
descifrator al manuscriselor eminesciene [i mai \nainte al manuscri-
selor slavone, sau al celor rom~ne[ti scrise \n chirilic`, \nc` de pe
c~nd lucra la Biblioteca Academiei, Perpessicius, descins din spe]a
istoricilor literari obi[nui]i cu r`suceala arhaic` a frazei, a durat o
edi]ie a Operei lui Eminescu util` [i speciali[tilor, dar [i iubitorilor
de r~nd ai lui Eminescu.

Mul]i opineaz` c` \n Eminesciana, Perpessicius nu este totdea-
una la aceea[i altitudine cu cronicarul [i criticul literar [i nici cu
editorul. Desigur exist` multe explica]ii. Unele texte sunt scrise \n
ocazii conjuncturale: anivers`ri, comemor`ri [i apari]ii editoriale,
de[i toate sunt bine informate [i prezint` \n doze discrete impresiile
autorului, av~nd la baz` acribia [i erudi]ia, dou` din \nsu[irile sale.
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De aceea am [i al`turat \n volumul nostru prefe]ele de la
Opere, c~t [i cronicile din volumul Eminesciana, ca s` se \n]eleag`
ce distan]` imens` a parcurs criticul literar p~n` la \n`l]area sa pe
piedestalul istoriei literare.

N. Iorga \i l`uda „munca lung` [i inteligent`“ prin apari]ia
primului volum din Opere – Eminescu, g`sind-o de bun augur. C~t
prive[te prefa]a, dup` p`rerea lui N. Iorga, aceasta „reprezint` cea
mai mig`loas` cercetare a textului, cu notarea multor gre[eli de
tipar [i chiar prelucr`ri datorate gustului, uneori dubios, al lui
Maiorescu. Urmeaz` o \n[irare a edi]iilor, a[a de numeroase, cu
aprecieri critice, drepte ≤subl. n.≥ \n ce prive[te edi]ia C. Botez,
ne\n]eles [i \ng`duitoare fa]` de \ncrezute caricaturi, care ar fi fost
\n stare s` \mboln`veasc` pe Eminescu \nsu[i, ale revolu]ionarilor
estetici f`r` inteligen]` [i gust, cei mai pu]in chema]i prin cultur`
[i structur` s` \n]eleag` pe Eminescu“. Criteriul cronologic folosit
de Perpessicius pentru a descifra v~rstele crea]iei poetului este bine
primit de istoric, precum [i l`muririle istorice din note.

La apari]ia primului tom de Opere eminesciene, mul]i critici au
\mp`rt`[it bucuria [i entuziasmul fa]` de monumentala realizare,
\nc~t lec]iunile de editare a textelor se impuneau de la sine pentru
to]i viitorii editori. Originalitatea edi]iei critice const` \n alc`tuirea
ei tehnic` interioar`. Astfel, ne situ`m pe un plan de perspectiv` cu
fiecare volum \n parte, \nc~t se poate descifra o nou` fiziologie a
celui urm`tor. Pompiliu Constantinescu remarca \n prezentarea
etajat` a variantelor, c` numai astfel se poate desp`r]i categoric
„esen]ialul de accesorii“ [i „se p`streaz` o succesiune cronologic`
l`muritoare, chiar  c~nd nedumeririle fire[ti sunt subliniate cu toat`
prevenien]a cuvenit`“. Unitatea de crea]ie a lui Eminescu o avem
numai cu edi]ia Perpessicius, deoarece epocile de crea]ie nu se
sf`r~m` [i prin Anexele, denumite evocativ Submanuscrisele
Elena [i Marta, avem mai pu]in arbitrariu. ßi criticul sublinia alt`
calitate a edi]iei critice Perpessicius: „…edi]ia Perpessicius, prin
aceast` luminare a manuscriselor, este cea dint~i edi]ie care poate
fi util` criticului [i esteticianului care [i-ar propune un studiu
asupra procesului de crea]ie a lui Eminescu; ei vor g`si, \ntr-o
oglind` limpede, toate chipurile l`untrice [i caracteristice ale unui
poem, put~nd astfel s` urm`reasc` nu numai variantele lui
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materiale, dar [i variantele estetice…“ Notele [i variantele sunt
adev`rate por]i prin care cititorul poate p`trunde \ntr-o cetate
reconstituit`, ca \ntr-un muzeu care a trudit [i fructificat \ntreg
patrimoniul. Perpessicius [i-a legat numele de cel care este cap de
linie, \n cultura rom~n`, sporindu-[i valoarea de editor, istoric [i
critic literar prin aceea c` a prezentat \ntreg laboratorul de crea]ie
al celui mai mare poet ce l-a avut Rom~nia.

Dac` Perpessicius \ncepe s`-[i publice marea sa edi]ie critic`
\n 1939 [i public` cel de-al VI-lea volum \n 1963, l`s~nd sub form`
de manuscrise, transcrierile pentru celelalte volume, pe care M.L.R.
le va valorifica \n mare m`sur`, nu \nseamn` c` Perpessicius n-a
urm`rit \ntreaga evolu]ie a crea]iei poetice, dramatice [i ziaristice
a lui Eminescu.

Perpessicius urm`re[te \n edi]ia sa toate \mprejur`rile care pot
fi puse \n leg`tur` cu diferitele poezii, ecourile biografice [i
istorice \nregistrate de ele, r`sunetele lor \n critica contemporan` [i
\n interpret`rile de mai t~rziu, \nc~t erudi]ia editorului iese la iveal`
de fiecare dat`. Tudor Vianu a recunoscut pasul enorm f`cut
\nainte de edi]ia Perpessicius. Autenticitatea textului pe care ni-l
pune la dispozi]ie, nesf~r[itele preciz`ri stabilite pentru prima oar`,
prin gruparea unui imens material de fapte [i date, ni-l apropie pe
Eminescu, \nc~t prin edi]ia lui avem totala \n]elegere social` [i
estetic` a operei marelui poet. Al patrulea volum al edi]iei,
consacrat postumelor, precum [i cel de-al cincilea, cuprinz~nd
notele [i variantele acestora, al`turi de Exerci]ii [i moloz [i cu
apocrifele, sunt printre cele mai importante. Prin publicarea
postumelor s-a putut descoperi compuneri de o frumuse]e inefabil`
[i s-a cunoscut astfel modul de lucru al poetului.

Inspira]iile sale ar fi devenit mai t~rziu obiectul unor elabor`ri
perfecte, dob~ndind o \nsemn`tate c~t mai mare. Astfel se justific`
publicarea postumelor, care scoate \n eviden]` [i cele trei faze ale
crea]iei: prima dintre 1866 [i 1869, c~nd Eminescu este tributar
poe]ilor \nainta[i, lui Heliade, lui Alecsandri [i lui Bolintineanu;
faza a doua p~n` la 1877, un Eminescu titan, aplecat asupra unor
compuneri de mari dimensiuni, cultiv~nd teme mitologice
autohtone [i nordice, iar \n cea de a treia continu` unele teme, dar
prefer` compuneri mai scurte, acord~nd importan]` expresiei. çn
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prefa]a volumului I, Perpessicius se g~ndea c` va publica 14
volume, apoi prevederile sale se opreau la 20 de volume. Ceea ce-[i
propusese Perpessicius, din p`cate, nu s-a realizat. La \nt~rzierea
realiz`rii proiectului a contribuit [i starea precar` a s`n`t`]ii sale [i
v~rsta \naintat`.

Dac` n-am fi avut edi]ia de Opere, n-am fi avut reconstituite
genezele poemului Luceaf`rul, care prin variantele [i notele \ntocmite,
ne-ar fi prezentat v~rstele capodoperei eminesciene, precum nici
ad~ncimea studiilor genetice la Od` \n metru antic. S` nu uit`m c`
dup` apari]ia volumelor editate, Perpessicius a mai f`cut preciz`ri
de istorie literar`, mai bine zis, \ndrept`ri. Astfel, ulterior a
publicat un studiu privind paternitatea Poemului Putnei. Totodat`
cercet`rile mai noi ale altor istorici literari au dus la atitudini
constructive ale editorului.

Despre eroismul [i sacrificiul editorului s-a scris foarte mult.
Munca de Sisif, la care s-a \nrobit aproape treizeci de ani a pus
cap`t ambi]iilor comerciale, gre[elilor filologice ale unor editori de
ocazie, prin publicarea unui Eminescu necunoscut [i mai ales prin
publicarea poemului çmp`rat [i proletar, Strigoii sau a fragmen-
tului Egipetul, prin care opera eminescian` s-a \mbog`]it. Valorifi-
carea \ntregului patrimoniu literar a fost continuat` de al]i istorici
literari, care au f`cut mereu uz de cercet`rile lui Perpessicius.

C~t prive[te proza literar`, Opere, VII, ap`rut \n 1977 sub
egida M.L.R., \n care s-au inclus: S`rmanul Dionis, La aniversar`,
Cezara, Geniu pustiu, Celelalte proze postume [i texte inedite,
acestea au fost precedate de un Studiu introductiv semnat de
Perpessicius. Aici afirma c` „proza literar` a lui Eminescu nu st`
cu nimic mai prejos de poezia sa, nici ca dat` \n evolu]ia scrisului
nostru \n proz`, nici sub raportul cercet`rilor originale, specifice
scrisului eminescian, preciz~nd c` \nceputurile de proz` literar` ale
lui Eminescu sunt tot at~t de interesante ca [i cele de poezie. Ele
atest`, ca [i poezia, anume servitu]i de epoc`, de care se va
dezb`ra, pe care poate c` le [i dep`[ise \n spirit la vremea \n care
mai continua s` scrie sub \nr~uriri str`ine“. Prin analiza textelor
juvenile, ale elementelor ce dezvolt` opera ulterioar` a poetului,
prin proz` [i prin romanul „naturilor catilinare“ – e vorba de Geniu
pustiu – prin coroborarea cu coresponden]a poetului, Perpessicius
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a fixat punctele de reper ale catagrafierii fiec`rui sector de crea]ie
eminescian`.Proiectele Naturilor catilinare \l duce cu g~ndul pe
Perpessicius la cercetarea presei contemporane lui Eminescu,
precum [i la articolele acestuia din «Timpul» anului 1880.

Studiul eviden]iaz` detalii pre]ioase \ntre schimbul de
coresponden]` [i textul basmului F`t-Frumos din lacrim`, c~t [i
analiza elementelor strict filologice [i de metafore personale, [i
mai ales etapele evolu]iei prozei lui Eminescu \n rela]ie cu al]i
prozatori de p~n` la el [i contemporani cu el.

Despre construc]ia S`rmanului Dionis, Perpessicius consider`
c` aceasta se realizeaz` „ca un vis \n vis, pe fundalul c`ruia se
proiecteaz` \n umbre transfigurate, toat` realitatea biografic`,
concluzion~nd c` S`rmanul Dionis este, de fapt, una din cele mai
organice construc]ii, ale c`rui planuri sunt strict delimitate [i unde
grani]a dintre realitate [i r`sfr~ngerea ei \n vis poate fi cu
lesniciune identificat`, a[a cum un peisaj, cu castelul lui cu tot,
reflectat \n lacul de la poalele dealului, nu va fi confundat niciodat`
cu imaginea lui, chiar dac` mai clar` \ns` r`sturnat`“.

C~t prive[te rela]ia dintre poezie [i teatrul \n versuri,
Perpessicius avea preg`tit` edi]ia de teatru, cu transcrierile fiec`rui
proiect dramatic, pe care-l considera „un proiect minim“, dorind s`
tip`reasc` mai \nt~i Dic]ionarul de rime. Acel „procent minim“
\nsuma transcrierile poemelor dramatice: Decebal, Pacea p`m~n-
tului vine s-o cear`, Bogdan-Drago[, Gruie S~nger, Alexandru cel
Bun, ßtefan cel T~n`r, Petru Rare[, Cel din urm` Mu[atin,
Alexandru L`pu[neanu, Mira, Andrei Mure[anu, Povestea, drama
Autor pierdut, comediile sau dialogurile satirice \n versuri Minte [i
inim`, Elvira \n desperarea amorului, Gogu tatii etc. çn afara
transcrierilor, Perpessicius avea prezentate notele la textele
respective, afilierile, lec]iunile de editare, un Repertoire al c`rui
titlu este Teatru, \n care \nscrisese \n ordine alfabetic` nume de
personaje [i de piese (originale, traduse sau transcrise), cu trimitere
la filele manuscriselor (precum [i la fi[ele \nso]itoare). Corec]iile
la alte edi]ii de Teatru erau [i ele preg`tite. Studiul Eminescu [i
teatrul, pe care cititorii \l vor g`si \n volumul acesta, expune
leg`turile lui Eminescu cu teatrul, apel~nd la documentele
biografice ale poetului. Reconstituirea repertoriului jucat la
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Cern`u]i de trupa Fany Tardini, apoi c~nd \l afl`m sufleur \n trupa
lui Iorgu Caragiale, unde copiaz` piese din repertoriul acesteia,
p~n` la traducerea tratatului lui Rötscher, Arta reprezent`rii
dramatice, precum [i primele schi]e ale poemului s`u dramatic
Andrei Mure[anu, ne ajut` s` \n]elegem evolu]ia operei originale.
Iar dac` opera de dramaturg a lui Eminescu este prin for]a
lucrurilor, fragmentar`, Perpessicius decide c` cea de critic teatral
„e una din cele mai \nchegate [i mai unitare [i ea poate servi de
model pentru alc`tuirea unui cod al perfectului cronicar dramatic“.

Volumul Eminesciana a fost socotit de Perpessicius un
adev`rat jurnal al avatarurilor trudnicei sale cercet`ri asupra
manuscriselor eminesciene. El m`rturisea c` „din fiecare pagin` o
flac`r` juc`u[` \]i arat` [i drumul [i tezaurul. Apropie-te cu
smerenie [i sufletul poetului, prezent \n fiecare silab` [i-n fiecare
stih oric~t de tainic, \]i va vorbi [i va pune cap`t \ndoielilor tale“.
(Farmecul manuscriselor).

Perpessicius \n decursul celor trei decenii, c~t a trudit la
editarea celor [ase volume ale liricei eminesciene, \nt~mpin~nd
nenum`rate greut`]i, m`rturisea \n interviul acordat \n 1970,
criticului Domi]ian Cesereanu, c` a uitat toate deliciile chinuitoare
ale descifr`rii variantelor sau ale filia]iilor, pentru c` tr`ia de c~]iva
ani departe de mirajul manuscriselor, din cauza vederii pierdute,
c~t [i a s`n`t`]ii precare.

Pledoariile sale din articolele publicate asupra necesit`]ii
scrierii unei biografii eminesciene, a unor traduceri corespunz`-
toare din opera poetului, a edit`rii ziaristicii, at~t de actual`, s-au
realizat \n mare parte. Realiz`rile unor confra]i le-a salutat elogios.
Alt` dat` scria despre visele sale, sper~nd c` \ntr-o bun` zi \n ]ara
noastr` s` ia na[tere o asocia]ie a amicilor lui Eminescu [i a locului
s`u de na[tere, precum [i „restaurarea peisagiului din vremea
copil`riei poetului, punerea \n valoare a acelor elemente de peisaj,
ce nu lipsesc din biografia poetului“.

Moartea l-a surprins pe Perpessicius la 29 martie 1971, \n anul
\n care trebuia s` \mplineasc` 80 de ani.

Dar \nainte de moarte, preg`tise volumul Eminesciana, I, care
apare \n 1971, anul mor]ii sale, g~ndit` ca o carte „de o anume
utilitate“. Ea este, de fapt, o culegere de articole, scrise de-a lungul
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timpului petrecut \n intimitatea manuscriselor eminesciene. Cele
[ase volume ale edi]iei critice Perpessicius, ap`rute \ntre 1939 [i
1963, \nt~i la Funda]ie [i mai apoi la Editura Academiei, cuprind
antumele [i postumele poeziilor culte c~t [i populare ale lui
Eminescu.

Perpessicius m`rturise[te \n Cuv~ntul \nainte al volumului c` a
limpezit problemele de istorie literar`, controversate sau obscure,
de aceea culegerea mai sus-men]ionat` adun` la un loc, cu titlul de
exemplu, trei dintre contribu]iile sale: Carlotta Patti sau una din
„artiste“, Conferin]a lui Alecsandri [i Eminescu [i Cazul de la
liceul Matei Basarab.

O a doua problem` pe care volumul Eminesciana o rezolv`,
este aceea a criticii de text, al erorilor de tipar, din edi]iile poeziilor
lui Eminescu, perpetuate ani de-a r~ndul, uneori chiar cu compli-
citatea tacit` a poetului.

Deopotriv` g`sim preciz`ri cu privire la \nceputul colabor`rii
lui Eminescu la ziarul «Timpul», polemicile sale cu Frédéric Damé.

Dar \i l`s`m pl`cerea cititorului de a descoperi singur toate
contribu]iile lui Perpessicius \n materie de istorie literar`
eminescian`, pentru c` volumul nostru \ncearc` s` le cuprind`
numai pe cele pe care Perpessicius [i le-a dorit str~nse \mpreun`.

Ileana Ene
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NOTA EDITORULUI

Volumul de fa]`, Eminesciana, a fost intitulat astfel de
Dumitru Panaitescu-Perpessicius, pentru edi]ia ce o preg`tea
pentru tipar [i care a ap`rut  \n 1971, la dou` luni dup` sf~r[itul s`u
din via]`, cuprinz~nd 430 pagini.

G~ndul s`u a fost de a reuni la un loc studiile, articolele, de
inegal` extensie, pe care le-a scris de-a lungul timpului despre
via]a [i opera lui Eminescu, c~t [i prefe]ele [i introducerile la
volumele de Opere I–VII, marea edi]ie critic`, pentru care [i-a
petrecut peste 30 de ani \n intimitatea manuscriselor eminesciene.

Edi]ia noastr` cuprinde dou` sec]iuni: I Eminesciana, ce
reproduce cuprinsul edi]iei lui Perpessicius din 1971, reunind
studiile, articolele [i \nsemn`rile publicate de Perpessicius \n presa
vremii. Primul este recenzia, din 1924, la Poeziile lui Eminescu.
publicate [i adnotate de G. Bogdan-Duic`. Sec]iunea a II-a adun`
pentru prima oar` prefe]ele [i introducerile lui Perpessicius la
marea edi]ie critic` Eminescu – Opere, devenit` ast`zi, o realitate
bibliofil`, fiind „de o anume utilitate“.

Din lips` de spa]iu nu am introdus [i Eminesciana II, din
volumul \ngrijit de fiul lui Perpessicius, prof, Dumitru Panaitescu,
edi]ie ap`rut` la Ed. Junimea, Ia[i, \n 1983.

Am grupat contribu]iile istorico-literare ale lui Perpessicius la
un loc, spre a oferi cititorului o imagine c~t mai complex` asupra
studiilor eminesciene ale criticului [i editorului, dar [i ale
exegetului.

Ileana Ene
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TABEL CRONOLOGIC

11889911 21 octombrie, Br`ila, str. Cet`]ii, Nr. 49, „la dou`zeci [i dou`
octombrie, la ora dou`sprezece noaptea“, se na[te Dimitrie
Panaiot, viitorul scriitor Dumitru Panaitescu-Perpessicius.
P`rin]ii se numeau \nainte de c`s`torie, ßtefan Panaiot [i
Elisabeta Daraban.

11889988 Copilul Panaiot Dimitrie este \nscris la ßcoala Primar` Nr. 4,
\n clasa I, sub numele de Panaitescu Dumitru.

11990022––11991100 Panaitescu ßt. Dumitru este elev la Liceul „Nicolae
B`lcescu“ din acela[i ora[. çn cursul superior al liceului,
urmeaz` sec]ia „modern`“.

11991100 Toamna. Devine student la Facultatea de filologie modern` a
Universit`]ii din Bucure[ti, Sec]ia limba [i literatura rom~n`
[i limbi romanice. Acum intr` pentru pentru prima dat` \n
„atelierul de crea]ie“ eminescian, cunosc~nd, ceea ce va numi
mai t~rziu, „farmecul manuscriselor“.

11991111 Debut publicistic. I se tip`re[te prima poezie – Reminiscen]`
– sub semn`tura D. Pandara, \n revista condus` de I.M.
Ra[cu, «Versuri [i proz`», nr. 7–8, aprilie 1913.

11991144 Absolv` facultatea [i se c`s`tore[te cu Alice Paleologu.
11991155 Public` \n revista «Cronica» din septembrie (a lui Gala

Galaction [i Tudor Arghezi) poezia Ad provinciales, meum
in Gretchen amorem, spernentes, semn~nd-o cu pseudonimul:
Perpessicius.
çn toamn` se angajeaz` ca func]ionar la Biblioteca Acade-
miei. Lucreaz` la Noul catalog al Bibliotecii Academiei.

11991166––11991188 Este mobilizat pe frontul dobrogean. La 6 octombrie
este r`nit de un glonte pe dealul Muratan. I se face rezec]ia
cotului pentru a-i salva m~na de la amputare.

11991188 Scoate \mpreun` cu Scarlat Stru]eanu [i Drago[ Protopopescu
revista «Letopise]i».

11991199 Devine profesor la Liceul Moise Nicoar` din Arad.
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11992200 Este profesor la Liceul militar din T~rgu Mure[.
– 1 septembrie. Este profesor de rom~n` [i francez` la ßcoala
normal` de b`ie]i ßt. O. Iosif din Br`ila.

11992211 Se stabile[te \n Bucure[ti, unde este profesor p~n` \n anul
1929, la diferite gimnazii [i licee comerciale.

11992233 Colaboreaz` la revistele «Spre ziu`» (unde \i apar primele
Men]iuni critice, [i «Buletinul c`r]ii».

11992244 Colaboreaz` la revistele «Mi[carea literar`» (director: Liviu
Rebreanu), «Cugetul rom~nesc», «Ideea european`»,
«Rom~nia nou`», «S`pt`m~na muncii intelectuale [i
artistice» (a lui Camil Petrescu).

11992255 çi apare primul volum, Repertoriu critic, \n Editura Diecezana,
Arad. Se bucur` de o primire bun` de c`tre E. Lovinescu (cel
mai avizat critic al momentului): „D. Perpessicius e un om de
gust, un stilist gra]ios [i un spirit ornat…“
Public` al`turi de Ion Pillat Antologia poe]ilor de azi., vol. I.
Va fi elogiat` de \ntrega critic` a timpului.

11992277 Colaboreaz` la cotidianul «Cuv~ntul», condus de Nae Ionescu.
11992288 Public` vol. II din Antologia poe]ilor de azi, la Editura Cartea

Rom~neasc`. Al. A. Philipide are rezerve serioase, repro-
[~ndu-i cantitatea foarte mare a poe]ilor: „Este o energie
cheltuit` zadarnic“.
çi apare vol. I din Men]iuni critice, la Editura Casa ßcoalelor,
care cuprinde cronici publicate \ntre 1923–1927. Volumul este
dedicat lui Liviu Rebreanu, numit „romancierul [i camaradul
excep]ional“.

11992299 Este profesor la Liceul Matei Basarab din Bucure[ti, unde
func]ioneaz` p~n` \n 1951.

11993322 Public` volumul de versuri Itinerar sentimental, completat cu
Albumuri [i amoruri, Buc., Editura Cultura Na]ional`. G.
C`linescu, M. Sebastian [i Pompiliu Constantinescu \i consacr`
articole elogioase.

11993333 Perpessicius \ncearc` s` realizeze o edi]ie a „\ntregii opere
eminesciene“ la Editura Funda]iei pentru Literatur` [i Art`,
sub conducerea lui Al. Rosetti, dup` ce reziliase contractul
cu editorul Ciornei. Acesta, nu-[i dorise dec~t o edi]ie
comercial`.
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11993344 Apare volumul II Men]iuni critice, Bucure[ti, F.P.L.A.
Regele Carol II, cuprinz~nd articole dintre anii 1927–1929.
Volumul este comentat de Pompiliu Constantinescu
(«Vremea» an VII, nr. 344, 1 iulie 1934, p. 7), numindu-l
„decanul prin timp, al cronicarilor literari postbelici“.
ç[i \ncepe activitatea de cronicar literar la Postul de Radio
Bucure[ti, pe care o va desf`[ura, p~n` \n anul 1938.

11993366 Public` volumul III Men]iuni critice, Bucure[ti F.P.L.A.,
Regele Carol II cu cronici dintre anii 1929–1931.
Acela[i Pompiliu Constantinescu elogiaz` efortul lui
Perpessicius „singurul critic rom~n care n-a practicat
dogmatismul“ [i „cel mai civilizat critic al nostru, \n sensul
spiritual [i etic al cuv~ntului“.
Editeaz` Operele lui Mateiu Caragiale, edi]ie definitiv`, cu o
prefa]`, note [i variante, Buc., F.P.L.A. Regele Carol II.

11993388 çi apare antologia de texte critice De la Chateaubriand la
Mallarmé, Bucure[ti F.P.L.A., Regele Carol II (Colec]ia
„Critica“). Cronici favorabile sunt semnate de: M. Sebastian,
Ovidiu Papadima [.a.
Tot \n acest an \i apare vol. IV Men]iuni critice, ce cuprinde
cronicile dintre anii 1931–1932.
Colaboreaz` cu ziarul «Rom~nia» (director Cezar Petrescu)
p~n` \n 1940.

11993399 Tip`re[te primul volum din edi]ia critic` a Operelor lui
Mihai Eminescu, cu urm`torul cuprins: Poezii tip`rite \n
timpul vie]ii. Introducere – Note [i variante – Anexe, Buc.,
F.P.L.A. Regele Carol II. Este primit cu recenzii elogioase
semnate de: P. Constantinescu, Vl. Streinu, E. Jebeleanu, M.
Beniuc [.a.
Colaboreaz` la «Revista Funda]iilor Regale».

11994400 Apare Dictando divers, I, volum de publicistic`, cu articole
din anii 1925–1933 (T.R.P.L.A.).
I se atribuie „Premiul pentru Literatur` [i Art` Regele Carol II“.

11994433 Vede lumina tiparului al II-lea volum al edi]iei integrale a
operei eminesciene, reprezent~nd notele [i variantele poeziilor,
de la Povestea codrului la Luceaf`rul.

11994444 Apare volumul Jurnal de lector completat cu Eminesciana,
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care reproduce studii literare publicate \n «Revista
Funda]iilor Regale».
Tip`re[te al III-lea volum al Operelor lui Eminescu, cu care
se \ncheie tip`rirea poeziilor antume ale poetului (Note [i
Variante, de la Doina la Kamadeva).
Colaboreaz` \n continuare la ziarele [i revistele: «Universul
literar», «Jurnalul de diminea]`», «Lumea», «T~n`rul scriitor»,
«Gazeta literar`», «Steaua», «Familia», «Tribuna» etc.

11994455 Colaboreaz` la ziarul «Victoria» al lui N.D. Cocea, la revista
«Lumea», condus` de G. C`linescu, la «Jurnalul de diminea]`».

11994466 Semneaz`, \mpreun` cu Al. Rosetti [i J. Byck, un Manual de
literatur` rom~n` pentru clasa a VII-a secundar`.

11994477 Apare al V-lea volum de Men]iuni critice, Buc., F.P.L.A.,
care cuprinde \nsemn`rile din anii 1932–1933, tip`rite \n
cotidianul «Cuv~ntul».

11994488 Este ales membru corespondent al Academiei. Referatul este
semnat de Gala Galaction. Face parte din Comitetul de
direc]ie al revistei «Via]a rom~neasc`».

11995511 Acela[i Gala Galaction propune Academiei s`-l aleag` pe
Perpessicius printre membrii s`i, odat` cu Al. Philippide, Z.
Stancu [i Mihai Beniuc. çntre meritele enumerate \n referatul
prezentat, se afl` [i acelea ale editorului eminescian.
Este numit [ef de sec]ie la Institutul de istorie literar` [i
folclor al Academiei, unde func]ioneaz` p~n` \n 1954.

11995522 Apare la Editura Academiei R.P.R. volumul al IV-lea al
edi]iei eminesciene, care este totodat` primul tom al
Poeziilor postume (Introducere – Anexe – Tabloul edi]iilor).
çngrije[te volumul çnsemnare a c`l`toriei mele de Dinicu
Golescu.

11995533 Cotidianul «Sc~nteia» g`zduie[te o nejustificat` punere la
punct a lui Perpessicius, sub titlul: O manifestare de obiecti-
vism \n interpretarea marilor clasici (\n nr. 2636 din anul
XXII, 15, IV, p. 2). Autorul articolului (care nu s-a semnat)
\l acuz` de pasivitate fa]` de „lupta de clas`“, de un soi de
reac]ionarism, pe baza introducerii la vol. IV, al edi]iei Opere
a lui Eminescu. „Introducerea – se scrie \n articol – citeaz`
lucr`ri ale lui Titu Maiorescu, Bogdan-Duic` sau Mihail
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Dragomirescu f`r` s` ia atitudine critic` fa]` de aceste
m`sluiri ale operei eminesciene… Autorul introducerii
ignoreaz` faptul c` abia ast`zi, dup` dobor~rea regimului
burghezo-mo[ieresc a devenit posibil` [i s-a \nceput munca
de interpretare critic` [tiin]ific`“, fire[te, a operei lui
Eminescu.

11995544 Perpessicius este laureat al Premiului de Stat pentru editarea
Operelor lui Mihai Eminescu.

11995555 21 iunie. çn urma referatului prezentat de Camil Petrescu,
Perpessicius este ales membru al Academiei R.P.R.

11995577  Este numit director general al Bibliotecii Academiei.
Tip`re[te volumul Men]iuni de istoriografie literar` [i folclor
(1948–1956), Buc., E.S.P.L.A.
Pune bazele Muzeului literaturii rom~ne, \n calitate de director.

11995588 Se tip`re[te al V-lea volum de Opere eminesciene, care
\ncheie seria Poeziilor postume (Anexe – Note [i variante –
Exerci]ii & Moloz – Addenda & Corrigenda – Apocrife –
M`rturii – Indice), Buc., Editura Academiei R.P.R.

11995599 Consiliul de Mini[tri al R.P.R. emite o Dispozi]ie special`
privind realizarea edi]iei critice a operelor lui Eminescu (nr.
171/12 decembrie).

11996611––11996622 Apare \n 1961, volumul Alte men]iuni de istoriografie
literar` [i folclor, I (1957–1960), Buc., E.P.L.

11996622 Revista «Luceaf`rul» public` un interviu cu Perpessicius
(Despre m`iestria literar`), realizat de Petru Vintil` (\n nr.
17, 1.09./1962, p. 3), referitor la raporturile scriitorilor
(tineri) cu criticii operei lor. Perpessicius precizeaz`:
„Desigur, tinerii scriitori pot \nv`]a multe [i se pot des`v~r[i
\n arta scrisului \ns` cu dou` condi]ii: s` aib` obiceiul a citi
pe critici, dar nu [i a se supune orbe[te aprecierii lor. A[a
cum sunt scriitori ce reclam` o sentin]` oric~t de sever` \ns`
sincer`, exist` [i critici \ng~mfa]i, ce nu s-au \ndoit niciodat`
de juste]ea verdictelor lor. Experien]a noastr` de pe cele dou`
laturi ale baricadei, ne-a \nv`]at c` gre[esc [i unii [i al]ii.
Chiar dac` mediocr`, calea de mijloc e de aur“.

11996633 Public` al VI-lea volum din edi]ia critic` Opere de M.
Eminescu. Cuprinde: Literatura popular` (Introducere –
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Poeme originale de inspira]ie folcloric` – Liric` popular` –
Balade dramatice – Basme \n proz` – Irmoase –
Paremiologie – Note [i variante – Anexe – Exerci]ii & Moloz
– Caietul anonim – Bibliografie – Indice), Buc., Editura
Academiei R.P.R.

11996644 Tip`re[te volumul Alte men]iuni de istoriografie literar` [i
folclor, II (1958–1962), Buc., E.P.L.
çn colec]ia „Scriitori rom~ni“ a Editurii pentru literatur`
public` primele dou` volume de Opere alese, de M.
Eminescu. Cuprinde: I Poezii antume, II Poezii postume.

11996655 Apare al III-lea volum de Opere alese de M. Eminescu,
cuprinz~nd Lirica popular`. 
Retip`re[te operele lui Mateiu I. Caragiale, \n colec]ia „Biblio-
teca pentru to]i“, cu o nou` prefa]` [i un tabel cronologic.

11996666 Tip`re[te primul volum al edi]iei de Opere, Buc., E.P.L.
Este s`rb`torit cu prilejul \mplinirii v~rstei de 75 de ani.
Este distins cu Ordinul Meritul Cultural, clasa I.

11996677 Se tip`re[te volumul al II-lea din Opere, care reproduce
volumul I din seria de Men]iuni critice, E.P.L., Buc.
Apare al III-lea volum din Alte men]iuni de istoriografie
literar` [i folclor (1963–1967), E.P.L., Buc.
Apare «Revista de istorie [i teorie literar`», tom 16, nr. 1,
1967, III, \n care mul]i dintre confra]ii scriitorului \l s`rb`-
toresc cu prilejul \mplinirii a 75 de ani. Semneaz` omagii: T.
Arghezi, Al. Rosetti, Al. A. Philippide, Ovidiu Papadima,
I.C. Chi]imia, Dan Simionescu [.a.

11996688 Colaboreaz` la revista «Gazeta literar`» cu rubrica „Lecturi
intermitente“.

11997700 Apare memorialul de ziaristic`, I (Ed. Minerva).
çntemeiaz` [i conduce revista «Manuscriptum» a Muzeului
literaturii rom~ne, \n care semneaz` Poporul nostru [i un
articol comemorativ despre Vasile Alecsandri [i Prelimina-
riile la partea I din romanul Mariana Vidra[cu de Mihail
Sadoveanu.
Dup` ani \ndelunga]i de munc` cu colectivul M.L.R. se
deschide expozi]ia permanent` a acestei institu]ii de
prestigiu.
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11997711 çn zorii zilei de luni, 29 martie, \n urma unor suferin]e atroce,
Perpessicius se stinge din via]`. Este \nmorm~ntat \n
cimitirul Bellu din Bucure[ti.
Apare \n luna aprilie, la Editura Dacia, Cluj, volumul de
Lecturi intermitente.
Se tip`re[te vol. IV din Operele lui Perpessicius, la Editura
Minerva, Bucure[ti, reproduc~nd seria a III-a de Men]iuni
critice.
Vede lumina tiparului volumul Eminesciana, Editura
Minerva, colec]ia B.P.T., nr. 641), cu un Cuv~nt \nainte al
autorului [i un Tabel cronologic semnat de fiul acestuia,
Dumitru D. Panaitescu.
Se s`rb`toresc, \n pres`, post mortem, 80 de ani de la
na[terea lui Perpessicius.
Muzeul literaturii rom~ne editeaz` \n memoria sa, volumul
omagial Excurs sentimental Perpessicius.
La Br`ila, la 8 octombrie, se dezvele[te o plac` comemora-
tiv` pe casa din strada Cet`]ii, nr. 58.
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CUVÅNT çNAINTE

Eminesciana nu este, cum s-ar putea crede [i cum, poate, ar fi
fost de dorit, o carte nou`, un studiu anume \ntreprins \n marginea
vie]ii [i operei lui M. Eminescu. Dar dac` nu r~vne[te o astfel de
glorie, ea vede lumina tiparului, pentru c` autorul ei a scototit-o de
o anume utilitate. Ea este, de fapt, o culegere de articole, de inegal`
extensie, pe care autorul volumului le-a scris de-a lungul celor
treizeci de ani c~]i a petrecut \n intimitatea manuscriptelor
eminesciene. Aceast` \ndelungat` „petrecere“ a urm`rit [i chiar a
realizat, \ntr-o oarecare m`sur`, acel \nceput de „edi]ie critic`“, pe
care to]i editorii marelui poet au n`zuit s` o realizeze, dar n-au
izbutit. Cele [ase volume ale edi]iei noastre, c~te au ap`rut \ntre
1939 ([ase ani dup` ce fuseser` \ntreprinse primele lucr`ri) [i
1963, \nt~i la Funda]ie [i dup` aceea la Editura Academiei, pun
bazele unei edi]ii critice a poeziilor, at~t antume, c~t [i postume,
culte, c~t [i populare, ale lui Eminescu. Dac` s-ar fi adaos \nc` un
volum, consacrat Dic]ionarului de rime al lui Eminescu, pentru
care fundamentele puse au trebuit s` fie, din necesitate, p`r`site,
„edi]ia critic`“ a poeziei eminesciene [i-ar fi avut arhetipul asigu-
rat. A prezenta v~rstele fiec`rei poezii \n parte, de la cea mai
inform` p~n` la cea definitiv`, urm~nd [irul filia]iilor succesive, [i
odat` cu aceasta, a \nf`]i[a imensul travaliu de laborator, prezent \n
nu mai pu]in imensele cantit`]i de variante, mi se pare a fi cerin]a
de c`petenie a oric`rei „edi]ii critice“, [i edi]ia noastr` aceasta s-a
str`duit tot timpul s` realizeze. C` \n drumul acesta, unicul, anume
probleme de istorie literar` controversate sau obscure, se cereau
limpezite, iat` c` este adev`rat, oric~t obiectul nostru ar fi fost altul
[i oric~t ne-am fi socotit demni de laurii istoriei literare. Am f`cut,
a[adar, de nevoie [i pentru \nl`turarea oric`ror obstacole, [i istorie
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literar` [i este – cu toate c` secundar – poate, unul din motivele
care au determinat aceast` culegere de Eminesciana.

C`ci pentru a limita, cu titlul de exemplu, la trei numai aceste
contribu]iuni, pe care autorul acestor Eminesciana [i le arog`, ca
istoric literar, iat`, de pild` trei titluri, asupra c`rora nu stric`, dat`
fiind importan]a lor, s` insist`m pu]in: Carlotta Patti sau una din
„artiste“, Conferin]a lui Alecsandri [i Eminescu [i Cazul de la
liceul „Matei Basarab“. Textul afl`tor \n manuscris, al poemului
ocazional, scris de Eminescu, \n 1869, cu prilejul concertului
Carlottei Patti la Bucure[ti, tip`rit \nc` din 1902, \n volumul de
postume, al lui Chendi [i legendele (numele Eufrosinei Popescu-
Marcolini, ce c~ntase [i-n Italia, precump`nea), din care istoricii
no[tri literari izbutiser` s` creeze o nou` enigm`, impuneau o
solu]ie. ßi misterul presupusei „artiste“ rom~ne a fost elucidat. Ea
nu era alta dec~t… Carlotta Patti. çntrebarea ce r`m~nea \n
suspensie este numai de a [ti dac` poetul (moartea principelui
ßtirbey, venirea \n ]ar` a domnitorului Carol, precum, \n 1866,
moartea dasc`lului s`u Aron Pumnul v`diser` \n Eminescu un poet
ocazional!) apucase s`-[i vad` poemul tip`rit, pe o foaie volant`
sau \n bro[ur`, dup` moda timpului, prezentate recipiendar \n seara
spectacolului. ßi a[a cum am urm`rit, cu presa timpului,
evenimentul Carlotta Patti, am f`cut-o [i pentru Conferin]a lui
Alecsandri. Am povestit, \mi pare, \mprejur`rile \n care Maiorescu
[i ceilal]i membri ai „Junimei“, hot`r~ser` s` \nlesneasc`
trimiterea lui Eminescu, bolnav, \n Austria [i, pentru a str~nge
fondurile necesare, Alecsandri avea s` fac` o lectur` public` din
F~nt~na Blanduziei. Excelenta colec]ie de Studii [i documente
literare, ini]iat` [i condus` de I. E. Torou]iu o afirma categoric:
„Conferin]a n-a avut loc“. çns`, la vremea aceea, dosarul de foi
volante al Bibliotecii Academiei ne punea sub ochi un bilet de
intrare adnotat cu scrisul acela at~t de caracteristic al fostului meu
dasc`l universitar de literatur` veche, Ion Bianu, directorul
Bibliotecii Academiei, care specifica pre]ul [i scopul pentru care
„conferin]a“ totu[i avusese loc. Profesorul I. A. R`dulescu-
Pogoneanu semnala identificarea \ntr-un loc al cut`rui volum din
çnsemn`rile zilnice ale lui Maiorescu [i confirmarea nu putea dec~t
s` satisfac`. A[a, cum, de asemenea cu colec]ia «Timpului» \n fa]`
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am reconstituit cazul profesorului de francez`, Filibiliu, de la
„Matei Basarab“, mutat disciplinar la Foc[ani, pentru c` d`duse o
palm` unui elev recalcitrant. Cum spuneam din primul moment,
c~nd \nt~lneam numele profesorului printre invita]ii la „Junimea“,
campania de pres`, pe care Eminescu o duce \n favoarea profe-
sorului Filibiliu, cam \n aceea[i vreme c~nd elabora legenda
Luceaf`rului, constituie o \nalt` lec]ie de pedagogie. Dar toate
acestea pot fi urm`rite \n prezentele Eminesciana.

Un alt aspect, \n care volumul de fa]` aduce reale \mbun`t`]iri,
este acela al criticei de text, al erorilor de tipar, din edi]iile
poeziilor lui Eminescu, perpetuate unele ani de-a r~ndul, uneori
chiar cu complicitatea tacit` a poetului. A[a cum, la r`stimpuri, e
drept mai rare, protesteaz` energic [i interzice p~n` [i „o iot`“ din
text s` fie corectat`, a[a de cele mai multe ori trece sub t`cere
erorile, \ns` are grij` s` le \ndrepte \n manuscrise. De aceea
confruntarea cu manuscrisele a textului tip`rit, e una din legile de
aram` ale oric`rei edi]ii critice. Sub raportul criticei de text,
revendicam – [i articolele din Eminesciana stau m`rturie \n primul
r~nd – corectarea erorii de tipar din 1867, \ncet`]enit` din
«Familia» (pl`cut`-i à ghirland`), pe care Eminescu o g~ndise, de
vreme ce [i Eliade folosise, [i-n acela[i loc, acela[i demonstrativ,
ca pe un omagiu adus b`tr~nului bard, dar pe care ze]arii buda-
pestani ai Familiei l-au compromis. çn aceea[i ordine, am \ndreptat
pe tradi]ionalii Arabi ai Scrisorii a III-a \n Asabi, cum [i manuscri-
sele [i textul Scrisorii a III-a, retip`rit \n «Timpul» din 10 mai 1881
m`rturiseau. Despre celelalte erori, corectate fie de noi, fie de al]ii
[i care pot fi identificate \n cele [ase volume ale edi]iei, cititorul va
lua cuno[tin]` \n cele trei volume ulterioare, tip`rite la Editura
pentru Literatur`, \n seria „Scriitori rom~ni“. Aici, poate, se cuvine
amintit` amendarea unei erori, strecurat` \nc` din 1939 [i-n care
l`sam s` se cread` c` oda denumit` çnchinare lui ßtefan cel Mare,
pe care Eminescu o populariza, de pe o foaie volant` anonim`, la
Putna, ar fi putut fi opera lui proprie. Oda a ap`rut sub numele lui
D. Gusti, descoperirea o dator`m lui D. Mur`ra[u, [i, cu tot
misterul ce \nc` mai planeaz` asupra autorului, implicit compli-
citatea tacit` a lui Eminescu, autorizeaz` a restitui lui D. Gusti
acest grandios poem festiv. 
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Am amintit de folosul pe care consultarea ziarelor l-a adus
autorului prezentelor Eminesciana. S` ad`ug`m c` gra]ie acestei
consult`ri am descoperit \nt~ia cronic` dramatic` [i \nt~ia
polemic` cu Frédéric Damé, \n «Timpul», ceea ce, trec~nd peste
noble]ea textelor \ns`[i, \nlesne[te anumite preciz`ri de natur`
biografic`. C~nd anume a \nceput colaborarea lui Eminescu la
«Timpul» se va [ti \ntr-o bun` zi cu precizie. P~n` atunci, texte ca
sus-amintitele cronici dramatice mic[oreaz` distan]a dintre Ia[i [i
Bucure[ti. A fost Eminescu [i un reporter parlamentar a[a cum
administra]ia ziarelor, acum aproape o sut` de ani cerea [i cum
\nsu[i el o m`rturise[te \n cunoscuta telegram` Havas din 1882?
Lectura, fil` de fil` a «Timpului», coroborat` cu anume texte de
atelier, pentru a nu mai vorbi de chiar anumite reportaje, ce poart`
sigiliul eminescian, arat` c` poetul a fost [i un astfel de reporter [i
c` articolul Eminescu \n Parlament are o perfect` \ndrept`]ire.

Deopotriv` de interesante ni se par [i titluri ca Sonet [i c~ntec
de lume la Eminescu [i De la Napoleon la „Oda \n metru antic“.
De[i numai schi]e ale unor studii viitoare, titlurile acestea con]in
numeroase sugestii [i sunt \n m`sur` s` genereze cercet`ri mai \n
ad~ncime. Chipul \n care Eminescu deriv` poeme din cele mai
originale din sugestiile, c~nd nu [i din stihurile transfigurate ale
c~ntecelor de lume, e o tem` demn` de urm`rit. çn orice caz,
colec]iile, nu numai de poezie popular`, dar [i de c~ntece de lume,
\ntr-o at~t de citea]` caligrafie, arat` c` poetul nu subestima aceast`
literatur`, oarecum epidermic` [i c` o socotea demn` s` figureze,
\n sfera crea]iilor populare. Pe de alt` parte, modul cum un extract
dintre cele mai concentrate, ale iubirii eminesciene, turnat \ntr-un
metru clasic de o rar` frumuse]e, care se bucurase de adeziunea
total` a lui Maiorescu, \[i are ob~r[ia \ntr-o od` pentru Napoleon,
ca [i punerile la punct referitoare la anumi]i editori sau exege]i
indu[i \n eroare, este \nc` una din temele ce pot fi ad~ncite \n seria
acestor Eminesciana.

Insisten]a cu care se vorbe[te, ici [i colo, de anumite poezii
postume, precum Numai poetul sau Pierdut` pentru mine, z~mbind
prin lume treci nu e de fel \nt~mpl`toare. ßi una [i cealalt` apar]in
volumului de Postume al colec]iei noastre [i-[i au fiecare povestea.
Numai poetul e o compunere juvenil`, dinainte de 1870 [i
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formuleaz` \n cea de a doua parte a hibridei poezii unul din cele
mai moderne elogii aduse – \n ciuda v~rstei fragede – Poeziei.
Despre ampla lamenta]ie veronian`, Pierdut` pentru mine,
z~mbind prin lume treci, ajungem s` spunem c` ea apar]ine epocii
torturate a epocii ie[ene, [i c` a fost scris`, dintr-un condei, mai
cur~nd dintr-o r`suflare, a doua zi dup` \nmorm~ntarea mamei sale,
\n august 1876, la Ipote[ti. E bine, cred, s` reamintim c` ea a fost
salutat` cu c`ldur` de Nicolae Iorga, \n 1939, c~nd o tip`ream
pentru \nt~ia oar` cu prilejul \mplinirii a 50 de ani de la moartea
Poetului. ßi pe bun` dreptate. Cum se spune [i-n articolul
Postumele lui Eminescu elegia aceasta \ncins` de toate fl`c`rile
iubirii reprezint` o reluare, cu o octav` mai sus, a temei din Venere
[i Madon` din 1870, poezia care debuteaz` \n «Convorbiri
literare». ßi desigur num`rul ineditelor revelatorii poate fi sporit,
ceea ce \nseamn` – [i lucrul trebuie subliniat – c` prezentele
Eminesciana nu scutesc, chiar dimpotriv`, de consultarea celor
[ase volume ale edi]iei noastre, coroborate cu cele trei ale edi]iei
compendiale de la Editura pentru Literatur`. C`ci sugestiile de
istorie literar`, ca [i problemele puse \n discu]ie, \n edi]ia noastr`,
[i care ar fi trebuit [i ele, poate, s` fie reproduse, sunt cu mult mai
numeroase dec~t aceste titluri selec]ionate ale prezentelor
Eminesciana \ng`duie s` se \ntrevad`. Dar pentru a termina cu
trecerea \n revist` a acestor titluri, am voi s` atragem aten]ia asupra
celor c~teva articole despre Eminescu, ca om de teatru, unde se
face, pentru prima oar`, cuno[tin]a unui Eminescu autor al unui
teatru de p`pu[i, [i, dup` aceea, asupra proiectului de prefa]` la
Proza literar` a lui Eminescu. çndeosebi, pentru a marca m`sura \n
care s-ar putea vorbi despre o muta]ie a valorilor estetice, \n recep-
tarea operei eminesciene. E vorba de \nt~iul roman Geniu pustiu
(ce trebuia s` devin` Naturi catilinare) al lui Eminescu [i de ostili-
tatea cu care a fost primit. çncep~nd cu \nt~iul s`u editor, Ion
Scurtu [i sf~r[ind cu G. Ibr`ileanu [i G. Adamescu, multiple au
fost motivele pentru care Geniu pustiu a fost ostracizat. Pledoaria
pentru ce se \ncearc` \n sus-amintitul articol, nu mi se pare gratuit`.

Un ultim aspect al prezentelor Eminesciana este acela al folclo-
rului [i lui \i sunt consacrate dou` titluri: Crea]ie [i divertisment
folcloric la Eminescu [i Eminescu [i folclorul, introducerea
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volumului VI al edi]iei, rezervat Poeziei populare. çn leg`tur` cu
primul articol, re\nnoim invita]ia ce facem confra]ilor no[tri de a
dezbate [i de a ajunge la o concluzie \n privin]a textului Peste codri
sta cetatea. Este, cum apare la prima vedere, un divertisment, o
parodie, un prilej de destindere \n marginea Luceaf`rului sau i s-ar
putea atribui [i anume calit`]i literare? F`r` s` fie un studiu propriu-
zis, Eminescu [i folclorul con]ine, socotim, toate premisele unui
studiu c~t mai complet, al problemelor legate de crea]ia popular` a
poetului nostru. Culeg`tor de folclor, de toate speciile [i magician
inspirat, capabil s` transforme, prin necontenite filtr`ri, materialul
brut al basmului \n supracelesta poem` a Luceaf`rului, nici unul din
aspectele activit`]ii folclorice a lui Eminescu nu este trecut cu
vederea. Personal, [i ca o dovad` a folosului, pe care continua
consultare a activit`]ii lui de ziarist \l poate aduce, voi trimite la
acele informa]iuni legate de atmosfera timpului, \nainte de 1870, [i
mai ales, la nota autobiografic`, intitulat` Pro Domo [i-n care ne-a
pl`cut s` vedem o pur` crea]ie folcloric`, nu numai biografic`.

Aceste c~teva observa]iuni \n marginea prezentului volum
Eminesciana, ar putea fi, de bun` seam`, extinse. Dar poate c` e
timpul s` d`m cuv~ntul [i cititorului. Cu toate c` nu este o carte nou`,
cum s-ar putea crede, sau, cum poate ar fi fost de dorit, un studiu
anume \ntreprins \n marginea vie]ii [i operei lui M. Eminescu –
cum spuneam mai sus – \n ciuda caracterului lor fragmentar,
Eminesciana e o culegere util`, de care va profita cititorul.
Ratificarea acestuia nu poate dec~t s` bucure pe autor.

Perpessicius

O GREßEALå DE TIPAR DIN 1867

A c~ta din pl`gile scrisului rom~nesc o fi aceea a gre[elilor de
tipar nu s-a l`murit p~n` acum. Dar c` este cea mai tenace din toate
[i c` nu cedeaz` a[a de u[or \n fa]a m`surilor de higien`, iat` un
adev`r asupra c`ruia to]i suntem de acord. Desigur c` ea nu se
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\nf`]i[eaz` totdeauna la fel. Sunt perioade acute [i perioade
depresionare: uneori b~ntuie o regiune [i alteori alta: sunt autori [i
publica]ii pe care nu le sl`be[te o clip` [i, la fel cu epidemiile,
formele ei sunt uneori grave iar alteori benigne. Despre acesta din
urm` inutil s` vorbim. Despre eroarea de tipar, binecuv~ntat`, care
te plocone[te din chiar senin cu ce nici prin minte nu ]i-a trecut, nu
numai tratatele de literatur` vorbesc, dar \[i reaminte[te cu
recuno[tin]` tot cel ce a ]inut un condei \n m~n`. E mai r`u cu
gre[elile de tipar maligne. Infamanta lor pecingine st`ruie, c~nd nu
se amplific`, [i cap`t` un prestigiu, \n fa]a c`ruia mai mult de unul
\[i pleac` steagul.

A[a de pild` cu: „Nu spera c~nd vezi mizerii / La izb~nd` f`c~nd
punte“; pentru mi[eii (Glosa), eroare exclusiv` a «Convorbirilor
literare» [i a edi]iei Maiorescu, pe care Scurtu o \ndreptase \nc` din
1908, f`r` ca Ibr`ileanu, poate cel mai fervent dimpreun` cu G.
Bogdan-Duic` printre glosatorii lui Eminescu, s` se fi decis a
subscrie. Ceea ce nu-l \mpiedica, totu[i, s` regrete c` Eminescu, at~t
de atentul artist, a putut s` lase s`-i treac` o atare imperfec]iune.

La fel cu prilejul sau, dac` vroi]i, tirania at~tor alte erori,
c`rora, mai mult dec~t «Convorbirile», \nt~ia edi]ie a lui Maio-
rescu le-a dat nest~njenit dreptul la circula]ie. D. p. \n Noaptea:
clar` ca o roz` pentru rou`, de care cu discre]ie r~dea, \n «Columna
lui Traian», Hasdeu. çn Mortua est, toxul pentru torsul („C~nd torsul
se-aude l-al vr`jilor caer“) de care f`cea at~ta caz [i haz, altminteri
grav-ponderatul (poate prea ponderatul) Anghel Demetriescu; \n
çmp`rat [i proletar: „a statelor greoaie, cari trebuie \mpinse“,
pentru care sau car` ale statelor, dintr-o imagine destul de
frecvent`, eroare perpetuat` decenii, c~nd cu o lun` [i ceva \nainte
de apari]ia \nt~iei edi]ii Maiorescu, «Contemporanul», din Ia[i,
tip`rea, cu rectific`rile de rigoare, poema; [i tot acolo: „Poporul lui
\i face t`cut [i umilit“ pentru „Poporul loc \i face“, \ndreptat \n
acela[i num`r al «Contemporanului» [i a[a mai departe.

Ce este sigur, e c` Eminescu n-a cerut niciodat` s` i se \ndrepte
erorile (vorbim de cele din «Convorbiri»), [i dac` a suferit sau nu,
de pe urma lor, n-a l`sat niciodat` s` se vad` aceasta. C~t` vreme
manuscrisele lui spuseser` altfel, la ce ar fi slujit s` conving` pe
zeflemi[ti sau pe nepricepu]i. Este \ns`, \n scurta dar imensa lui
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carier`, o eroare de tipar1 pe care a ]inut s-o rectifice [i s` o
\ncredin]eze a[a restituit`, viitorului. Este, cred, [i \nt~ia oar`, c~nd
Eminescu va fi suferit de pe urma unei gre[eli de tipar. Mai ales c`
num`ra, la data aceea, abia 17 prim`veri.

Despre aceast` eroare, perpetuat` \n toate edi]iile, din 1867 [i
p~n` ast`zi, cat` s` vorbim, cu at~t mai mult cu c~t reconstituirea
cazului ofer` bogate sugestii. çn num`rul din 18/30 iunie 1867, al
«Familiei», Eminescu tip`rea oda La Heliade, despre care Bogdan-
Duic` socotea c` trebuie s` fi pl`cut b`tr~nului „at~t de sim]itor la
laude“. Ce reprezint` oda aceasta \n galeria de idoli ai lui Eminescu,
singur` cercetarea atent` a textelor eminesciene, c~t vorbesc de
Heliade, o poate ar`ta mai limpede. Ea este un omagiu, pe c~t de
spontan, pe at~t de complex \n aten]ii, Hasdeu nu gre[ea de fel
c~nd la comemorarea lui Heliade, \n 1902, la Academie, lua de
martor pe Eminescu, din a c`rui od` cita, [i pentru valoarea ei, nu
numai ca s` tachineze pe Maiorescu.

Or, iat` \n oda de la 1867 un am`nunt neimportant la prima
vedere, ce mi se pare totu[i capital [i de o cert` [i subtil` aten]ie.
Versul 10 al poeziei, a[a cum a ap`rut \n «Familia», [i de atunci \n
toate edi]iile, suna: „Pl`cut`-i o ghirland`, sublim` \ns` este“. La
1870 c~nd \[i transcrise, ordon` [i preface o parte din poeziile
publicate, \ntr-un caiet, de el \nsu[i confec]ionat, amintitul vers e
corectat, a[a cum se poate vedea [i \n facsimilul respectiv al edi]iei.
Nu: „Pl`cut`-i O ghirland`“ dar: „Pl`cut`-i A ghirland` – sublim`
\ns` este“. ßi pentru a evita orice nou` eroare pune [i accentul grav
pe à. S` se citeasc` acum strofa \n lumina acestei rectific`ri [i se va
vedea c` numai a[a are \n]eles. Nu e vorba numai de opozi]ia dintre
\nt~iul [i al doilea emistih al versului 10, dar [i de succesiunea
logic` a celor trei versuri [i jum`tate de la \nceput:

Ghirlanda ce nunte[te cu aurele u[oare
Pe fruntea inspirat` a junelui \n floare
Prin bucle strecurat` de aur undoind
Pl`cut`-i à ghirland` – sublim` \ns` este

1 Despre o a doua eroare, de asemeni \ndreptat`, [i anume: Asabi \n loc de Arabi,
cum ap`ruse \n «Convorbiri» et comp., ca [i despre peripe]iile ei, cf. M. Eminescu,
Opere, II, p. 319 [i urm., edi]ia Funda]iei Regale, 1943.



Cununa cea de laur ce s~nt` ve[teje[te
Pe fruntea cea uscat` de plete de argint.

Demonstrativul acesta (Pl`cut` e acea ghirland`, descris` \n
primele trei r~nduri), ce se \nt~lne[te [i la al]i poe]i dinaintea lui
Eminescu, la Dep`r`]eanu, spre pild`, era o subtilitate pe care
«Familia», care pe deasupra lucra [i cu ze]ari str`ini ([i totu[i c~t
de superior tip`rit`, at~tora din publica]iile de ast`zi), n-avea cum
s-o respecte.

Nu era \ns` numai at~t. çn forma aceasta originar`, versul
cuprindea pe l~ng` subtilitatea morfologic` amintit` [i aten]ia, tot
pe at~ta de subtil`, despre care vorbeam mai sus. çn particularitatea
aceasta, Heliade trebuie s` recunoasc` \nc` un omagiu, de am`nunt
desigur, dar cu at~t mai mi[c`tor, din partea admiratorului s`u.
çntr-adev`r: «Ateneul rom~n» din noiembrie-decembrie 1866
tip`rea traducerea lui Heliade, dup` Le poète mourant a lui
Lamartine, una din cele mai des`v~r[ite transpuneri, ce i se citise
\n aplauzele publicului la [edin]a din 11 decembrie a „Ateneului“
[i pe care o integreaz` printre lamartiniene, \n Cursul s`u \ntreg de
poezie, al c`rui prim volum apare \n 1868. Strofa penultim` suna:

Sf`rma]i [i da]i la fl`c`r’, la v~nturi [i la unde,
åst luth ce n-are sunet la suflet a r`spunde;
çn ceruri m` a[teapt` alt luth de Seraphimi,
Peste cur~nd cu d~n[ii, tr`i-vor A via]`
çn verva immortal`, [-eterna diminea]`
Divinelor concerte, \n chor de Cherubimi.

Amatorul de coinciden]e (dac` nu cumva e la mijloc ceva mai
mult, [i se pare c` este) ar putea merge [i mai departe. El ar putea
s` re]in` identitatea de tipar a strofei celor dou` poeme (cu excep]ia
versului 6, pu]in diferit, tiparul acesta e, de altminteri, chiar cel
lamartinian), aceea[i dispozi]ie a rimelor, [i mai mult chiar, acela[i
loc, versul al patrulea, \n care ap`ru \ncrustat` subtilitatea grama-
tical`, pe care t~n`rul o \ntorcea, a sa dintru ale sale, b`tr~nului.

Dar demonul tiparului a voit altfel [i at~tea inten]ii semnifica-
tive, pe care t~n`rul discipol le calculase cu at~ta art`, au r`mas
\ngropate \n za]urile revistei budapestane. P~n` \n 1870, c~nd
copiindu-[i, \n caietul amintit, poezia, Eminescu nu numai restituia
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\n drepturile lui versul, dar nota num`rul [i data anul revistei
(1867), iar deasupra: 1866. Exact cum s-au petrecut lucrurile [i
cum au putut fi urm`rite \n relatarea de mai sus. A[adar, oda La
Heliade a fost compus`, \n orice caz des`v~r[it` c`tre sf~r[itul
anului 1866, \n decembrie [i dup` ce apare t`lm`cirea lui Heliade.

çn ce m`sur` acum, septuagenara eroare de tipar era plauzibil`,
e inutil s` mai detail`m. Dar iat` un argument din chiar zilele
noastre: excelenta edi]ie comentat` a operelor lui Heliade, pe care
d. George B`iculescu o tip`re[te la «Scrisul rom~nesc» public` \n
dou` locuri, \n introducere [i \n corpul volumului, lamartiniana
strof`, citat` mai sus. ßi de dou` ori, versul al patrulea cel cu
stabilirea morfologic`, apare, alterat: „Peste cur~nd cu d~n[ii, tr`i-
oi O via]`“. ßi dac` e s` fim drep]i, rareori o gre[eal` de tipar va fi
fost mai binevenit` ca aceasta, din zilele noastre.

CONFERIN¥A LUI ALECSANDRI

Cu volumul din 1938, \nchinat, ca [i cele cinci dinainte, tot
„Junimei“, colec]ia de Studii [i documente literare, ini]iat` de d. I.
E. Torou]iu, acum opt ani de zile, ajunge la al VII-lea volum, dac`
ad`ug`m [i pe \nt~iul, din seria celor rezervate «Sem`n`torului», [i
ap`rut, acesta, \nc` din 1936. R~ndurile „noului popas“, cu care se
deschidea volumul de fa]`, aduc c~teva pre]ioase informa]iuni cu
privire la daniile ce-[i a[teapt` r~ndul [i, prin urmare, la perspecti-
vele acestui monument al arhivei noastre istoriografice, pentru
\n`l]area c`ruia d-l I. E. Torou]iu a cheltuit o r~vn`, unanim
recunoscut` ast`zi. Imensitatea materialelor ce a[teapt` s` fie
\nregistrate [i dificult`]ile ce decurg din aceasta, au inspirat
editorului c~teva emo]ionante m`rturii despre obstacolele, dar [i
despre bucuriile ce consoleaz` [i r`scump`r` o trud` din acelea ce,
f`r` exagerare, numai caznelor herculeene poate fi asemuit`. „Scriu
pentru tine, continuatorul meu al acestei colec]ii, nu [tiu cine vei fi“
– astfel \[i \ncepe d-l I. E. Torou]iu patetica d-sale confesiune [i
dac` accentul ei mi[c`, prin emo]ia ce comunic`, nu mai pu]in
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intrig` [i re]ine destinul \nsu[i, al acestei istorice \nf`ptuiri.
Desigur, d-l I. E. Torou]iu este departe de ziua \n care s` aib` a
transmite unui succesor oarecare atributele conducerii, desigur, d-sa
va mai veghea, ani [i ani, la apari]ia at~tor tomuri ce zac ast`zi sub
pres`, desigur termenul acelei fatale abdic`ri, de care nici un
muritor nu scap`, [i care nu se petrece f`r` o prea fireasc`
melancolie, ne place s`-l [tim zv~rlit \n cutele celui mai \ndep`rtat
viitor. Sunt, \ns`, \ntreprinderi [i realiz`ri omene[ti, ce nu se
m`soar` cu compasul unei singure vie]i [i colec]ia de Studii [i
documente literare, ini]iat` [i condus` cu at~ta str`lucire de d-l I. E.
Torou]iu, e dintre acestea. De aceea, \n m`sura \n care \n]elegem
consiliile [i sentimentul cu care editorul le \mp`rt`[e[te acelui „nu
[tiu cine vei fi“, \n aceea[i m`sur` ne-ar pl`cea s` le [tim adresate
unui prezumtiv cu toate drepturile, c~te le confer` o rudenie, \n
primul r~nd spiritual`. Fapte, de expresiunea [i de importan]a
colec]iunii d-lui Torou]iu, cer o preg`tire [i o voin]` de sacrificiu,
ce nu se pot improviza cu una cu dou`. Menit` unei posterit`]i din
cele mai fecunde, problema continuit`]ii [i a succesorului, ni se pare
una din cele mai importante, din c~te ridic` o atare \ntreprindere.
Deoarece prin temeritatea planului, prin amploarea realiz`rilor de
p~n` azi ca [i prin nepre]uitele servicii ce aduc, Studiile [i
documentele literare sunt pornite pe un drum f`r` de popas…

Aceste lucruri le [tim mai pu]in, fire[te, c~nd cu opt ani \n urm`
salutam apari]ia \nt~iului volum, \n care ne pl`cea s` vedem
reeditarea, \n planul istoriei literare, a unei colec]ii de valoare [i
oficiile aceleia ce Hurmuzachi ini]iase \n ordinea istoric`. Intui]ia [i
dezideratul de atunci sunt ast`zi realitatea impun`toare a celor [apte
volume compacte, c~te au ap`rut. ßi dac` de la volum la volum,
surprizele n-au \ncetat s` se acumuleze, cum a fost, spre pild`, [i
pentru a numi dou` din ele, scrisorile lui Ion Slavici [i dup` aceea
ale lui Alexandru Xenopol, [i mai bine ne-am p`truns de utilitatea,
\ntr-adev`r excep]ional`, a unui atare instrument de travaliu, la
alc`tuirea \nt~iului volum din edi]ia Eminescu pentru Funda]ie. A
avea la \ndem~n` izvoarele, dimpreun` cu glosele necesare, a nu mai
fi nevoite s` despoi zeci [i sute de file de reviste [i ziare, a economisi
[i timp [i nervi – f`r` a mai vorbi de toate acele sugestii, la care te
\mbie documentul \ncadrat \n familia lui – iat` c~teva din \nlesnirile,
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ce dator`m Studiilor [i documentelor literare, citate la tot pasul, fie
\n lucrarea noastr`, fie \n toate celelalte contribu]ii de istoriografie
literar`, c~te s-au adaos de la 1931 \ncoace. Utilitatea unui atare
instrument se m`soar` \n raport cu num`rul referin]elor, ce-l invoc`
[i, din acest punct de vedere, colec]ia d-lui I. E. Torou]iu de]ine
\nt~iul rang, \nsum~nd, desigur, cel mai ridicat procent de trimiteri.

Dar iat` adev`ruri intrate de mult \n con[tiin]a cercet`torilor.
Volumul ce avem sub ochi, al [aselea din seria „Junimea“, aduce
\n cele peste [apte sute de pagini, text [i note, un material at~t de
vast, \nc~t a da seam` despre el, fie [i c~t de sumar, se va \n]elege
c` e cu neputin]`. Ne vom limita, pentru aceasta, la c~teva puncte,
ce ni se par interesante, fie pentru adev`rul din ele, fie pentru
ipotezele [i complet`rile, la care ne invit`. S` spunem, c` volumul
acesta, al [aselea, se alimenteaz`, \n primul r~nd, din arhiva de
documente a d-lui N. Petra[cu, junimist printre cei mai asidui [i
fost conduc`tor, \ntr-o epoc` de r`scruce a literaturii noastre, a
elegantei reviste «Literatur` [i art` rom~n`», unde afar` de seniori,
au debutat [i scriitori afirma]i cu timpul \n alte publica]iuni, din
r~ndul c`rora, printre primii se cuvine s` a[ez`m pe p`rintele Gala
Galaction. Scrisorile, cu care doctorandul Facult`]ii de Teologie
din Cern`u]i \[i \ntre]inea, \n lungi [i vibrante confesiuni
corespondentul, intereseaz` nu numai arta epistolier`, \n genere,
dar [i nenum`rate aspecte din \ns`[i evolu]ia scriitorului, la epoca
aceea apologet, str`b`tut de fervoare, al cre[tinismului, \nainte de
a fi c~nt`re]ul pasiunilor p`g~ne [i mirene, a[a cum l-au cunoscut
adolescen]a noastr` [i anii de faim` literar` ai autorului Roxanei.
Vom re]ine din aceste epistole, \n afar` de critica, bogat` \n nuan]e,
ce scria pentru Marin Gelea, romanul lui N. Petra[cu, \ndeosebi
acel fragment de epistol`, \n care p`rintele Gala Galaction \[i
definea eroii acelor Scrisori c`tre Simforoza, ce urc`, pe scara
anilor, p~n` \n 1904, [i de care se leag`, pare-se, destinul acestui
glorios pseudonim literar, din ginta celora ce [i-au schimbat
porecla \n renume. Istoria literar` va fi bucuroas` s` afle, chiar de
la surs`, unele informa]iuni, de valoarea acelora ce transcriem:
„Galaction – scria \n epistola din 26 noiembrie 1904, fastuosul
t`lm`citor de peste trei decade, al Bibliei – Galaction este inima
arz`toare [i str`puns` de adev`rul Evangheliei; Simforoza e glasul
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filosofiei vechi [i noi. Galaction e adun`torul [i interpretul faptelor
[i al Istoriei (Cristos a m`rturisit: miraculos [i biruitor al mor]ii,
prin zdrobitoare dovezi istorice!); Simforoza e teoria care pleac`
de la un principiu [i care ignor` ori nu vrea s` [tie despre faptele
ce contrazic [i protesteaz` \mpotriva principiului. Galaction e
convingerea intim` [i cuceritoare care se \ncle[teaz` prin r`d`cini
de fapte, ca [i v`zute, de m`rturii, ca [i ascultate, de dovezi, din
propria fericire sufleteasc`; Simforoza e filosofia ce se mir`,
[ov`ie[te… [i se stinge \n convertire ori neutralitate“. Lungimea
citatului interzice s` transcriem [i alineatul urm`tor, \n care se afl`
dezvelit` una din pricinile adop]iunii acestui pseudonim: „…\n
Teologie, libertatea este prohibit`! [i nu numai libertatea de
judecat` personal`, dar chiar [i de nuan]` personal`, \n rejudecarea
(c~t de ortodox`) a unei chestiuni“.

Trecem peste scrisorile lui Duiliu Zamfirescu, cunoscute, cele
mai multe, din monografia ce d. N. Petra[cu a consacrat acestuia
\nc` din 1929 [i care atest` aceea[i volubilitate, acela[i sim] al
pitorescului, aceea[i intui]ie critic`, put~nd merge la dezvolt`ri din
cele mai subtile, calit`]i de prim ordin, a[a cum au ap`rut ele,
\ndeosebi, \n surprinz`toarea coresponden]` dintre Titu Maiorescu
[i Duiliu Zamfirescu, publicat`, nu de mult, de d-l Emanoil Bucu]a;
trecem peste cele c~teva scrisori ale lui Vasile Alecsandri, din care
vom re]ine, [i pentru c` ne vom \nt~lni \n a doua parte a prezentei
note, cu o stare de spirit identic`, r~ndurile \n care olimpianul de la
Mirce[ti m`rturisea (ceea ce nu era defel o afirma]ie gratuit`), c`:
„la insinu`rile malicioase sau calomniatoare ce se ating de la
persoana mea, am obicei a r`spunde prin dispre], nesim]ind nici
m`car curiozitatea de a cunoa[te mutra sau chiar numele calomnia-
torului. Latre \n toat` voia cui place s` latre, c` nu-l onorez nici cu
un ]ib` hait`“ – pentru a ne opri la pachetul de scrisori dintre Titu
Maiorescu [i sor`-sa, Emilia. Ca tot ceea ce se public` de la un
timp, \n leg`tur` cu figura conduc`torului „Junimei“, [i scrisorile
volumului de fa]` adaug` [i limpezesc noi aspecte ale personalit`]ii
lui Titu Maiorescu. Dar mai ales vom folosi prilejul acesta pentru
cele c~teva preciz`ri ce von aduce paragrafului acelei conferin]e [i
care Alecsandri a ]inut-o \ntru ajutorarea lui Eminescu, la 14
octombrie 1883, \n sala Ateneului din Bucure[ti [i la care face
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aluzie scrisoarea ce Titu Maiorescu expedia surorei sale, la Ia[i, \n
4 octombrie 1883.

Cele 24 de epistole, pe care Titu Maiorescu le scrie surorei
sale, Emilia Maiorescu-Humpel, \ntre 1869 [i 1893, spuneam c`
aduc noi date, \n conturarea personalit`]ii conduc`torului „Junimei“.
Cititorul cunoa[te, din legend`, dar [i din imaginea pe care \nsu[i
criticul a favorizat-o, un Maiorescu distant, izolat de norii Olim-
pului, peste care troneaz` [i de unde \[i trimite, la fel cu Jupiter
Tonans, fulgerele. Coresponden]a dintre el [i Duiliu Zamfirescu,
tip`rit` de d-l Emanoil Bucu]a, \l \ncarc` de nu [tiu ce usc`ciune,
pe care vecin`tatea corespondentului s`u – altminteri un parnasian,
dar cu c~t` gra]ie – o agraveaz`. Fastidioasele [i prozaicele am`nunte
tehnice, \n cea mai bun` tradi]ie teutonic`, ale c`l`torului – [i a fost
unul din cei mai pasiona]i – oferind consulta]ii turistice, indispun
prin excesivul lor spirit metodic. ßi totu[i, poate c` omul nu era
numai astfel. Poate c` masca profesional`, pe care [i-o aplicase cu
at~ta aten]ie, sf~r[ise prin a se impune drept o a doua natur` – dar
c` \nd`r`tul ei era loc [i pentru z~mbet, ba [i pentru emo]iuni, din
acelea ce umanizeaz` [i tr`s`turile cele mai aspre. Fapt este c` de
la apari]ia çnsemn`rilor zilnice, revelatorul jurnal publicat cu doi
ani \n urm`, de d-l I. R`dulescu-Pogoneanu, Titu Maiorescu a
suferit o radical` schimbare la fa]`. Studios, dominat de orgoliu,
metodic, sever cu al]ii [i cu sine \nsu[i, strateg \n politic` [i
diploma]ie (ba poate c` [i-n literatur`), Maiorescu este, desigur, [i
una [i alta, din v~rsta adolescen]ei de la Theresianum [i p~n` \n
v~rsta ministeriatelor, a[a cum se afl` ele consemnate \n paginile
jurnalului s`u. çns` paralel cu acestea, printre r~nduri [i chiar pe
deasupra lor, statuia face loc omului [i olimpianul, muritorul de
r~nd. C`ci la fel ca Zeus, sc`pat de supravegherea Herei, este [i la
Titu Maiorescu, o latur` (altul ar zice: o coast`) a aventurii, fie c`
e vorba de o \nclinare anecdotic`, fie c` e vorba de u[oare evolu]ii
sentimentale. Mai pre]ioas`, \ns`, ni se pare \ntregirea persona-
lit`]ii lui, cu ad~nci \nsu[iri suflete[ti, cum este, de pild`, instinctul
prieteniei [i al devotamentului. Multe vor fi fost prilejuite, nici
unul \ns` at~t de categoric, ca \n afec]iunea ce a purtat lui
Eminescu, mai cu seam` \n r`stimpul at~t de dureros \ntre 1883 [i
1889. Lucrurile se cunosc, ast`zi, \ndeajuns [i la cunoa[terea lor nu
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mai pu]in a contribuit \ns`[i aceast` colec]ie de Studii [i documente
literare, a d-lui I. E. Torou]iu. Scrisoarea ce Titu Maiorescu trimite
la Viena, \n timp ce poetul se afla \n sanatoriul din Ober-Döbling,
la pu]in` vreme dup` ce-i apar la Socec poeziile, e nu numai un
model de discret` comp`timire epistolar`, dar [i dovada celei mai
puternice iubiri. Cine vrea s` [i-o reaminteasc`, o poate afla \n
volumul IV al colec]iei, pag. 187. Acelea[i sentimente se v`desc [i
\n scrisorile vremii acesteia, trimise surorei sale la Ia[i. Dac` a fost
cineva care cu adev`rat a suferit tot timpul [i nu s-a consolat – de
pretimpuria eclips` a str`lucitorului astru, de bun` seam` c` acela
a fost Maiorescu. Grija de a-l [ti la ad`post, \n bun` c`utare
medical`, diligen]ele ce face s`-l trimit` la sanatoriul din Viena,
preg`tirea edi]iei de poezii, dup` ce ferise de risip` manuscrisele,
scrisorile ce-i trimite, fie lui, fie lui Chibici, fie nepotului s`u* din
Viena, Popasu, iar dup` \ntoarcerea \n ]ar` [i g`zduirea poetului la
Ia[i, aceea[i neadormit` solicitudine – iat` tot at~tea aten]ii, [i
cuv~ntul e f`r` \ndoial` sub nivelul realit`]ii, ce atest` \n Titu
Maiorescu cu mult mai mult dec~t un patron literar sau un generos
binef`c`tor: purtarea lui este a unui p`rinte \ndurerat, care-[i ascunde
lacrimile dar nu \nceteaz` o clip` s` asiste. „Se \nt~mpl` ceva
neprev`zut [i este nevoie de bani, telegrafia]i-mi [i imediat m` voi
conforma“, spunea d~nsul surorei sale, \n scrisoarea din s`pt`m~na
patimilor, aprilie 1884, prin care-i anun]a pornirea lui Eminescu la
Ia[i. Pentru ca s` sf~r[easc` cu o nou` recomandare, atent` [i p`rin-
teasc`, de calitatea c`reia cititorul se poate convinge: „… C~nd l-oi
[ti pe Eminescu plecat, ajuns cu bine [i a[ezat la Ia[i, atunci abia
\mi voi permite s` m` g~ndesc la ale mele. Tare ar vrea el s` aib`
un pat c`ldu] \ntr-o camer` a lui, se \n]elege, al`turi de cea a unui
prieten, care s`-i \ngrijeasc` zilnic cel pu]in de m~ncare“.

Scriam mai sus de diligen]ele ce Titu Maiorescu face pentru
trimiterea lui Eminescu \ntr-un sanatoriu din Viena [i scrisoarea
din 4 octombrie 1883 are darul, s` aduc`, odat` cu o nou` dovad`,

* Doctorul Constantin Popasu nu era nepotul, ci v`rul s`u, fiul lui Const. Popasu,
fratele mamei sale, Ana Popasu. Perpessicius preluase informa]ia din Introducerea lui
I. E. Torou]iu la volumul IV al colec]iei. Autorul scrisese la pagina XLV: „Scrisorile
semnate de A. Chibici-R~vneanu, de Titu Maiorescu, de nepotul acestuia…“. Vom
reveni la publicarea Delfinului (ed. Dacia) cu date noi (n. ed.).



[i prilejul unor preciz`ri de istorie literar`. „Pentru Eminescu, \i
spunea surorei sale, \n amintita scrisoare, se g`sesc momentan \n
p`strarea mea 1140 franci. (Regina a dat 500, \nc` \nainte de a-i fi
vorbit, deoarece este \n Sinaia). Se va mai ]ine aici o conferin]`, cu
intrare, \n folosul lui. Cred c` cel mai potrivit s` vorbeasc` ar fi
Alecsandri. De \ndat` ce s-o \napoia din Sinaia, voi st`rui pe l~ng`
d~nsul. C~nd voi avea 2000 franci, ne vom putea g~ndi la transpor-
tarea lui la Viena“. Glos~nd aceast` epistol`, d-l I. E. Torou]iu
noteaz` c` Alecsandri „n-a vorbit“ [i laconismul glosei d-sale a
avut darul s` ne clatine o secund` din convingerea ce ne-o
f`cusem. Cuno[team \nc` \nainte de s`v~r[irea din via]` a bunului
nostru dasc`l Ion Bianu, cartonul acela alb, din colec]ia foilor
volante, pe care fostul bibliotecar al Academiei \l adnotase cu litere
ap`sate, a[a cum \i era scrisul. Textul micului carton, minus
dispozi]ia tipografic`, e urm`torul: „No. 850. Sala Ateneului, Bilet
de intrare la Conferin]a d-lui V. Alecsandri. Vineri 14 octombrie
1883, ora trei dup`-amiaz`. Pre]ul lei 2 noi. Venitul \ntreg este
destinat unui scop de binefacere.“, iar adnotarea de pe verso
precizeaz`: „Venitul acestei conferin]e este destinat pentru
\ntre]inerea lui Mihai Eminescu \ntr-un bun institut de aliena]i. B.“
E poate chiar biletul de intrare al lui Ion Bianu (s` se observe [i
verbul adnot`rii: „… venitul… este destinat…“), totul respir`
autenticitate [i glosei d-lui I. E. Torou]iu \i revine \ndoitul merit c`
ne-a pus \nt~i pe g~nduri [i, dup` aceea, pe verific`ri.

O conferin]` a lui Alecsandri pentru ajutorarea lui Eminescu –
iat` un eveniment senza]ional, pe care singur` logica infailibil` a
lui Maiorescu \l putea regiza [i despre care ziarele timpului n-au
pregetat s` dea seam`. Luni de diminea]`, 10 octombrie 1883,
Alecsandri venea de la Sinaia [i ziarele de a doua zi anun]au
evenimentul, \n formule variind de la simplu: d-l Vasile Alecsandri
(«Rom~nia liber`») p~n` la d-l Vasile Alecsandri, bardul Rom~niei
(«Telegraful») [i B. Alecsandri… le grand poète roumain
(«L’Indépendance Roumaine»). çncep~nd cu numerele din 12
octombrie, ziarele publicau o informa]ie, potrivit` dup` locul [i
spiritul redac]iei respective [i care toate parafrazau con]inutul
biletului de intrare, al c`rui text l-am dat mai sus. Cel mai asiduu
se dovede[te «Rom~nia liber`», gazeta dasc`lilor, cu Dimitrie
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Laurian \n frunte [i-n foiletonul c`reia Al. Vlahu]` [i Duiliu
Zamfirescu (Don Padil) se \nt~lnesc foarte des. E singurul ziar care
\ntre]ine curiozitatea [i a[teptarea publicului, tip`rind \n fiecare zi,
de la 12 octombrie p~n` la 15 octombrie (antedata ziarului [i, \n
realitate, ziua conferin]ei) urm`torul text, cu verbele adaptate la
\mprejur`ri: „D-l Vasile Alecsandri a sosit ieri \n capital`, venind
de la Sinaia. D-sa va ]ine vineri, la 14 curent, la 3 ore dup`-amiazi,
o conferin]` literar` la Sala Ateneului, cu care ocaziune va citi [i
noua d-sale lucrare: F~nt~na Blanduziei. Produsul b`nesc a acestei
conferin]e e destinat pentru ajutorul material al nenorocitului
nostru poet [i confrate Em. Pre]ul biletului este de 2 lei; biletele se
g`sesc la libr`riile d-lor Socec, Graeve [i Szölösy, iar \n ziua
conferin]ei, la casa Ateneului. Suntem siguri c` publicul se va
gr`bi s` fac` o binefacere [i s` asculte o oper` de mare valoare“.

Conferin]a se ]ine la data hot`r~t` [i ecoul ei ocup` din nou
coloanele ziarelor, fie \n simple informa]iuni ca aceea a
«Rom~nului»: „conferin]a d-lui Alecsandri s-a ]inut eri \n Sala
Ateneului. Un public numeros venise spre a aplauda pe poetul
nostru na]ional“, fie \n noti]e ceva mai dezvoltate ca cele din
«Telegraful» (tip`rit` cu oarecare \nt~rziere la 18 octombrie) unde
scria Zamfir Arbore [i din «Rom~nia liber`», fie din d`ri de seam`
mai consistente [i \ntregite de impresiile infatigabilului Claymoor,
ca acelea din «L’Indépendance Roumaine», unde scriau Al.
Ciurcu, Fr. Damé [i Grigore Ventura. Singurul ziar unde nu apare
nici o informa]ie \n leg`tur` cu conferin]a e tocmai «Timpul», la
care ucenicise ([i mucenicise) at~]ia ani Eminescu. Rezerva ziarului
conservator e de altminteri constant`, f`r` ca motivele s` poat` fi
cu certitudine dibuite. S` fie, \ntre altele, [i din pricin` c` Titu
Maiorescu trata la epoca aceea o intrare \n cabinetul liberal [i c`
era socotit oarecum schismatic? Fapt este c` informa]ia «Timpului»,
privitoare la drama fostului ei prim-redactor, se limiteaz` la r~ndul
cu care \n num`rul din 2 iulie 1883, anun]` c` de la 1 iulie ziarul
trece sub direc]ia politic` a lui Mihail Paleologu, la noti]a
stereotip` din 12 octombrie 1883, vestind conferin]a lui
Alecsandri, „\n beneficiul unui distins poet, atins de o boal` din
cele mai grele“ [i la r~ndurile din 22 oct. 1883 \n care se spunea
c`: „d-l M. Eminescu, nenorocitul nostru poet [i publicist, va fi
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pornit zilele acestea la Viena \nso]it de d. Chibici, spre a-l instala
acolo \ntr-o cas` de s`n`tate“. E, orice s-ar zice [i pu]in, [i de o
redac]iune din cele mai penibile. Cu c~t mai generos, mai
cavaleresc adic`, se poart` «Rom~nul», ziarul lui C. A. Rosetti [i
]inta at~tor memorabile atacuri pamfletare, a c`rui noti]` de la 1
iulie 1883 se cuvine, cred, re]inut`: „Afl`m cu sincer` p`rere de
r`u c` d-l Mihail Eminescu, redactor la ziarul Timpul, t~n`r plin de
talent [i \nzestrat cu un deosebit geniu poetic, a c`zut grav bolnav.
Sper`m c` boala sa nu va fi dec~t trec`toare [i c` \n cur~nd vom
putea anun]a deplina sa \ns`n`to[ire“. Iar \n num`rul  din 21
decembrie acela[i an, comunic`, \mp`rt`[it` de «L’Indépendance»,
o foarte cald` rela]iune despre \ns`n`to[irea poetului [i despre
iminenta apari]ie a volumului editat de Maiorescu, a c`rui prefa]`
o [i reproducea, cu noti]e de recomandare din 22 decembrie 1883.
Lipsa de spa]iu ne opre[te s` o reproducem.

A[a cum tot lipsa de spa]iu ne oblig` s` sacrific`m noti]a
«Rom~niei libere», publicat` a doua zi dup` conferin]a la care, de[i
promitea („at~t pentru azi, despre aceast` conferin]`“), nu mai revenea
cu vreo alt` dare de seam`, sau pe aceea a «Telegrafului», urm~nd
\ns` s` transcriem, [i fiindc` sunt, din c~t cunoa[tem p~n` acum,
cele mai complexe, r~ndurile din «L’Indépendance Roumaine».
Sub titlul La conférence de B. Alecsandri, ziarul antiliberal la
vremea aceea, de duminic`, 16 octombrie 1883, scria \ntr-o aleas`
fran]uzeasc`, urm`toarele: „Vineri la 3 ore, d-l V. Alecsandri a
]inut la Ateneu conferin]a anun]at`. Sala era plin`. çntreg
Bucure[tiul a ]inut s` vie s`-[i aduc` omagiul bardului na]ional.
Subiectul conferin]ei era un rezumat al ultimei opere dramatice a
marelui poet: F~nt~na Br~ndusia (cele mai multe noti]e altereaz`,
\n chipul acesta, titlul – n.n.). E o comedie idilic` [i elegiac`. S-ar
putea numi: iubirile lui Hora]iu. A spune c` versurile sunt superbe,
ar fi superfluu. çns` \n F~nt~na Br~ndusia (sic) e ceva mai mult
dec~t versuri frumoase. Se degaj` din opera poetului un ales
parfum din cel mai pur clasicism. Nimic mai frumos [i mai suav
totodat` ca resurec]ia aceasta literar` a marelui poet latin. Totul
concur` s` dea micei capodopere a lui Alecsandri un mare interes
literar. Limba noastr` e m~ntuit` de un maestru; poetul se emanci-
peaz` c~teodat` de arhaismul s`u tradi]ional [i d` limbajului un
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pronun]at iz de neolatinitate, ce convine de minune subiectului.
Imaginile sunt admirabile. R~nd pe r~nd, gra]ioase [i m`re]e,
c~teodat` satirice [i vesele; totdeauna armonios [i perfect, versul
curge ca din izvor. Nic`ieri nu se simte dificultatea rimei sau
facturei. Auditoriul a fost vr`jit timp de o or` [i jum`tate [i
aplauzele nu mai conteneau. La ie[ire cineva spuse: Horatius
redivivus post saecula“. ßi isc`le[te: Reporter.

çn timp ce, tot \n num`rul acesta, „ecourile mondene“, comen-
tau evenimentul pe latura cealalt`, \ndat` dup` serbarea de la
castelul din Breaza, al principelui George Bibescu. Desigur,
\nsemn`rile Claymoor-ului Independen]ii sunt departe de cronica
monden` pe care o redacta, prin 1869, Ulysse de Marsillac, la
«Moniteur», totu[i cele c~teva note juste, ale noti]ei r`scump`r`
conven]ionalismul [i cli[eul celeilalte p`r]i: „La Bucure[ti, \n
aceea[i zi la orele 2 (sic), avu loc o mare s`rb`toare la Ateneu.
Marele nostru poet, b`tr~nul bard al Rom~niei, a c`rui inim` e la
fel de ginga[` ca [i coardele lirei sale, a ]inut o conferin]` \n scop
de binefacere. Un amic al literelor a c`zut bolnav. El are nevoie de
ajutor. ßi ajutorul de la literatur` \i va veni. Nemuritorul c~nt`re]
al Doinelor a \ntrunit mai bine de o mie de persoane [i timp de mai
multe ceasuri le-a ]inut ag`]ate de buzele lui, F~nt~na Blandusiei,
adev`rat` f~nt~n` din care ]~[neau perle [i briliante, ultima oper` a
poetului, a fost citit` de autor [i aplauzele l-au r`spl`tit din plin. Un
adev`rat pr~nz regesc, care ar trebui s` se repete mai des“.

Ne-ar mai trebui, desigur, un r`gaz, pentru a epiloga, cum se
cuvine, \n marginea acestui eveniment [i a deduc]iilor c~te se ofer`
pe tema raporturilor Alecsandri-Eminescu. S` re]inem, de pe
acum, sugestiile grupate \n lucrarea \nchinat` am~ndoror poe]ilor,
de la I. M. Ra[cu, conferin]a lui Vlahu]`, tot la Ateneu, din 1866,
cu atacuri la adresa lui Alecsandri, c`rora le r`spunde, \n acela[i
an, articolul Poe]i [i critici al lui Maiorescu, un r~nd din scrisorile
lui Alecsandri pe 1884 („Dea Dumnezeu ca \ns`n`to[irea bietului
Eminescu s` fie deplin`!… \ns` m` tem…), poezia de o at~t de
nobil` ]inut`, Unor critici, scris` \n tihna raiului de la Mirce[ti,
ecou al polemicelor [i r`zvr`tirilor literare ale timpului [i \n care se
putea citi un vers din caden]a acestuia „La r`s`ritu-i falnic se-nchin’
al meu apus“; [i mai ales cele c~teva sugestii ce se pot spicui fie \n
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articolul lui Ion Alecsandri, din volumul Jurnal de lector completat
cu Eminesciana, fie \n nota din josul acestui articol1.

1 Iat` c~teva detalii suplimentare, extrase din aceea[i coresponden]` Alecsandri-Ghica:
(Mirce[ti, 22 oct. 1883): „Tu me demandes de t’envoyer quelques tranches de ma

conférence? Je n’en possède plus une miette, le public ayant tout avalé avec une grâce
charmante; mais je puis te dire avec certain orgueil que j’ai fait une recette de près de
2000 francs pour malheureux Eminesco… en dépit de Macedonski. Le malade sera
prochainement transféré à Vienne dans une maison de santé. Dieu veuille qu’il
guérisse! (ms. 804, II, 99, v).

(Mirce[ti, 11/23 nov. 1883): „Ma conférence pour la pauvre Eminesco, je ne m’en
rappelle pas un mot, je ne puis donc acquiescer à la demande, mais si ma pièce obtenait
plaisir à Macedonski en concourant de nouveau pour le grand prix de l’année 1885…?
(ibid., p. 102).

(Mirce[ti, 15/27 dec. 1883): „Maioresco vient de m’envoyer un petit volume
contenant la traduction de plusieurs esquisses moldaves faites par Guillaume Kotzebue,
il y a une quarantaine d’années. C’est fort intérresant à lire. Il promet de m’envoyer
également, dans quelques jours les poésies du malheureux Eminesco, réunies en un
volume. Tâche de te procurer ces deux publications“ (ibid., p. 112-112 v.).

(Mirce[ti, Cr`ciun, 1883): „Les esquisses moldaves de G. Kotzebue sont fort
intéressantes comme tableaux de moeurs d’il y a quarante ans. C’est moi qui ai apporté
à Maioresco le manuscrit allemand de l’exministre de Russie à Dresde et Maioresco
en a fait une excellente traduction. Il s’est aussi occupé de la publication des poèsies
du pauvre Eminesco, qui viennet de para\tre en un joli volume. Bianu te l’enverra
probablement en même temps que les esquisses de Kotzebue“ (ibid. p. 113 v.).

TRADUCERE
(Mirce[ti, 22 oct. 1883): „çmi ceri s`-]i trimit c~teva fragmente din conferin]a mea?

Nu mai am nici o f`r~m`, deoarece publicul a savurat-o cu mare pl`cere; dar \]i pot
spune cu un anume orgoliu c` s-au str~ns aproape 2000 de franci pentru nefericitul
Eminescu… spre sup`rarea lui Macedonski. Bolnavul va fi cur~nd transferat la Viena,
\ntr-un sanatoriu; deie Domnul s` se vindece!…“ (ms. 804, II, 99 v.). (fr.)

(Mirce[ti, 11/23 nov. 1883): „Din conferin]a mea pentru bietul Eminescu, nu-mi
mai amintesc nici un cuv~nt, nu pot deci s` aprob cererea ta, dar dac` piesa mea ar
ob]ine un adev`rat succes literar, crezi c` Macedonski s-ar bucura dac-a[ concura din
nou pentru marele premiu al anului 1885…?“ (ibid. p. 102). (fr.)

(Mirce[ti, 15/27 dec. 1883): „Maiorescu mi-a trimis de cur~nd un mic volum cu
traducerea mai multor schi]e moldovene[ti f`cut` de Wilhelm Cotzebue, de acum vreo
patruzeci de ani. Lectura lor este foarte interesant`. A promis s`-mi trimit`, de
asemenea, peste c~teva zile, poeziile nefericitului Eminescu, str~nse \n volum.
Str`duie[te-te s`-]i procuri aceste dou` publica]iuni“. (ibid. p. 112-112 v.). (fr.)

(Mirce[ti, Cr`ciun, 1883): „Schi]ele moldovene[ti ale lui W.  Cotzebue sunt foarte
interesante ca tablouri ale moravurilor de a cum vreo 40 de ani. Eu i-am adus lui
Maiorescu manuscrisul german al exministrului Rusiei la Dresda [i Maiorescu a tradus
excelent aceste schi]e. El s-a preocupat de publicarea poeziilor bietului Eminescu, care
au ap`rut, de cur~nd, \ntr-un frumos volum. Bianu ]i-l va trimite, probabil, odat` cu
schi]ele lui  Cotzebue“ (ibid. p. 113 v.). (fr.)



CARLOTTA PATTI SAU UNA DIN „ARTISTE“

çntre legendele, c~te au luat na[tere [i au crescut favorizate de
\ns`[i adolescen]a lui Eminescu, la loc de cinste st` [i aceea c` a
fost \ndr`gostit de artista Eufrosina Popescu, ceea ce, \n lipsa unor
informa]iuni precise ([i tocmai de aceea) nu ni se pare cu nepu-
tin]`, [i c` ei i-ar fi \nchinat cunoscutele dou` poezii La o artist` [i
Amorul unei marmure tip`rite \n «Familia», prima, la 18 august [i
a doua, la 19 septembrie 1868. Dac` amintirile lui Caragiale,
redactate dup` moartea poetului, nu o numeau, \n schimb acelea
ale lui T. V. ßtefanelli, fostul academician din Bucovina [i coleg
de studen]ie la Viena, \[i \ntemeiau presupunerile pe \ns`[i
m`rturia poetului, care \n timpul plimb`rilor de noapte, pe str`zile
Metropolei imperiale, [i-ar fi gemut pasiunea, \ntr-unul din acele
momente prielnice confiden]elor.

ßi legenda [i-a f`cut, nest~njenit`, drumul \n lume. çnt~iul care
s-a \ndoit de ea a fost minu]iosul istoriograf literar Gh. Bogdan-
Duic`. Reconstituind turneul, ce trupa Pascaly f`cea \n vara anului
1868 \n Ardeal, al trupei \n care Eminescu era sufleur, cercet`torul
era adus s` ia not` de c~teva din coinciden]ele ce puteau mai
cur~nd s` infirme [i s` detroneze legenda. Primite chiar din m~inile
poetului – de la Iosif Vulcan, pornit \n mod expres din Budapesta
s` participe la lucr`rile Asocia]iei Transilvane din Gherla, unde
Pascaly, de[i anun]at, nu poate veni, dar asist~nd, dup` aceea, la
reprezenta]iile trupei rom~ne[ti, la Arad – poeziile acestea apar, la
pu]in` vreme una de alta, [i cu toate onorurile, pe prima pagin` a
revistei. Nu era, oare, aceasta o indica]ie c` muza se afla printre
pensionarele trupei Pascaly? ßi cercet~nd gra]iile personalului
feminin, dimpreun` cu \nsu[irile lui vocale, Gh. Bogdan-Duic` se
oprea la artista Maria Vasilescu: „Din textul poeziei reies` c`
artista era o bun` c~nt`rea]`. Bun` c~nt`rea]` \n trup`, era ginga[a
Maria Vasilescu, cum reiese din notele culese mai sus. Nu va fi
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fost ea artista lui?1 [i \n not`: „Sedu[i de o exclama]ie \nregistrat`
de ßtefanelli unii cred c` artista ar fi fost Eufrosina Popescu. O
Popescu se afla, \n trupa Pascaly \n 1867 («unic` \n piesele
na]ionale populare», cu «studiu extraordinar» zice Iulian Grozescu
\n Familia, 1867, p. 260). Dar l`muriri sigure nu a dat nimeni, deci
loc de conjuncturi este . Eu am apropiat de poezie o realitate,
(Maria Vasilescu), asupra c`reia nu insist.“2).

Dup` c~]iva ani de cercet`ri, Gh. Bogdan-Duic` p`r`se[te
aceast` prim` conjectur` [i se raliaz`, cu acea pasiune de adev`r [i
descoperire ce-i erau proprii, ipotezei acelora care v`zuser` \n
inspiratoarea poeziei pe Eufrosina Popescu. Argumentele sale sunt
de ast` dat` mai mult biografice [i ele se \ntemeiaz` pe existen]a
unei alte poezii de adolescen]`, purt~nd acela[i titlu La o artist`, \n
care Eminescu pream`rea \n artista elogiat`, pe o reprezentant` a
Italiei. Dac` ßtefanelli, adaog` Gh. Bogdan-Duic`, intuise cu juste]`
c` cele dou` poezii din «Familia» sunt \nchinate aceleia[i femei, \n
spe]` Eufrosina Popescu, el nu [tia \ns` „c` mai exist` (netip`rit`)
\nc` o poezie cu acela[i titlu: La o artist`. çn manuscript varianta
nu are dat`, dar f`r` \ndoial` nu \ncape c` trebuie datat` din aceia[i
ani: 1866–1867“. Cum aceasta de a doua La o artist` cuprinde
dou` p`r]i, un sonet de oarecare libert`]i metrice, continuat cu
[apte distihuri \n care e vorba de Italia, sora Rom~niei, care salut`
pe aceea ce venise cu un „c~ntec de sor` la sora ce-n lume s-a dus“,
Gh. Bogdan-Duic` se \nt`rea \n convingerea c` artista nu putea fi
alta dec~t Eufrosina Popescu Marcolini, care c~ntase \ntre 1856 [i
1858 \n Italia, \n 1862 sau 1863 la Paris [i dup` aceea figurase \n
trupele de teatru din ]ar`, al`turi de Millo, Iorgu Caragiale, Pascaly
etc. Trecem peste bogatele informa]ii, unele mai seduc`toare dec~t
altele, [i ne oprim la \ncheierea istoriografului, formulat` cu hot`-
r~re \n nota final` a studiului: „Publica]ia din 19 sept./1 oct. (adic`
tip`rirea poeziei Amorul unei marmure) va fi avut rostul s`-i arate

1 Trimitem pentru varii sugestii, la urm`toarele r~nduri din coresponden]a lui A.
M. Marienescu: „O lovitur` a c`p`tat Societatea cu aceea, c` d-[oara Mari]a
Vasilescu, \n urmarea unei cause straordinarie, a plecat la Bucure[ti [i piesele cu
c~ntece na]ionale au de a suferi“ – («Familia», IV, 26, 25 iulie/6 august 1868.

2 Gh. Bogdan-Duic`, Multe [i m`runte despre Eminescu, Vara anului 1868, \n
«Via]a rom~neasc`», XVI, 12, 1924, pp. 383-393.
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Eufrosinei [i prin tipar c~t sufer` el. Dac` publica [i a doua poezie,
s-ar fi [tiut imediat c` adorata sor` din Italia este Marcolina, ceea
ce desigur t`inuitorul nu ar fi voit o dat` cu capul“.1 Cuvinte ce ne-am
\ng`duit a sublinia, [i pentru c` alc`tuiesc pivotul argumenta]iei lui
Gh. Bogdan-Duic`, dar [i pentru c` sunt cu totul contrarii realit`]ii.
çntr-adev`r, cele trei poezii amintite, pe care Gh. Bogdan-Duic` le
socotea inspirate de una [i aceea[i femeie – Marcolina – r`spund,
a[a cum se va vedea din circumscrierile [i preciz`rile ce urmeaz`,
la trei distincte momente biografice. ßi dac` despre eroinele celor
dou` poeme din «Familia» nu avem \nc` date certe, despre
c~nt`rea]a din Italia, pe care Eminescu o elogia \n cea de a doua La
o artist`, se poate spune cu toat` certitudinea c` este Carlotta Patti.

çnt~i La o artist` poart` data octombrie 1866 [i fu transcris` de
Eminescu \n 1867, \n unul din \nt~ile caiete, confec]ionate de
d~nsul. De-acolo a copiat-o [i, neschimbat`, a \nm~nat-o lui Iosif
Vulcan \n 1868. C` ea a putut fi privit`, dimpreun` cu Amorul unei
marmure, ca o poem` de circumstan]`, lucrul este cu totul firesc.
Nimic nu se opune, ba dimpotriv`, ca momentul apari]iunii lor s`
fi coincidat cu unul din amorurile poetului, sau ca el s` fi ascuns,
dup` toate regulile jocului, o inten]ie galant` \n versurile cu
dedica]ia anonim`. Pentru aceasta nu era numaidec~t de trebuin]`
s` le adapteze („poeziile – chiar de-ar fi de o inspira]ie mai veche
– \n prelucrarea lor din 1868“) cum presupunea, pe nedrept, Gh.
Bogdan-Duic`. A[a cum va proceda [i mai t~rziu, [i mai ales cu
poema At~t de fraged`, de o inspira]ie [i de o esen]` \ntru totul
veroniene, pe care o d`ruie[te Mitei Kremnitz, la fel procedeaz` [i
\n 1868, tip`rind, \n timpul turneului, omagii, despre care
manuscrisele atest` ne\ndoios c` poart` o dat` mai veche.

ßi pentru a \ncheia cu aceast` prim` poezie, cat` s` mai
ad`og`m c` nu e chiar at~t de sigur ca eroina s` fi fost o c~nt`rea]`.
Ea pare mai mult s` fi fost o instrumentalist`: „Astfel notele
murinde / Bl~nde, palide, \ncet / Zbor sub m~na-]i tremur~nd`“ sau
„Astfel m~na-]i tremur~nd` / Bate-un c~ntec mort [i viu“ sunt

1 Gh. Bogdan-Duic`, Eufrosina Popescu [i Mihai Eminescu. Ipotez`, \n
Buletinul Mihai Eminescu, III, 9, 1932, pp. 109-116. S` se consulte, de acela[i, [i
studiul complimentar: Amorul unei marmóre (Explicare… „istoric`“), ibid., II, 6,
1931, pp. 65-69
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imagini ce convin mai cur~nd exerci]iilor de piano, de harp` sau de
vioar`1. Cronica evenimentelor muzicale dintre 1865 [i 1866 va
dezlega, de bun` seam`, [i acest` enigm`.

Amorul unei marmure apar]ine [i ea acelora[i ani, 1866–1867,
cu toat` caligrafia ei perfect` care o apropie de anul tip`ririi. Ce
este sigur este c` materialele ce intr` \n compunerea acestei poeme
urc`, unele din ele p~n`-n 18662, c` ele se \nt~lnesc [i \n unele
pasaje din piesa de teatru Mira, din preajma acelora[i ani, [i c` cel
ce s-ar apleca s`-i studieze geneza ar trebui s` urm`reasc` deopo-
triv` literatura dramatic` a timpului (despre care pre]ioase
informa]ii \n amintitele studii ale lui Gh. Bogdan-Duic`), dar [i
poeziile, pe teme \nrudite, din care de asemeni se \nt~lnesc
numeroase \n lirica vremii, de la Dep`r`]eanu p~n` la Candiano-
Popescu. Dac` eroina acestei poezii este sau nu Eufrosina
Popescu-Marcolini – iat` ce nu se poate hot`r\, de[i, dac` ar fi s`
mergem la ultimele consecin]e, am \nclina pentru negativ`. çn
definitiv, Gh. Bogdan-Duic` \[i \ntemeia \ntreaga argumenta]ie pe
cea de a doua La o artist`, \nchinat` unei italience. Eroina poeziilor
din «Familia» trebuie s` fie Eufrosina Popescu-Marcolini, pentru
c` poezia netip`rit` La o artist` vorbea de Italia, pe unde fusese [i
presupunea beneficiar` a dedica]iilor3. Numai c` artista italian` a
celei de a doua La o artist`, sonet [i distihuri, este, cum am mai
spus, Carlotta Patti. A[adar…

C`ci aceast` de a doua La o artist`, sonet [i distihuri, nu e de fel
o variant` a celei dint~i, din «Familia», cum nu era nici netip`rit` la

1„Dar tu, a c`rei m~n` revars` din vioar` / Divine armonii“ zicea, cu o expresie
\nrudit` poezia, anonim`, Unei june violoniste («D~mbovi]a», VI, 31, 19/31 iulie
1864), a c`rei urm`toare strof` merit` o men]iune special`:

ßi Amfion, tebanul, cu lira ce-i fu dat`
De sprintenul Mercur

F`cea s` salte steiuri de piatr` inspirat`…
ßi astfel vechea Teb` fu toat`-nconjurat`

De cel mai mare mur.
2 Pentru am`nunte, s` se consulte, la capitolul respectiv, \nt~iul volum din

Poeziile lui Eminescu, ap`rut la Funda]ia Regal` pentru Literatur` [i Art`.
3 S` amintim de asemeni, c` \n timp ce Popeasca, „cu studiu extraordinar“ din

coresponden]a lui Grozescu, f`cea furori \n aria Jianului, c~nt`rea]a din cea de a doua
La o artist` are \n repertoriul ei Ave Maria.
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data c~nd scria Gh. Bogdan-Duic`. Ea fusese publicat`, cu discu]iile
de rigoare, de Ilarie Chendi \n volumul s`u de Postume de la 1905.
Mai mult, consecvent principiului s`u de a nu-l „ur~]i“ pe Eminescu,
tip`re[te doar sonetul, \n corpul volumului, iar distihurile la Note [i
precedate de urm`toarea recomandare: „Urmeaz` sub acela[i titlu,
urm`toarea poezie confuz`“, [i ca o dovad` c` nu se \n]elegea,
adnota cu un semn de \ntrebare, distihul 7: „Ea, (Rom~nia) dar`
acum te salut`, ea-n visul ei te-a presupus“ (?). C`ci oric~t s-ar p`rea
de curios, dar \n materie editorial` sistemul lui Ilarie Chendi nu
diferea prea mult de al d-lui Mihail Dragomirescu. Respectul la text
nu era cunoscut nici atunci, cum nu se cunoa[te \ndeajuns nici ast`zi,
\n zodia criticii estetice, de vreme ce o poezie ca F`t-Frumos din tei,
tip`rit` de Eminescu \n 1875, \n plin` maturitate liric`, poate fi
\nvectivat`, a[a cum o face dl. Mihail Dragomirescu \n edi]ia d-sale.

Departe, a[adar, de a fi confuz`, La o artist`, sonet [i distihuri,
este o prea limpede compunere, pentru tot cel ce o cite[te neprevenit1.

1 O transcriem, cu num`rul ei de ordine [i cu strofele numerotate, cum figureaz`
\n caietul alc`tuit de Eminescu, \n 1870:

13. LA O ARTISTå
I

1. Credeam ieri c` steaua-]i e-un suflet de \nger
Ce tremur`-n ceruri, un cuget de aur
Ce-arunc-a lui raze-n o lunc` de aur

Cu-al c~ntului dar.

2. Iar tu interpreteaz`-a cere[tilor pl~ngeri
Credeam c` e[ti chipul ce palid` stel`
Arunc` pe-o frunte de und` rebel`

Pe valul amar.

2. Iar tu interpreteaz`-a cere[tilor pl~ngeri
Credeam c` e[ti chipul ce palid` stel`
Arunc` pe-o frunte de und` rebel`

Pe valul amar.

3. Dar ast`zi poetul cu inima-n ceruri
R`pit d-a ta voce \n rai de misteruri
ß-aduce aminte c`-n cerul deschis
V`zut-a un geniu c~nt~nd Reveria
Pe-o arip` de aur c-un: Ave Maria
ßi-n tine revede sublimul s`u Vis.
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Ea face parte din acea literatur` de circumstan]`, din acel
capitol al sonetelor votive, ce se imprimau, mai adesea pe foi
volante [i se \mp`r]eau \n seara spectacolului. Literatura ocazio-
nal`, cu multe caractere conven]ionale, dar \n care se \nt~lnesc [i
nume din cele mai importante. ßi amintind, doar cu titlu
informativ, omagiile de un caracter totu[i mai literar ca Iancu
V`c`rescu, Gh. Asachi [i D. Gusti \nchinar` lui Liszt , la trecerea
sa din 1847, prin Principate1, s` ne oprim la a [asea decad` a
veacului \n care ne afl`m. A[a, \n 1862, decembrie 16, la Ia[i fiind,
Hasdeu compunea pentru beneficiul Matildei Pascaly, versuri, ce
nu \ncepeau tocmai r`u:

Ca piramida, versul nu piere [i nu moare
Sub haina armoniei al omului cuv~nt
çnfrunt` ve[nicia [i-n r~nd cu m~ndrul soare,
Arunc` mii de raze de via]` pe p`m~nt…2

Unul din cei mai activi soneti[ti de circumstan]` – [i, evident,
nu e vorba s` intr`m \n toate am`nuntele unui at~t de vast capitol
– pare s` fi fost I. C. Fundescu. Sonetul (anonim) pentru d-ra de

II

1. Cum leb`da viea]a ei toat` viseaz` un c~ntec divin,
Nu c~ntecul undei muribunde pe luciul m`rei senin,

2. Cum galbena lunc` viseaz` o iarn` \ntreag` de-un c~nt
Nu c~ntecul ernei cel aspru, nu arpa lui Eol \n v~nt,

3. Ci leb`da c~ntecul mor]ii, al mor]ii cu chipul ei drag,
Iar lunca viseaz` de doina voinicului celui pribeag,

4. Astfel Rom~nia uitat`-n Carpatul cel ars [i b`tr~n
Visat-a de glasul t`u dulce, de c~ntu-]i de dorure plin.

5. Cum leb`da [tie c` glasul ce ese din luciul ad~nc
Sunt inimi de lebede stinse ce-n valuri eterne se pl~ng,

6. Astfel Rom~nia ea [tie c` glasul t`u dulce divin
Italia sora ei numai putut-a s`-l aibe \n s~n,

7. Ea dar` acum te salut`, ea-n visul ei te-a presupus
Tu vii ca un c~ntec de sor` la sora ce-n lume s-a dus.

(f`r` dat`)
1 Cf. Octavian Beu, Franz Liszt \n ]ara noastr`, Sibiu (f. a.), pp. 55-62.
2 Teodor T. Burada, Istoria teatrului \n Moldova, II, 1992, p. 196; cf. ibid: Sonet

pentru ßtefan Velescu, la 4 febr. 1864, p. 211; Stan]e pentru M. Galino, la 25 febr.
1864 (p. 212)
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Fanti, contralt`, \mp`r]it la 28 noiembrie 1864, la Ia[i, [i despre
care vorbe[te Burada (p. 225), e de fapt a lui Fundescu, care-l
integreaz` volumului s`u de poezii, cu singura diferen]`, la titlu:
cantatrice \n loc de contralt`. La 25 martie 1867, compunea un
Sonet doamnei Matilda Pascaly, cu ocaziunea beneficiului s`u.
Ter]inele pot s` fie re]inute pentru date de repertoriu, \ntr-o vreme
c~nd Eminescu era un habitual al teatrului:

çn Dama cu camelii, bolnav`, ofticoas`,
Ofelia nebun`, copila amoroas`
Tu ne-ai f`cut cu tine s` pl~ngem, s` oft`m;

ßi iar` \n Dalila cocheta rafinat`,
Ce pentru r`ul lumei de cer a fost creat`
Tu ne-ai f`cut s` pl~ngem, [i s` o blestem`m.1

Dac` ne-am oprit totu[i la I. C. Fundescu, mai mult ca la altul
e [i pentru acea umbr` de perversitate, cu care acest fervent
sonetist de circumstan]` afl` mijlocul s` condamne tocmai el, una
din preferin]ele talentului s`u. Acela[i volum, din care spicuir`m,
cuprinde [i un sonet de la 1862 \nchinat d-lui G. C. ***, lojer la
Teatrul cel mare, cu ocaziunea beneficiului s`u, pe care-l \nso]e[te
de urm`toarea not`, la finele volumului:

„çn anii 1860 p~n` la 62 ie[ise la mod` a se face sonete [i
poesii tuturor actorilor [i actri]elor de toate categoriile, [i buni [i
r`i, ba de multe ori [i cori[tilor. Ca s` fac s` \nceteze aceast`
procedare ridicul`, am profitat de ocasi` c~nd unul din lojari a dat
un beneficiu [i i-am f`cut acest` poesi`. De atunci, ce e drept, nu
s-a mai v`zut dec~t foarte rar f`c~ndu-se poesii, de exemplu d-rei
Angelica Moro [i d-rei Pascaly, a c`ror talent merit` toat`
atmirarea“.

1 I. C. Fundescu, Poesii noui, 1868. Tot acolo, cu data de 30 dec. 1867, Sonet d-
rei Angelica Moro, primadon` absolut`.

Poesii ce nu pl`cuser` de fel lui Spiru Ghimpescu, de la «Familia» (IV, 25 17/29
iulie 1868), pseudonim sub care nu era exclus s` se ascund` Aron Densusianu, ce [i
sub numele s`u scria lucruri din cele mai bine g~ndite la epoca aceasta. Despre \nt~iul
din sonete, regreta c` se „r`t`cise“ \n volum, iar despre al doilea afirma c` e de „un
pre] inferior“. (Despre un Ghimpescu \n Aghiu]`, vezi B. P. Hasdeu, Scrieri
literare…, II, 1937, p. 354).
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Acestei mode \i va sacrifica [i Caragiale \n 1873, c~nd el de o
parte, G. Dem. Teodorescu de alta, vor scrie c~te un sonet pentru
baritonul absolut Agostino Mazzoli, cu prilejul beneficiului s`u \n
Ernani1. Publicat \n «Ghimpele» din 6 decembrie 1873, sonetul lui
Caragiale e comentat de Pantazi Ghica \n «Rom~nul» din aceea[i
zi, dovad` c`-i era cunoscut din ziua spectacolului.

çn martie 1869, c~nd se situeaz` sonetul [i distihurile votive,
din cea de a doua La o artist` – Bucure[tii erau \n frigurile alege-
rilor legislative, ceea ce nu-i \mpiedica s` participe, din toat`
inima, la marile evenimente artistice, a[a cum atest` cele c~teva
spicuiri de pres`, ce vor urma. Pasiunea aceasta data de ani
\ndelunga]i [i istoriografii n-au pregetat s`-i acorde aten]iile de
rigoare. Nu e vorba, deci, s` reconstituim fizionomia unei epoci [i
unei atmosfere, dar ne vom \ng`dui s` ad`ug`m dou` am`nunte, ce
ni se par caracteristice. Unul, pentru c` r`spunde, \ndeosebi, acelui
ziar al sincronismelor, ce imprim` istoriei locale o savoare particu-
lar` [i o integreaz` \n planul universal; cest`lalt, pentru c` d` o
imagine despre nivelul vie]ii muzicale, din acea vreme, la noi. çn
«Rom~nul» din 3 decembrie 1866, ed. A. Hübsch scria un foarte
interesant articol despre Concerte poporale, \n care mai mult de un
stendhalian va fi \nc~ntat s` poat` citi: „Celebrul artist musical
Stendhal  (H. Bayle) autorul vestit al vie]ii lui Rossini, Cimarosa,
autorul cunoscutului roman] La Chartreuse de Parme“ etc., etc.

çn fruntea vie]ii muzicale din acea vreme, st` f`r` doar [i poate,
ansamblul de oper` italian`, care-[i alterna repertoriul cu
reprezenta]iile de teatru rom~nesc. Numele lui Franchetti2 revine sub
pana cronicarilor, echotierilor [i chiar a directorilor de revist`, cum
sunt, de pild`, insistentele recunoa[teri ale Constan]ei Dunca, \n
Amicul Familiei. R~vna cu care Franchetti achizi]iona elemente de
notorietate european` pentru teatrul s`u \[i afl` expresia cea mai
sugestiv` \n ecoul ce V. A. Urechi` redacta \n «Adunarea Na]ional`»
de la 22 mai 1869, \n leg`tur` cu propunerile lui Bagier, care ar fi dat
orice desp`gubiri ca Franchetti s`-i cedeze pe d-[oara Patita de

1 I. L. Caragiale, Opere, IV, ed. ßerban Cioculescu (Funda]ia Regal` pentru
Literatur` [i Art`, 1938, p. 303 [i 449).

2 Amintiri despre decaden]a lui Franchetti, ajuns profesor de muzic` la Sf.
Sava, \n Constantin Kiri]escu, F`clii stinse, 1938, pp. 165-174.
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Rosello, frumoasa artist` de la Teatrul Italian din Paris: „Desp`gu-
birile – ca s` las Parisului pre Patita?… ar fi zis Franchetti. Fiu! d-le
Bagier!… vino la Bucure[ti [i vei afla c` mul]i din arti[tii cu care te
lauzi c`tre parizieni, au trecut mai \nt~i prin Bucure[ti… Bucure[tenii
mei vor avea pre adorabila d-[oar` de Rosello. – Bravo Franchetti!“

çn acest Bucure[ti, cu o atare via]` muzical`, deschide Carlotta
Patti, cunoscut`, cum se va vedea, [i pentru meritele ei personale,
dar [i \n calitatea ei de sor` a [i mai celebrei Adelina Patti, la epoca
aceea marchiz` de Caux, care abia se \ntorsese la Paris1 din
triumfalul turneu la St. Petersburg2. Dintr-o familie de c~nt`re]i [i
mo[tenind ca [i Adelina, Amelia [i Carlo, acelea[i virtu]i muzicale
– Carlotta nu se putuse dedica teatrului, din pricin` c` era
[chioap`. „Non poté, essendo zoppa, diventare cantante di teatro:
ma fu molta apprezzata quale cantante da sala, per la belezza della
voce e per la squisitezza dell’arte sua“3, scrie Enciclopedia
italian`. N`scut`, dup` acela[i izvor, la Floren]a, \n 1836, iar dup`
vechiul Larousse, la 1840, Carlotta debuteaz` la New York \n
1861, c~nt` la Palatul de Cristal din Londra, [i tot acolo, \n 1865
joac` al`turi de Adelina \n Flautul fermecat de Mozart, cucerind
toate sufragiile. Dar, cum spune [i Larousse, „fortement bo\teuse“,
renun]` la scen`. çn 1867 concerteaz` la „Théatre Lyrique“ din
Paris [i are succese str`lucitoare. C~teva r~nduri din Paul de Saint-
Victor, renumitul critic literar [i dramatic al timpului, va fi ajuns
s` caracterizeze arta aceleia care va fermeca \n cur~nd Bucure[tiul:
„La voix est claire, limpide, étendue, d’une agilité inouïe et d’une
portée rare. Dans Le Carnaval de Venisse elle lutte de caprice, de
sonorité, de souplesse avec le violon de Paganini et semble se jour
de ces fantaises diaboliques qui faisaient prendre pour une

1 Despre reluarea Traviatei, despre ridic`ri nenum`rate de cortin` [i alte
impresii personale, \n coresponden]a ce M. Strajanu trimitea din Paris «Familiei»,
cam \n aceea[i vreme \n care Carlotta Patti se \ndrepta spre Bucure[ti.

2 Relat~nd despre \nt~ia reprezenta]ie a Adelinei Patti la St. Petersburg, \n 8
ianuarie 1869, Theodor Th. Burada («Almanah muzical» pe 1875, I, Ia[i, 1875),
d`dea am`nunte de felul acesta: „Dup` fiecare act al Somnambulei, fu chemat` de
15 ori; pre]ul unui fotoliu ajunsese la 300 fr.; i s-au zv~rlit 70 buchete de camelia;
socotit a 4 fr. una \nseamn` c` s-au aruncat 20.000 franci la picioarele marchizei“.

3 „Nu putu, fiind [chioap`, s` devin` c~nt`rea]` de teatru, dar fu foarte apreciat`
drept concertist`, prin frumuse]ea vocii [i prin rafinamentul artei sale“ (it.).
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baguette de sorcier l’archet du virtuose1. Brun`, mai mare ca sora
ei Adelina, c`reia \i seam`n` totu[i foarte mult – iat` pe scurt
semnalmentele fizice [i vocale ale Carlottei Patti, a[a cum vor
r`zbate ele [I \n ziarele de la noi, \n martie 1869.

çn aceast` lun` martie, a anului 1869, Eminescu f`cea parte din
trupa lui Pascaly, dimpreun` cu care realizase triumfalul turneu
transilvan, din vara anului 1868 [i pe care, \ncep~nd din aprilie
viitor, \l va \nso]i pe drumurile moldavo-bucovinene, p~n` \n
Boto[anii de ba[tin`. Al doilea sufleur al Teatrului Na]ional2,
Eminescu locuise sau mai locuia \nc` la Pascaly, cum rezult` din
amintirile lui ßtefan Cacoveanu3, jucase pe ciobanul din ßtefan-
Vod` al lui Hasdeu (act. II, scena II), avea adunate peste 200 de
volume [i lucra, cu expresia biografului, „ca albina \n co[ni]`. Era
greu s` [tii c` lucreaz`“. Se apucase s` versifice povestea lui
Arghir [i Elena, dar nemul]umit de rezultat, renun]`. Am`nunt cu
osebire pre]ios, pentru c` ofer` un excelent reper cronografologic.
çn adev`r, \n acela[i nr. 2262, \n care se g`sesc [i ciornele
„sonetului pentru Carlotta Patti“ se afl` [i coala de h~rtie cu
versurile din Arghir [i Elena. Grafia, exact aceea[i, atest` epoca [i
lucrul e cu at~t mai util cu c~t astfel de confirm`ri sunt totdeauna
necesare, c~nd e vorba de scrisul lui Eminescu. De o admirabil`
caligrafie, \nc` din adolescen]`, scrisul acesta \[i are momentele lui
de alterare (caligrafic`, bine\n]eles) ce, mai mult deodat`, \n[al`.
A[a e scrisul ciornelor pentru Carlotta Patti, un scris amorf,
acaligrafic [i izbitor de deosebit de scrisul ciornelor elegiilor
pentru ßtirbey, la care lucreaz` abia peste dou`, trei s`pt`m~ni. S`
nu generaliz`m, totu[i: \n timp ce antracenul e astfel, creionul (c`ci
sunt de am~ndou`) atest` o cert` [i cursiv` gra]ie caligrafic`.

Lun` de continui agita]ii politice [i de evenimente muzicale,
martie se potrivea a fi [i una de „rela[“ teatral, cum reiese din

1 „Vocea este clar`, limpede, \ncordat`, de o agilitate nemaiauzit` [i de o
\ntindere rar`. çn Carnavalul de Vene]ia ea se \ntrece \n capricii, \n sonoritate, \n
suple]e cu vioara lui Paganini [i pare c` se joac` cu aceste fantezii dr`ce[ti, ce te fac
s` iei arcu[ul virtuosului drept o baghet` de vr`jitor“ (fr.).

2 De acum, poate, interesanta Contra pagin`, ce am reprodus \n «Revista
Funda]iilor Regale», VI, 7, 1 iulie, 1939.

3 ßtefan Cacoveanu, Eminescu la Bucure[ti \n anul 1868/69, \n «Luceaf`rul»,
IV, 3, 1 febr. 1905.
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admirabila scrisoare, cu care Pascaly respingea atacurile
foiletonistului «Pressei»1 care-l acuza c` a pus monopol pe roluri
[i repertoriu, impun~ndu-[i \n dauna autorilor originali,
traducerile. Fric]iunile Millo-Pascaly alimentau publicul [i presa.
«Rom~nul» din 6 martie 1869 face loc scrisorilor lui Pascaly, \n
chestiunea beneficiului, ceea ce ne duce la ciorna aceea de peti]ie,
p`r`sit`, din manuscrisele poetului, unde se vorbe[te de „dou`
jum`t`]i de beneficiu“ [i la ipoteza c` scriitorul de roluri, din
t~nguirile raportate de Cacoveanu, redacta, sau cel pu]in transcria
[i peti]iile directorului de teatru. çn pragul lunii, Matilda Pascaly \[i
dase concursul la serata Societ`]ii de scrim`, declam~nd Fiica
rom~n`, a lui Iosif Vulcan, pe care o purta pretutindeni de c~nd cu
turneul \n Ardeal. çnjghebare sportiv` ce d`dea prilej lui Ulysse de
Marsillac – at~t de atent \n toate manifest`rile rom~ne[ti – s` scrie
c~teva frumoase r~nduri despre armonia dintre spirit [i corp2. La
16 ale lunii, \ntr-o duminic`, so]ii Pascaly jucau la Teatrul
Na]ional, sub direc]iunea comitetului instituit de guvern, \n

1 «Pressa», II, 56, vineri 4 aprilie 1869: „…De aceea [i eu \n luna lui martie –
spunea Pascaly – am rupt [i am ars tot acest repertoriu, i-am spulberat cenu[a ca s`
nu r`m~ie nici urm` din ucig`toarea lui influen]`, [i am l`sat loc repertoriului util
educa]iunii morale [i bunelor moravuri; am l`sat loc, s` se pronun]e devotamentul
celorlal]i… m-am desf`cut eu singur o lun` \ntreag` de monopolul pe care zici c`
pusesem m~na. Comitetul s-a schimbat dup` pofta tuturor… Dar… mai toat` luna
martie s-a f`cut rela[… [i cu toate astea nu au ie[it nicidecum la lumin` piesele
autorilor at~t de mult dorite, nici concursul arti[tilor sugruma]i p~n` acum de
monopolul unui singur artist ca domnul Pascaly…“

2 «Le moniteur roumain», II, 25, Jeudi, 11 mars 1869 (n.s.): „…Ainsi se
multiplient les institutions utiles en Roumanie. Une pensée intelligente associe les
exercises du corps aux travaux intellectuels. C’est le moyen de faire l’homme
complet. O esprit, disait Gassendi à Descartes; Descartes lui repondait: O, chair, Et
Pascal, essayant de les mettre d’accord, ajoutait: L’homme n’est ni ange ni bête“.
(U≤lysse de≥ Marsillac: Echos de Bucarest. Les dernies jours de la saison joyeuse.)

TRADUCERE
«Monitorul rom~nesc», II, 25 joi, 11 martie 1869) (n.s.): „…Astfel se \nmul]esc

institu]iile folositoare \n Rom~nia. O g~ndire inteligent` asociaz` exerci]iile fizice cu
munca intelectual`. A[a devine cineva un om \ntreg. „Omul e spirit“, spunea
Gassendi lui Descartes; acesta \i r`spundea: „Omul e animal“. ßi Pascal, \ncerc~nd
s`-i pun` de acord, ad`oga: „Omul nu este nici \nger, nici animal [i nenorocirea e c`
cine vrea s` fac` pe \ngerul devine animal“. (U≤lysse de≥ Marsillac: Ecourile
Bucure[tilor, ultimele zile ale anotimpului fericit (fr.).
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beneficiu, Dama cu camelii, \n care, Matilda Pascaly, se [tie, avea
o crea]iune emo]ionant`, [i pe care, cu trei ani \nainte, \ntre al]ii, o
salutase cu entuziasm, \ntr-o excelent` cronic` dramatic`, Satyrul
(1,5,6 mart. 1866) lui Hasdeu. çn seara de beneficiu, desigur c`
Eminescu n-a lipsit de la teatru, cu at~t mai mult cu c~t prietenii s`i
V. Demetrescu-P`un [i Ioni]` B`descu (cu care va compune peste
trei s`pt`m~ni foaia volant` pentru ßtirbey) prezentau \n numele
cercului „Orientul“ ai c`rui membri c~te[trei erau, un sonet votiv1.

çn aceste condi]ii concertul Carlottei Patti nu se putea s` nu fie
un eveniment muzical. çnt~ia veste o d` «Trompeta Carpa]ilor»,
\ntr-o not` tip`rit` pe prima coloan` [i \n termeni ce se cuvin
re]inu]i. Cu at~t mai mult cu c~t, „\mpr`[tiat` \n alegeri“, cum anun]a
\n num`rul din chiar ziua concertului, redac]ia n-avea s` participe
[i nici s` dea seam` despre reu[ita spectacolului. Anun]~nd c` nu
va ap`rea o s`pt`m~n`, vacan]a «Trompetei» ]inea, de fapt, de la
20 martie p~n` la 3 aprilie 1869:

„Anun]`m cu pl`cere societ`]ii bucure[tene – spunea nota –
trecerea prin Capitala Rom~niei a celebrei c~nt`re]e d-ra
CARLOTTA PATTI, care \nso]it` de arti[ti renumi]i din Paris ca
d-nii Theodore Ritter, Sarasate, Marochetti [i Gallois [i-a propus a
delicta Bucure[tii \n c~teva concerte; [i va merge apoi \n
Constantinopole.

Este de prisos, credem, a mai face vre-u` recomandare
publicului \n privin]a concertelor d-rei PATTI; pentru c` acela \n
m~nile c`ruia numai u`-dat` \n via]` \i va fi c`zut un singur num`r
din jurnalele str`ine [i mai cu seam` ale Parisului, nu se poate s`
nu o fi v`zut prin ochii min]ii \n toat` splendoarea artii seale [i \n
tot triumful culegerii unor laude neinteressate“.2

O not`, de egal` \ntindere, [i \n termeni, \ntruc~tva mai subiec-
tivi, ceea ce, p~n` la un punct era [i o specialitate a casei, publicat`
peste trei zile, Rom~nul:

„Bucure[tiul, aceast` capital` oriintal`, care din zi \n zi, c-o
r`peziciune necrezut` \[i \ntinde renumele \n lumea \ntreag`, a fost
pe r~nd vizitat` de toate celebrit`]ile artistice contimporane. Aceea
care o va vizita acum este din acelea, cari au avut \n totdeauna un

1 Gh. Bogdan-Duic`, Eufrosina Popescu [i Mihai Eminescu, citat mai sus.
2 «Trompeta Carpa]ilor», VII, 742, duminic`, 9/24 mart. 1869.
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mare str`lucit succes. Nu este un instrument pe care escel`, fi`
chiar p~n` la perfec]iune, d-[oara Carlotta Patti; darul divin al unei
voci adorabile [-al m`iestriei celei mai rare a c~nt`ri(i) este partea
ce a f`cut darnica natur` acestei cantatrice celebre.

D-ra Patti va fi \nso]it` \n c`l`toria sa de d. Teodor Ritter,
pianist-compozitor, de d. Sarasate, prim violon de la Conservatorul
din Paris, de d. Marochetti bariton, [i de d. Gallois, organist
acompaniator, to]i arti[tii foarte cunoscu]i [i distin[i. Vom avea
dar` rara ocaziune d-a auzi nu numai u` o celebritate ca d-ra Patti,
dar` \nc` u` societate \ntreag` de arti[ti ale[i ale c`reia merite [i
valoare sunt prea bine cunoscute iubitorilor de art`, pentru ca s-
avem nevoie d-u` reclam`, pe care \ns` o va face \n cur~nd cu u`
iresistibil` autoritate, cel dint~iu concert dat d-aceast` societate“.1

çn preg`tirea atmosferei, pe care o \ntre]ineau anun]uri abun-
dente, particip`, dintre condeiele franceze, [i Ulysse de Marsillac,
\n «Le moniteur roumain». R~ndurile lui, ap`rute cu c~teva zile
\nainte de concert, [i anume \n ziua beneficiului lui Pascaly, aduc
un autentic timbru galic [i se cuvin re]inute, [i pentru madrigalul
lor, dar [i pentru c` nu sunt urmate de vreo dare de seam` a
concertului, la care redactorul literar al lui «Moniteur» [i «Le pays
roumain», de bun` seam` c` n-a asistat. Un articol din aceea[i
vreme, pe tema melancoliilor cu care prim`vara apas` pe cei ce nu
mai sunt tineri, poate sugera o explica]ie. Anticipa]iile sale apar \n
aceea[i rubric` a ecourilor bucure[tene [i urmeaz` c~torva r~nduri
c`lduroase despre concertele de muzic` superioar`, pe care le
d`dea t~n`ra Societate Filarmonic` din Bucure[ti:

„Dans quelques jours – spunea Marsillac – on nous fait espér
que nous entendrons de ces admirables interprètes de l’art que
Dieu envoie de temps en temps sur la terre pour consoler nos jours
d’exil. Mademoiselle Carlotta Patti veut se faire applaudir par le
public de Bucarest. Elle peut compter d’avance sur l’acceuil le plus
sympathique. Soeurs inspirées, Adelina et Carlotta Patti se sont fait
toutes les deux une gloire charmante. Il y a des admirateurs de leur
talent qui établissent des degrés entre elles. A quoi bon? Deux
étoiles du même firmament, deux rayons de la même flamme, deux

1 «Rom~nul», XIII, miercuri, 12 mart. 1869. – Num`rul de vineri, 14 mart.,
repeta nota.
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pétales de la même fleur, se jalousent-ils et ont-ils besoin d’une
admiration séparée? Adelina (la marquise de Caux) est la gloire de
la scène italienne, Carlotta est le charme des salons aristrocratique.
A toutes deux, les hommages du monde et la reconnaissance de
ceux qui adorent le beau“.1

Concertul, onorat cu prezen]a domnitorului Carol I, are loc \n
seara de miercuri 19 martie [i Eminescu este \n r~ndul spectato-
rilor. „Credeam ieri c` steaua-]i…“ [i „dar ast`zi poetul“, din
\nt~iul [i al nou`lea vers al sonetului, marcheaz` pozi]iile, [i \n
plan cronologic, nu numai sentimental. A[adar, dup` ce asist` la
concert se hot`r`[te s` dedice Carlottei Patti o poezie votiv`. Se va
fi g~ndit, oare, s` o [i tip`reasc`, pe vreo foaie volant`, cum era
obiceiul, iat` ce nu [tim \nc`. Ciornele, ce se g`sesc \n ms. 2262,
fila 52, atest` un lucru febril, o improviza]ie, ce-[i c`uta tiparul, \n
ritm accelerat.2 De bun` seam`, poezia e lucrat` \n r`stimpul dintre
miercuri 19 martie, data \nt~iului concert, [i mar]i 25 martie, data
celui de-al patrulea, [i ultimul (al doilea fiind s~mb`t` 22, iar al
treilea duminic`, 23 martie).

Nu e locul s` intr`m \n analiza poeziei lui Eminescu, nici s`
citim \n cele c~teva accente juvenile, sensul intim al unei compuneri,
care m`rturise[te \n orice caz, cu mult mai mult despre sine, dec~t

1 U(lysse de) M(arsillac): Echos de Bucarest, Joies mondaines et douleurs
intimes, \n «Le Moniteur roumain», II, 30, 19/29 mars 1869.

TRADUCERE
„Peste c~teva zile – spunea de Marsillac – vom auzi de unii dintre acei

admirabili interpre]i ai artei, pe care Dumnezeu \i trimite, din c~nd \n c~nd, pe
p`m~nt pentru a ne consola zilele noastre de surghiun. Domni[oara Carlotta Patti
vrea s` fie aplaudat` de publicul din Bucure[ti. Ea poate fi sigur` dinainte de
primirea cea mai simpatic`. Surori inspirate, Adelina [i Carlotta Patti [i-au croit
am~ndou` o frumoas` glorie. Exist` admiratori ai talentului lor care pun grade \ntre
ele. La ce bun? Dou` stele pe acela[i firmament, dou` raze ale aceleia[i lumini, sunt
ele geloase una de alta [i au ele nevoie de o admira]ie diferit`? Adelina (marchiza de
Caux) este gloria scenei italiene, Carlotta este farmecul saloanelor aristocrate.
Omagiul lumii [i recuno[tin]a celor care ador` frumosul – pentru am~ndou`“.

U(lysse de) M(arsillac): Ecourile Bucure[tilor, Bucurii mondene [i dureri
intime \n «Monitorul rom~nesc», II, 30, 16/29 martie 1869) (fr.).

2 Pentru am`nunte, [i \ndeosebi pentru materialul de ciorne [i variante, a se
consulta la capitolul respectiv, volumul I din Eminescu, Poezii, Funda]ia Regal`
pentru Literatur` [i Art`.
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despre concertant`. De aceea, ne mul]umim s` adun`m datele unei
dezbateri, ce ar putea fi reluat`, mai t~rziu. De succesul concertului
avea s` se ocupe presa, \n d`ri de seam`, dictate de temperamentul
fiec`rui cronicar. A doua zi, dup` concert, «Monitorul», ziar oficial
al Rom~niei, care la vremea aceea era un foarte bine redactat
cotidian (despre edi]ia francez`, la care scria Ulysse de Marsillac,
s-a vorbit), publica sub titlul Concertul Patti urm`torul articol:

„Publicul bucure[tean a avut anul acesta fericita ocasiune de a
auzi, \ntr-un timp numai de o lun`, dou` celebrit`]i: d. Wieznawsky
[i d-[oara Carlotta Patti.

Serata de miercuri, 19 Martiu curent, va face epoc` \n analele
teatrale. Mul]imea persoanelor [i frumuse]ea toaletelor, cari \mpo-
dobeau lojile, a dat s`lei un aspect din cele mai imposante. Aceast`
reprezenta]iune a fost onorat` chiar cu presen]a M`riei-Sale
Domnitorul.

Domni[oara Patti e dotat` cu un talent rar [i \ntrune[te toate
condi]iile indispensabile unei concertante. Domnia-sa a fost mai
presus de a[tept`rile publicului: p`rea c` notele pl`cute [i dificile,
ce producea, izvor`sc dintr-un organ compus din toate instru-
mentele, at~t de mari sunt flexibilitatea vocei [i arta cu care c~nt`.

Cer~ndu-se repeti]iunea val]ului, domni[oara Patti a surprins
publicul cu L’eclat de rire de Auber, care nu se cuprindea \n program`.

Nici u`-dat`, putem zice, nu s-a esecutat pe scena teatrului
nostru, un c~ntec de felul acesta cu at~ta gra]ie [i m`iestrie. ßi dac`
domni[oara Patti ar fi c~ntat numai aceast` composi]iune a lui
Auber, totu[i era destul pentru ca memoria s` ne aminteasc` necon-
tenit pl`cerea musical` sim]it` \n acele momente, l`s~nd ne[ters
suvenirul unui talent nec plus ultra, care a fost aplaudat cu frenesie.

Dintre persoanele care \nso]esc pe domni[oara Patti, domnii
Ritter [i Sarasate au f`cut prob` de talente cari promit mult [i au
ob]inut aplause meritate.

Ar fi de dorit ca domni[oara Patti s` nu termine cu concertul
anun]at pentru s~mb`t`, deoarece publicul bucure[tean a [tiut [i va
[ti s` apre]uiasc`, \ndestul frumosul [i \nc~nt`torul s`u talent, [i
credem c` domnia-sa va recunoa[te c` nu se poate dob~ndi un
succes mai briliant“.1

1 «Monitorul», nr. 65, vineri, 21 martie/2 aprilie, 1869.



Peste dou` zile „foi]a“ «Rom~nului» publica sub titlul: Domni-
[oara Carlotta Patti, un somptuos foileton, neisc`lit, \ntr-un stil de
o rar` exuberan]`, din care spicuim pasagiile cele mai importante
[i al c`ror interes documentar [i psihologic biruie orice tentativ` de
z~mbet. Orice s-ar spune, cronicarul anonim al «Rom~nului» era
un entuziast, chiar dac` at~ta din scrisul s`u anticipeaz` cu 31 de
ani, stilul cronicarului high-life Edgar Bostandaki, din cunoscuta
schi]` a lui Caragiale:

„O mul]ime imens`, atras` d-un nume celebru \mplea sala. Un
parter ales, unde am v`zut mai mul]i din arti[tii no[tri cei mai
iubi]i; loje str`lucinde de atlas [i dantele, dar mai str`lucite prin
r`pitoarele fe]e ce se ridic` cu gra]ie [i ro[iau d-o dorin]` ce nu se
poate st`p~ni; o galerie de persoane ce sim]eau [-apre]uiau, acesta
era publicul care se fr`m~nta de ner`bdare d-a vedea ridic~ndu-se
perdeaua ce ascundea Zei]a, d-a asculta [i admira.

çn fine se ridic` acea perdea. R`bdare! Nu este \nc` Ea…

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

Abia o margine din josul rochiei se z`re[te, [-aplauzele de
bun`-venire vibreaz` \n toat` sala. Carlotta Patti este \n fa]a publi-
cului! Pe c~nd pianul prelud` sub degetele dibace ale d-lui Gallois,
fiecare \[i zice: «E frumoas`»! Aceasta nu face niciodat` r`u.
Frumuse]ea penelor paserei nu ia nimic din farmecul ciripirii ei.

Dar` Ea, ce zice oare, pe c~nd cu modesta [i lina asecurare ce
d` con[tiin]a valorii sale, pre\mbl` privirea-i \nc~nt`toare \n jurul
salei?

Nu e timp de cugetare – cele dint~i note ale Cavatinei din
Linda sunt aruncate \n aer [i to]i caut` ramura pe care se ascunde
p`serica miraculoas` – c`ci ceea ce s-aude nu poate fi de la acea
femel`, oric~t de-nc~nt`toare ar fi – care [ede acolo, lini[tit` \n
fa]`-ne, cu gura abia \ntredeschis`!

ßi cu toate acestea ea este m`iastra p`s`ric`!
«A! n-auzisem niciodat` c~nt~nd!»
Iac` ce mi-a zis un artist at~t de serios pe c~t este [i distins. „N-

am auzit p~n` acum c~nt~nd!“
Iat` ce-[i zicea cea mai mare parte din public.
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Aplause insistente rechi`mar` \n dou` r~nduri pe marea
cantatrice [i to]i, mult timp dup` ce ea disp`ruse, r`m~neau uimi]i
[-ascultau, ascultau \nc`, c~nd… acorduri s-auzir` – nu acorduri,
nu note, dar ce erau? Ceva dulce, armonios, limpede – ca perlele
ce cad ca ploaia \n und`. D. Teodor Ritter era la piano.

ß-afi[ul nu zice dec~t:
Gavotte et musette – Bach
Le Tourbillard – Ritter

S`rman afi[!
ßi ploaia de perle aduce tunete de aplause!

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

Zece minute de interval deter` ocasiune tutor1 inimelor d-a[ spune
aceea ce le umplea prea mult. Apoi perdeaua se ridic` din nou, pentru
a ne face s-auzim Ave Maria, executat` cu adev`rat` simplicitate a
rug`ciunii de Diva, de d-nii Sarasate [i Ritter. Dup` acest` roman]`
din Ballo in Maschera, urmat` de Quattuorul din Rigoletto [i de c~ntul
Branconiarului, compus de executorele, domn Ritter.

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

Acum furtuna Seratei, c`ci era o adev`rat` furtun` de aplause,
care urmar` La festa. Bisat` cu st`ruin]`, generoasa artist` mul]umi
publicului c-un gra]ios sur~s [i cu… Un éclat de rire (Un r`sunet
de r~s). Astfel se nume[te roman]a ce nu este, \n adev`r, dec~t un
r~s armonizat. Dar ce r~s. Argintiu, cristalin: iac` cuvintele ce ne
convin. C~t \ns` sunt ele de palide, pentru a spune ceea ce este
r~sul domni[oarei Patti!

Acum nu mai aplaudau m~inile, ci vocile strigau bravo pe toate
tonurile! Intusiasmul era \n culme, mergea p~n` la ura!…

Emo]iunea era auzibile pe c~t [i vizibile. Ochii luceau, inimile
b`teau… [-o dulce [optire trecea prin toat` sala p~n` la c`derea
cortinii care anun]a sf~r[itul concertului.2

C~t` str`lucire \nsemnase (ca s` fim \n tonul cronicarului), pe
cerul muzical al Capitalei, concertul Carlottei Patti se mai poate

1 Form` [i-n poeziile lui Eminescu.
2 «Rom~nul», XIII, s~mb`t`, 22 martie, 1869.
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vedea din dou` am`nunte, asupra c`rora vom [i sf~r[i. çntre ziarele,
prea sortite politicii [i care n-au acordat \n coloanele lor o aten]ie
deosebit` concertului figureaz` [i Pressa. Am amintit de foiletonul,
care a atras demnul [i energicul r`spuns al lui Pascaly. Neisc`lit,
foiletonul se ocupa de Teatrul Na]ional [i aducea, \ntre altele, [i
serioase critici „operettei bufe germane“. Acestui foileton publicat
\n n-rele 48 [i 49 de vineri 21 [i s~mb`t` 22 martie 1869, \i
r`spundea, prin pana directorului s`u Sig. Carmelin, un ziar, pe
care nu l-am putut dibui, «L’écho Danubien». Ce spunea, \ns`, se
poate vedea din foiletonul cu care «Pressa» pune lucrurile la punct,
marc~nd o u[oar` mea culpa fa]` de Pascaly [i un bine-venit
compliment pentru Carlotta Patti: „D-sa ne mai spune c` trupa
german` «nu este rea pentru Bucure[ti, unde nu vedem ca arti[ti
dec~t mediocrit`]i». Tonner Wetter, cum zice neam]ul, acesta este
cam peste m`sur`; e dificile, domnul Carmelin: d-[oara Wijzak,
Millo, Doamna Patti sunt mediocrit`]i; apoi binevoiasc`“1 etc. etc.

Era tocmai ziua \n care, pornit` spre Constantinopol, unde o
a[teptau angajamente inflexibile, se opre[te la Gala]i unde cerce-
teaz`, de asemeni, «Almanahul muzical» pe 1875 al lui Theodor
Th. Burada, pe care l-am mai amintit, nota \n efemeridele muzicale
ale lunii martie: „27 martie/8 aprilie. Joi. Cuv. Matrona: I-iul
concert dat \n Galatz de celeb. Carlotta Patti, 1869“. Efemerid ce
se repet` \n «Almanahul» pe 1876 [i 1877.

Despre cele ce au mai fost?
S` fie \n poema, tip`rit` \n acela[i num`r omagial al «Revistei

Funda]iilor Regale», VI, 7, 1 iulie 1939, Basmul, ce i l-a[ spune ei
[i vreun ecou din emo]iile foarte recente ale \nt~lnirii cu Carlotta
Patti, cu aceea care c~ntase pe-o arip` de aur: Ave Maria? Textele
\ng`duie mai mult de-o supozi]ie.

çn 1876, dac` e s` credem scrisorii pe care C. Negri o trimitea
fetei sale la Ia[i, Carlotta Patti trebuie c` revenise2, \n ]ar`: „Dieu!

1 «Pressa», II, 53, vineri, 28 martie 1869.
2 çntr-adev`r, «Rom~nul» din 26 februarie 1876, public` programul primului

concert al Carlottei Patti. La 28 februarie, al 2-lea concert. La 2 martie, al 3-lea.
Cf. \n «Pressa» din 26 februarie 1876, programul, mai dezvoltat, \n limba

francez`. Dar mai cu seam` s-ar cuveni citit [i citat articolul lui Ludovic (Wiest?), din
«Pressa», de la 23 februarie 1876, pentru anume interesante rezerve, contrast~nd cu
tonul presei de la 1869.
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que de plaisir à la fois, vous offre cette pauvre ex capitale. La belle
Hélène Keller, le rossignol Carlotta Patti, Sivori…“1 çn timp ce
Eminescu se afla la Ia[i, \n prim`vara unuia din anii cei mai
dramatici ai iubirii lui pentru Veronica…

…Iar \n 1889, se stingeau [i Carlotta [i Eminescu [i Veronica.

COMUNICAREA D-LUI N. IORGA

Comunicarea, \n care d. profesor N. Iorga a binevoit s`
comenteze \n [edin]a de la 17 noiembrie 1939 a Academiei
Rom~ne, \nt~iul volum din Operele lui Eminescu editate de
Funda]ia pentru Literatur` [i Art`, a ap`rut nu de mult [i \n
libr`rie2 [i ea se cuvine cercetat`, nu numai cu toat` gratitudinea
de sine \n]eleas`, dar [i cu toat` aviditatea la care ispite[te [i
\ndeamn` oricare dintre contribu]iile de istorie [i critic` literar` ale
celui mai t~n`r, dar [i mai vigilent dintre seniorii literelor noastre.
Glosele, adnot`rile, sugestiile [i proiectele c~te se urmeaz` \n
paginile acestea dense ([i regretul nostru e nem`surat c`, din
pricini explicabile, al doilea volum, ce continu` [i completeaz` pe
\nt~iul, n-a beneficiat [i el de aten]iile comunic`rii) nu vor fi
niciodat` destul de meditate pentru \ntreaga lor lec]ie, fie c` va fi
vorba de anume retu[`ri de corectur`, fie c` va fi vorba s` ne
\nt`rim \n convingeri, c`lite \n \ncercarea focului. Obliga]ia
noastr` – mai e nevoie s` o spunem? – nu este aceea de a fi
perfec]i, ci prefectibili – ceea ce \nc` mi se pare enorm – [i de
aceea tot ce vine s` ajute procesului acestuia de l`murire, nu poate
fi primit altminteri, dec~t cu toat` aten]ia datorat`. Ele sunt, \ns`,
at~t de multe aceste lec]iuni, \nc~t de o \ntreag` sleire a lor nu
poate fi vorba \n aceste \nsemn`ri de \nceput. Cu timpul ne vom
opri la fiecare din observa]ii cump`nindu-le cu precau]ie, circum-

1 „Doamne! C~t de multe bucurii \n acela[i timp v` ofer` aceast` biat` fost`
capital`. Frumoasa Elena Keller, privighetoarea Carlotta Patti, Sivori…“ (fr.).

2 N. Iorga, Eminescu \n [i din cea mai nou` edi]ie, Academia Rom~n`,
Memoriile sec]iunii istorice, seria III, tom XXII, Memoriul 9, Bucure[ti, 1940.
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scriind pe unele, declin~nd pe altele sau, dimpotriv`, anex~nd cu
toate onorurile pe cele ce ni se vor impune cu luminoasa lor
autoritate. Se va vedea atunci c` dac` anume lecturi „eronate“ sunt
simple erori de tipar – unele, e drept, de o inexplicabil` fantezie –
altele au numai aparen]a erorilor, a[a cum nu o dat` verificarea
poate fi urm`rit` [i \n facsimilul \nso]itor; c` problema moldove-
nismelor [i muntenismelor poate fi tratat`, nu zic [i solu]ionat`, cu
chiar elementele puse la \ndem~n` de Eminescu [i c` pentru un
scriitor de varietatea [i amplitudinea de forme a acestuia, e totu[i
excesiv a formula un verdict at~t de categoric, ca urm`torul: „El nu
ar fi admis pentru a g~ci, forma ]ig`neasc` a ghici“ (p. 2), c~t`
vreme clasicul vers „Pove[ti [i doine, ghicitori, eresuri“ figureaz`
\n chiar aceast` form` [i \nc` \n mai mult de-o singur` variant`.1

Ideea unui indice lexical, \n care s` se cuprind` toate varia]iu-
nile c~te se \nt~lnesc [i, dac` se poate, \n ordinea lor cronologic`,
ni se pare din ce \n ce mai justificat`. Folosul lui ar fi incalculabil.
çn fa]a eviden]ei, simpl` dar inexorabil`, d. Leca Morariu n-ar mai
urm`ri cu fulgerele – vorbesc, desigur, creioanele d-sale ro[ii [i
albastre – [i de la \n`l]imea Cern`u]ilor pe oricare dintre editorii
ce-[i permit s` tip`reasc`: sunt rim~nd cu p`m~nt2, cum e de
altminteri [i \n manuscripte – ca [i cum Eminescu n-ar fi fost [i
altceva dec~t un habotnic al rimei, a[a cum \l voiau cu dinadinsul
contemporanii de la «Pressa», «Rom~nul» [i «Literatorul». Marele
teoretician al verisifica]iunii rom~ne, c`reia \i impunea canonadele
versifica]iei franceze – am numit pe Bonifaciu Florescu,
homunculul cunoscutei epistole, un ins altcum, [i cu toate
bizareriile, de necontestate merite – nu-i ierta poetului [i [coalei de

1 Cf. Sonetul Trecut-au anii \n ms. 2260, f. 150 [i 2261, f. 257. De asemeni \n
Gloss`, ms. 2261, f. 146:

De se face actoru-n patru
Totu[i tu ghici-vei chipu-i

2 Cf. Leca Morariu, ßi iar o foarte provizorie edi]ie „devinitiv`“ a lui Eminescu
(Edi]ia C. Botez)!, \n Buletinul Mihai Eminescu, IV, !!, 1933, p. 32: „…dl. Botez
fal[ific` fonetica versului eminescian, for]~nd un sunt «academic», \n locul
autenticului s\nt moldovenesc al lui Eminescu etc.“.

O fi el autentic moldovenesc, acest s\nt, numai c`, mai pu]in ortodox dec~t d.
Leca Morariu, Eminescu \[i \ng`duia [i fantezia s` nu-l \ntrebuin]eze.



la Ia[i c`-[i „\ng`duie simple asonan]e… Cer ca rima s` aib`
repetat` chiar consuna de sprijin“. Rigori ce se \nt~lnesc [i cu un
veac \n urm`, \n scrisorile lui Costache Negruzzi, \ntr-o vreme
c~nd versifica]ia corect` se str`duia s` suplineasc` absen]a poeziei.

L`s~nd, a[adar, pentru alt` dat`, chestiunile de am`nunt, s` ne
oprim ast`zi la problema de c`petenie a comunic`rii d-lui N. Iorga,
la concluzia ei a[a de hot`r~t`, la proiectul acelei ideale edi]iuni pe
care d-sa o vede \ndeplinindu-se numai sub auspiciile Academiei
Rom~ne. „Pentru preg`tirea acestei opere devinitive, scrie N.
Iorga, Academia noastr` singur` este [i chemat` [i \ndrituit`
(sublinierile \n text), toate celelalte lucr`ri nef`c~nd dec~t s`-i
u[ureze lucrul. Ea e depozitara nepre]uitelor manuscripte care f`r`
d~nsa cine [tie pe ce m~ini ar fi \nc`put. Dintre colaboratorii ei au
ie[it primii revelatori, ai bogatului inedit: Nerva Hodo[ [i Ilarie
Chendi… ea are un sim] de responsabilitate care nu s-ar putea cere
oricui. Ea are un curaj [i r`bdare ca acela a marii opere a
Dic]ionarului…“ (sublinierea noastr`) etc., – pentru ca dup` c~teva
propuneri, cu care ne vom \nt~lni [i mai departe, s` \ncheie cu
aceast` admirabil` fraz`, pe care nici unul din cei ce au str`b`tut
labirintul manuscriselor eminesciene nu va pregeta s` o subscrie [i
aplaude. „Atunci numai vom fi ajuns la cea mai mare aproxima]ie
a siguran]ei (sublinierea noastr`) care ast`zi ne lipse[te“ (pp. 23-
34). Negre[it, oricare dintre editori n-a plecat la drum cu iluzii mai
mici [i nici n-a fost mai pu]in convins, \n timp ce str`b`tea ca
emirul poemei lui Macedonski, pustia spre Meca dorurilor sale
inaccesibile, c` totu[i mai mult dec~t o aproxima]ie a siguran]ei nu
poate fi vorba, at~t din pricina imperfec]iunii naturii omene[ti, c~t
[i din pricina naturii cu totul particulare a manuscriselor
eminesciene. ßi mai ales [i -au dat seama de destinul acesta,
implacabil, pe care l-au temut [i l-au ucis, deopotriv`, cu fiecare
pas mai departe, chit c` ren`[tea continuu din vigoarea lui de hidr`,
abstina]i s` nu se \ntoarc` din drum, c~nd totul \i \ndemna la
aceasta. Cum s` nu ne bucure, a[adar, afl~nd sub pana d-lui N.
Iorga, pe noi, care am experimentat-o, ce zic, am tr`it-o at~t de
intens, certitudinea acestei intui]ii, cu at~t mai surprinz`toare la cel
ce \nc` n-a apucat s` fac` nici primul pas? A[a cum ne bucur` [i
afirma]ia c` „toate celelalte lucr`ri“ nu fac dec~t s` u[ureze lucrul
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edi]iei definitive, proiectat` de Academie. çntr-adev`r. Nimic din
ce s-a realizat, mai mult sau mai pu]in izbutit, \nainte de noi, nu ne
poate fi indiferent, \ntr-o \ntreprindere at~t de dificil` ca aceea a
integralei explor`ri a manuscriselor eminesciene. N-a fost edi]ie,
modest` sau luxoas`, diletant` sau erudit`, corect` sau de-a dreptul
eronat`, din care s` nu fi folosit un c~t de mic gr`unte de \ndemn.
ßi pentru a spune adev`rul (ceea ce consun` [i cu una din multele
juste observa]ii de care d. Pompiliu Constantinescu [i -a \ntre]inut
magistralul d-sale eseu, consacrat acelora[i probleme tehnice, dac`
edi]ia Botez, ap`rut` dup` ce apucasem s` ne croim drumul nostru
propriu, nu ne-a putut determina direc]ia, ea nu ne-a luminat mai
pu]in cu toat` intensitatea ereziilor ei editoriale, nici \nt`rit mai
mult \n convingerea c` suntem pe drumul cel bun! F`r` s` mai
vorbim de acele nenum`rate erori de lectur`, de filia]ie, de crono-
[i grafologie, adev`rate rachete luminoase, de[i lansate cu g~nd de
r`t`cire. La fel [i pentru edi]ia proiectat` de d. N. Iorga [i despre
ale c`rei principii directoare mi-e team` c` va trebui s` vorbim mai
pe larg, \n r~nduri ceva mai multe. Departe de noi g~ndul de a
spune c` noua edi]ie, schi]at` \n comunicarea academic`, porne[te
din sugestiile edi]iei noastre, sau c` ele vor fi determinat-o. Pentru
cine cunoa[te multitudinea intui]iilor d-lui N. Iorga, \n domeniul
exegezei eminesciene – din care at~tea am amintit [i at~tea alte
r`m~n s` fie amintite \n volumele urm`toare de proz`, teatru [i
ziaristic` – o astfel de presupunere e de-a dreptul gratuit`. ßi,
totu[i, dac` n-a prilejuit-o, nu cred c` gre[esc afirm~nd c` edi]ia
noastr` – ci stratificarea ei cronologic`, cu permanenta grij` a
ierarhiz`rii manuscriselor [i n`zuind c`tre integritatea  versiunilor
– a trebuit s` \nt`reasc` pe N. Iorga, \n convingerea sa dintru
\nceput, s` i -o contureze mai clar, s` i-o cristalizeze.

çn ce m`sur` acum, o astfel de edi]ie, ca aceea proiectat`, nu
dep`[e[te oarecum, oric~t ar fi ea de ispititoare, cercul lucr`rilor de
acest gen [i dac`, presupun~nd c` ar fi realizat` \n cele mai
perfecte condi]iuni, nu va sf~r[i poate s` complice lucrurile, prin
chiar excesul de sistem`, care- i st` la baz`, iat` cu adev`rat o
problem` pasionant` [i de care va trebui s` ne apropiem cu toat`
deferen]a, mai ales c` rezervele se cer \ntemeiate pe exemple, [i
acestea din fericire nu lipsesc. S` nu sf~r[im totu[i \nainte de a
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m`rturisi interesul pe care un atare proiect l-a trezit \n inima
noastr`. C`ci dac` at~tea din detaliile proiectului ne-au reamintit,
ca tot at~tea sensibile cicatrice, procesele de con[tiin]`, cu care am
avut de luptat [i pe care le-am rezolvat, [i numai pentru c` o
hot`r~re trebuia luat`, dup` lungi deliber`ri [i \n singurul chip, ce
ni s-a p`rut mai ferit de arbitrar – proiectul \nsu[i ne aminte[te – Si
magna licet componere parvis,1 de un g~nd ce ne-a ispitit ani de-a
r~ndul [i pe care n-am \ndr`znit, pentru binecuv~ntate temeiuri, s`-
l scoatem la lumin` din \ntunericul, oricum, mai prielnic. E vorba
de ideea acelei „edi]ii \nv~rstate“, pe care notele noastre au \nre-
gistrat-o de timpuriu, cu am`gitoarele- i ispite [i pe care o gene-
reaz` oricui, b`nuiesc, atmosfera de unitate perpetu` a manu-
scriselor eminesciene. De ce, ne spuneam, s` nu se publice de-a
r~ndul textele editate, cu cele inedite [i cu postumele, singura
metod` de a pune \n valoarea unitatea organic` a crea]iei emines-
ciene, care nu a f`cut niciodat` distinc]ie \ntre „antum“ [i
„postum“? Pu]in`tatea lucrurilor tip`rite \n raport cu cele r`mase \n
manuscripte constituie o cu totul alt` problem`, ce-[i afl` expli-
ca]ia altundeva. Dar un atare g~nd avea [i de ce s` sperie. El ar fi
d`r~mat tradi]iile, f`r` s` aib` siguran]a c` ar fi pus \n loc ceva
durabil.

Iar proiectul d-lui Iorga, cum vom avea prilejul s` vedem,
merge cu mult mai departe.

çn ce const` proiectul edi]iei eminesciene, pe care o anun]` d.
N. Iorga \n \ncheierea comunic`rii d-sale academice (despre a c`rei
valoroas` contribu]ie am schi]at c~teva palide considera]ii \n r~ndu-
rile de mai sus), care-i sunt ispitele [i care, dup` umila noastr`
p`rere, primejdiile – iat` ce urmeaz` s` expunem \n r~ndurile de
mai jos. Ele pot fi grupate, aceste observa]iuni, \n jurul a c~torva
principii directoare pe care le vom \nf`]i[a c~t mai schematic,
dimpreun` cu obiec]iile, [i ele schematice, din orbita lor.

„Ordinea cronologic`, scrie d. N. Iorga, se impune de la sine. E
\ns`[i dezvoltarea organic` a talentului, ca [i a geniului chiar, care
nici ele nu proced` prin tr`snete. Ea singur` permite, nu numai
urm`rirea ideilor [i a \ntregirii culturale, ci chiar aceea a progra-

1 Dac` lucrurile mari pot fi comparate cu cele mici (lat.).



mului tehnic, foarte \ncet, mai ales la un popor care-[i formeaz`
limba literar` pentru lucr`ri mai \nalte sau, \nc` mai mult, la unul ca
al nostru, care [i-o reface \n toate dup` ambi]ioase pericole de
r`t`cire. E, la Eminescu, o \nceat` desfacere din piedicele sale, cum
nu ni le putem \nchipui ast`zi c~nd orice b`ie]a[ poate «scrie bine»
lucr`ri frumoase sau lucruri nebune, piedicele relei preg`tiri
[colare, ale lecturilor de literatur` viciat`, ale influen]elor str`ine,
ale unei metode generale gre[ite. Dac` nu se vede [irul, de o progre-
siune lent`, ajungem a dispre]ui pe un adesea ridicul Eminescu
\ncep`tor“ (p. 22). Adev`ruri nedezmin]ite, pentru care singur d. N.
Iorga poate afla expresia cea mai pregnant` [i pe care ne-am
\ng`duit s` le transcriem din cuv~nt \n cuv~nt, at~t pentru categorica
lor juste]e c~t [i pentru bucuria de a fi v`zut indicate criteriile
metodei noastre, \n cea mai constant` din axele ei de sus]inere:
ordinea cronologic`. „E \ns`[i dezvoltarea organic` a talentului“
zice d. N. Iorga, e singura cale de a reconstitui stratificarea
succesiv` sau v~rstele poeziei, cum le numeam \n introducerea
edi]iei noastre, [i f`r` doar [i poate cea mai practic` metod` pentru
alc`tuirea, c~t mai ferit` de arbitrar, a unei edi]ii critice. C` ea se
impune, aproape de la sine, oric`rui dintre lucr`torii `stui fel de vii
ale Domnului, iat` ce ni se pare nu numai ne\ndoios, dar [i cu at~t
mai pl`cut c~nd o afl`m sub alte condeie, cum e de pild` al
eminentului editor al lui N. B`lcescu, d. G. Zane, care scrie
urm`toarele, \n introducerea recentei sale edi]ii: „Ordinea pe care
am adoptat-o \n publicarea scrierilor, care apar]in exclusiv
autorului, este cea cronologic`. Chiar dac` cuprinsul acestor lucr`ri
ar face posibil` [i o grupare sistematic` a lor, socotim totu[i c`
ordinea cronologic` este preferabil`. Lectorul are, prin aceasta,
putin]a de a urm`ri ce anume a interesat pe autorul editat, \n mod
succesiv, s` constate evolu]ia ideilor, problemelor, informa]iei sau
tehnicii redac]ionale. Studiile eventuale ce s-ar face asupra sa sunt,
prin adoptarea acestei ordine, mult u[urate“ (N. B`lcescu, Opere, I,
p. 1, 14). Iat` dar un consens la ad`postul c`ruia am fi putut \nainta
nestingheri]i dac`…

…Dac` d. N. Iorga nu ar fi socotit cu cale s` aduc` acestei
ordine cronologice unele corec]iuni ce-i schimb` din temelie
caracterul [i o expune unor pericole ce se cuvin conjurate. Este
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totu[i drept s` recunoa[tem, de la \nceput, c` exist` dou` ordine
cronologice, una a public`rii operelor, aceasta mai u[or de realizat,
[i alta a concep]iei [i elabor`rii lor, aceasta mai dificil`, evident,
dar de o importan]` capital`, \n urm`rirea acelei diagrame artistice,
care singur` poate da o imagine real` a evolu]iei unui scriitor.
Aceasta chiar pentru autorii care au apucat s`-[i tip`reasc` ei \n[i[i
opera \n volum, cu at~t mai mult, prin urmare, pentru aceia, ca
Eminescu, ce n-au ajuns s`-[i pun` \n aplicare un atare vis.
Deoarece asupra unei constat`ri nu exist` \ndoial`; nu totdeauna,
dac` nu cumva aproape niciodat`, ordinea cronologic` a tiparului
nu reproduce pe aceea a concep]iei [i a elabor`rii. Familiarii
or~nduirii unui volum fie el de poeme, de nuvele, sau chiar a unei
opere ciclice, cunosc prea bine toate acele pricini subiective, ce
determin` ordinea \n economia unei opere. Mai mult: cifrele \nse[i,
cu care unii autori obi[nuiesc s`-[i subdateze lucr`rile sunt de cele
mai multe ori fantaziste. C` le primim, cum se cuvine, sub
beneficiu de inventar, nimic mai adev`rat. Dar s` ne bucur`m, \n
urma investiga]iilor indiscrete ale istoricilor literari, descoperind o
mistificare sau alta, iat` c` este tot at~t de adev`rat.

Eminescu nu [i-a tip`rit singur opera, cu toate c` „publica]ia \n
volum i-a z~mbit mai mult dec~t o dat`“ (p. 22) cum, pe bun`
dreptate, scrie d. N. Iorga, c`tre sf~r[itul comunic`rii d-sale.1 Care
ar fi fost a[adar ordinea ce \nsu[i ar fi dictat-o nu putem [ti, cu
precizie, dar „submanuscrisele Elena [i Marta“, ce am a[ezat la
sf~r[itul \nt~iului volum, arat` oarecarea libertate \n alternarea
datelor cronologice, o egal` dragoste pentru scrisul s`u din toate
v~rstele [i o hot`r~re din care ne-a r`mas valabil` ordinea pe care
singur a decis-o colabor`rilor sale periodice. „Dac` primul plan de
tinere]e pentru care avea manuscrisul gata, \n acea permanent`
frumoas` caligrafie de r`gaz a lui, ar fi fost executat, nu s-ar mai
putea trimite \n excursuri [i note, ceea ce e \n adev`r produsul

1 Nu [tiu prea bine dac` nu cumva r~ndurile urm`toare de la \nceputul
comunic`rii nu cuprind, \ntr-o oarecare m`sur`, o cert` contradic]ie: „Nenorocirea
care va mai aduce pe mul]i \n gre[eal`, e c`, \n afar` de un plan vechi pentru c~teva
buc`]i care trebuiau s` formeze o c`rticic` pentru titlul Lumin` de lun`, poetul \nsu[i
nu s-a g~ndit vreodat` s` aduc` la gradul de perfec]ionare dorit`, s` puie \n ordine [i
s` preg`teasc` \n tipar enormul material mult g~ndit, trudit [i pref`cut, pe care-l avea
\n caietele…“ (p. 2).
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sufletului s`u“ (p. 22), continu` d. N. Iorga [i unde „excursuri“ se
refer` la termenul nostru de „submanuscrise“, care nu numai c` nu
cuprind nimic infamant \ntr-\nsul, dar sugereaz`, cred, de o manier`
obiectiv`, existen]a a dou` caiete, legate \ntr-un manuscris
collacteneu, ce-[i au fiin]a de sine st`t`toare [i put~nd, a[adar, s` fie
desprinse \n integritatea atributelor lor materiale. Tocmai ceea ce
am realizat noi, \n convingerea c` punem la \ndem~na cercet`torilor
dou` din originalele [i tinere[tile alc`tuiri de manuscrise ale
poetului conserv~nd, \n felul acesta, nealterat, caracterul acela de
„produs al sufletului s`u“. Pentru cine socote[te c` o edi]ie critic`
are obliga]ia s` organizeze, pentru mai lesniciosul studiu al
cercet`rilor, materialul [i s`-l restituie c~t mai aproape fizionomiei
lui originare, procedeul nostru nu are de ce s` indispun`, ba
dimpotriv`. çntr-o edi]ie critic` [i integral`, totul se \nl`n]uie [i se
completeaz` [i tot ce i se poate cere (tot ce trebuie s` i se cear`),
este s` organizeze c~t mai lesnicios liniile de comunica]ie dintr-o
regiune [i alta. O edi]ie critic` este un instrument de studiu [i ar fi
nedrept s` nu pretindem celui ce-l utilizeaz` o ini]iere [i o aplica]ie,
egale cu truda celui ce a f`urit instrumentul. („Pentru cine nu ar ceti
l`muririle“ – scrie \ntr-un loc N. Iorga [i ipoteza ni se pare \ntru
totul gratuit`. C`ci nu numai c` „l`muririle“ editorului trebuie
citite, dar [i realiz`rile lui raportate la principiile directoare,
exprimate \n „l`muriri“. ßi dovada cea mai categoric` o afl`m \n
chiar aplica]ia minu]ioas`, cu care d. N. Iorga a despuiat materialul
edi]iei noastre).

çns` obiec]iunea aceasta ascunde, de fapt, temeiul noii concep]ii
editoriale a d-lui N. Iorga. Cronologia despre care vorbeau a[a de
categoric r~ndurile reproduse mai sus, d-sa o vede aplic~ndu-se \n
a[a fel \nc~t s` nu mai fie distinc]ie \ntre ceea s-a tip`rit [i ceea ce se
afl` \n manuscript. „Dar \n acest fel de prezentare (cronologic`), nu
se poate face mai departe cu totul ne\ntemeiata, aproape absurda
\mp`r]ire \ntre lucr`rile publicate [i cele r`mase \n manuscris“ (p.
22) [i mai departe: „Tip`rituri [i manuscript merg deci \mpreun`“1,
chiar dac` s-ar \ntrebuin]a o liter` mai mic` pentru ce n-a fost „gata
de tipar“, ci material „de revizuit“ (p. 23). Trec peste „acea liter` mai
mic`“, m`rturie a unui \nceput de distinc]ie \ntre ce a fost tip`rit [i

1 Sublinierile \n text.
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ce vine din materialul nerevizuit al manuscriselor (\nt~ia bre[` prin
care s-ar putea strecura [i grosul obiec]iilor) [i m` opresc la
exemplele d-lui N. Iorga, ce au precedat concluzia de mai sus.
Poeziile dintre 1866 [i 1870 ale lui Eminescu, acelea apar]in~nd a[a-
zisei epoci din «Familia», [i care \nglobeaz` pe l~ng` poemele
tip`rite \n revista lui Vulcan [i „submanuscrisele Elena [i Marta“ au
primit [i dup` data public`rii lor, modific`ri, ce pentru unele
marcheaz` un v`dit progres, la o distan]` de 2, 3 ba [i 5 ani. Aceste
modific`ri ulterioare, d. N. Iorga este de p`rere c` trebuie s` figureze
\n textul definitiv al oric`rei edi]iuni, ceea ce ar duce, dintr-odat`, la
p`r`sirea acelei ordini cronologice, ce singur` poate l`muri «desvol-
tarea organic` a talentului», ]inta cea mai de pre] a oric`rei alc`tuiri
de felul acesta. A[a s-ar proceda pentru modific`rile aduse unor
poezii ca La morm~ntul lui Aron Pumnul, O c`l`rire \n zori,
Amicului F. I., La Heliade cu noul titlu Os magna sonaturum1 [i a[a
mai departe. Dar s` ne oprim la acest din urm` caz. El e din acelea
menite s` clarifice. Poezia lui Heliade, cum am argumentat la locul
s`u, e conceput`, poate [i redactat` \n 1866, ca un omagiu de
subtilitate, \n care singur b`tr~nul bard, urma s`-[i recunoasc` unele
din bunurile sale; tip`rit` \n «Familia» din 1867; retranscris` \n
„submanuscrisul Marta“ dup` 1870, mai corect \n 1871 (dup` un,
totu[i, relativ examen grafologic) [i retu[at` \n 1872, dup` ce
redacteaz` oda funerar` pentru Eliad, \n care ap`rea [i versul „Os
magna sonaturum“, pe care avea s`-l substituie vechiului titlu. Toate
acestea \n timp de 5 ani. Indiferent de ad~ncimea prefacerilor, se
poate a[adar, spune c` ne afl`m \n fa]a a dou` v~rste ale aceleia[i

1 „Motto Os magnum (–magna) sonaturum din versiunea corect` nu putea fi
l`sat la o parte“, scrie d. N. Iorga. Cu specificarea c` acest motto luat din versul 39 al
poemei funerare \nchinate lui Eliade, \n 1872, e ridicat la rangul de titlu, cum se poate
vedea din facsimilul de la p. 259, al edi]iei noastre. Pentru forma originar` din motto
c`ruia d. N. Iorga \i substituie acordul os magnum, am spus \nc` din edi]ie (p. 258
nota) c` duce la expresia hora]ian` (Satire, I, 4, 43–44) pe care [i-o anexase, din
acela[i distih, [i debutantul de 16 ani, Schiller:

Ingenium cui sit, cui mens divinior atque os
Magna sonaturum, des nominis hujus honorem.

TRADUCERE
Omului de geniu, a c`rui minte dumnezeiasc` [i a c`rui gur` / Profetic` anun]`

lucruri mari, cat` s`-i dai cinstea acestui nume (lat.).
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poezii, dintre care, publicat` de Eminescu e doar aceea din 1867. Pe
aceasta am [i tip`rit-o noi1, de vreme ce ne-am supus strictei ordine
cronologice, r`m~n~nd ca toate \mbun`t`]irile ulterioare s` figureze
\n „aparat“, termen ce, ca [i „manuscript“ displace, iar dup` a
noastr` p`rere n-ar trebui, fiind el doar un apartament de aceea[i
importan]`, situat numai \n alt unghi al aceluia[i edificiu eminescian,
care este primul volum. D. N. Iorga este \ns` de p`rere c` \n locul
formei din 1867 trebuia tip`rit` aceea de la 1871–1872 [i tot acolo
[i oda funerar`: „Bucata La moartea lui Eliad, trebuia ori s` treac`
aici, ceea ce era mai potrivit, ori s`-[i ia locul \ntre inedite“ (p. 5).
Dar un astfel de procedeu, nu numai c` mistific` ordinea
cronologic`, substituind o poezie din 1871–1872 \n locul uneia din
1866–1867, dar, judec~nd bine, pune \n locul unei edi]ii, organizat`
\n vederea studiului, o alta, de un caracter \nrudit, fire[te, \ns`
dep`[ind no]iunea, \n ceea ce semnific` ea \n mod curent.

La astfel de inova]ii, evident, nu ne putem \ncumeta [i unul din
temeiuri este [i cel din citata fraz` a d-lui N. Iorga. „Dac` primul
plan de tinere]`… ar fi fost executat…“ Dac`… ßi \nc`! Deoarece
nu numai c` planul acesta n-a fost executat ([i ar fi de ajuns), dar
nici nu putem [ti, presupun~nd c` Eminescu [i-ar fi tip`rit singur
volumul, ce form` ar fi luat p~n` \n cele din urm` versiunea din
1871–1872. Ce este sigur, e c` versiunea acesta nu are caracterul
definitiv, al unui „bun de tipar“, ba dimpotriv`.

Sunt \ns` [i cazuri c~nd forma mai veche e presupus`
superioar` celei tip`rite, cum este, de pild`, versiunea anterioar`,
din manuscripte, a Venerei [i Madona. Pentru astfel de cazuri d. N.
Iorga recomand` tip`rirea laolalt` a ambelor versiuni: „Dac` \n
manuscripte e alt` versiune dec~t \n «Convorbiri», denaturarea e
\ns` de la Eminescu \nsu[i. Ambele forme erau de pus al`turi \n
text“ (subliniere a d-lui N. Iorga). Trec peste faptul c` diferen]ele
sunt, totu[i, de am`nunt, c` o tip`rire laolalt`, \n text, n-ar fi cu
mult mai mult dec~t o repe]ire, [i m` opresc numai c` ea ar
contraveni cu totul hot`r~rii \ns`[i a lui Eminescu. Dac` denatu-

1 Cu singura form` adoptat` din transcrierea din 1872, Pl`cut`-i à ghirland`, \n
care apare subtilitatea de care vorbim [i pe care culeg`torii lui Vulcan n-aveau cum
s` o respecte. Preciziuni \n edi]ie, [i \n acest volum, \n articolul O gre[eal` de tipar
din 1867.



rarea este, a[a cum [i d. N. Iorga sus]ine, ea purcede de la
Eminescu \nsu[i [i personal, nu v`d cum a[ putea s`-i t`g`duiesc
dreptul de a denatura [i decide cum va fi crezut de cuviin]`. Ceea
ce nu \nseamn` c` n-am avea [i noi dreptul s` coment`m, s`
credem altminteri, s` avem preferin]e, unele foarte \ntemeiate [i
chiar s` ierarhiz`m, dar toate acestea \ntr-un spa]iu anume ales
pentru aceste dezbateri, [i nu pe locul textului definitiv. Aceasta
pentru denatur`rile operate de poet. C`ci sunt [i denatur`ri, despre
care d. N. Iorga socote[te c` ar putea fi puse pe seama redactorilor
de pe vremuri ai revistelor, la care Eminescu a colaborat. Cum ar
fi, de exemplu, excelentele strofe „T~rnava prins`-n galbene
maluri etc. etc., din poezia Amicului F. I., despre care spune: „Sunt
cele mai frumoase versuri filozofice pe care le scrisese t~n`rul.
Vulcan pare a le fi suprimat pentru prea str~nsa leg`tur` cu un
student (sublinierea noastr`). Or strofele acestea figureaz`, cum
am indicat la locul s`u, t`iate, de \nsu[i Eminescu \n manuscript.
Probabil, ad`og`m, t`iate \n momentul c~nd va fi f`cut copia, ce a
trimis lui Vulcan. Elimin`ri de genul acesteia se \nt~lnesc
nenum`rate [i ele duc la concluzia c` apar]in cu toatele lui
Eminescu. A[a cum strofa inedit` „çn zadar La Plata m~na“ din
manuscrisul incomplet al Floarei albastre (despre care pe nedrept
se presupune c` ar fi fost „poate suprimat` de Negruzzi“), a[a cu
strofele din çnger [i demon, \n care se t`g`duie[te dumnezeirea [i
ordinea \n stat, ce nu vor fi pl`cut, „poate «Junimei», strict
conservatoare“, ce apar \n \nt~ia edi]ie ßaraga [i pe care [i Scurtu
le integrase \n edi]ia sa. ßi despre aceast` categorie de denatur`ri,
d. N. Iorga socote[te c` se cuvin cu toatele \ncorporate \n textul
definitiv al poemelor, cu toate c` versiunile din «Convorbiri» la
care cum se [tie, poetul lucra pe \ndelete [i cu tenacitate, nu le
cuprind. Toate prezum]iile pledeaz` pentru impresia c` elimin`rile
sunt opera poetului. Iar dac`, totu[i, r`m~ne loc [i pentru \ndoial`,
aceasta e, socot, un motiv mai mult s` ne ]inem de ceea ce are
aparen]` de lege personal`, de form` din «Convorbiri». Aceasta,
negre[it, pentru timpul c~t poetul a dispus \n deplin` con[tiin]` de
opera sa. C`ci altfel stau lucrurile, de pild`, cu «Luceaf`rul»,
retip`rit dup` \mboln`virea poetului, \ntr-o versiune amenajat` de
Maiorescu, pentru edi]ia sa.

71



Acestor inova]iuni, rup~nd ceea ce tradi]ia a statornicit \n
materie de edi]ie critic`, fie c` autorul editat s-a numit Lamartine,
Baudelaire sau Goethe [i care, sub flamura ordinei cronologice
\ng`duie totu[i cele mai grave insinu`ri, proiectul d-lui N. Iorga le
adaug` [i altele, de un caracter, cum vom avea prilejul s` vedem,
deopotriv` de aleatoriu.

*

Odat` ordinea cronologic` dezarticulat` – cum v`zur`m din
cele c~teva exemple, comentate \n r~ndurile de mai sus –, calea
unei edi]ii, interesant` f`r` doar [i poate, dar de un caracter tot mai
subiectiv, \[i schi]a largi z`rile [i N. Iorga, urm~nd ispitelor, le-a
intuit [i formulat cu hot`r~re. çnl`untrul acestei incinte, de struc-
tur` compozit` („tip`rituri [i manuscript merg deci \mpreun`“) a
ordinii cronologice din proiectata edi]iune a Academiei Rom~ne,
d. N. Iorga este de p`rere s` se fac` trei sub\mp`r]iri pentru cele
trei categorii de poeme, c~te se precizeaz` de la 1870 \nainte, de
c~nd adic` „se poate vorbi de o fixare a lui Eminescu“: o categorie
a poemelor narative, alta a poemelor de iubire [i o a treia a
poemelor politice [i sociale. (çn fapt`, proiectul las` loc chiar unei
a patra sub\mp`r]iri: „pu]inele poeme care n-au nici o leg`tur` cu
via]a \n care a tr`it a[a de mult… pot veni la urm`“).

Sugestia aceasta arhitectural`, d. N. Iorga o de]ine, a[a cum [i
m`rturise[te, de la \nt~iul editor al lui Eminescu: „dar, scrie d-sa –
[i \n privin]a aceasta a dovedit bun sim] literar Maiorescu, nu
totdeauna drept judec`tor al valorilor, de orice fel –, nu se pot pune
una dup` alta buc`]i care nu ]in \mpreun`“ (p. 23). Care nu ]in
\mpreun`, nu desigur sub raportul perfec]iunii, c~t sub acela al
\nrudirii tematice, al atmosferei, al concep]iei. ßi recunoa[terea
aceasta, pe care d. N. Iorga o aduce, nu pentru \nt~ia dat`, edi]iei lui
Maiorescu nu poate dec~t s` bucure, pe oricare din iubitorii
adev`rului. Un studiu \nchinat edi]iei lui Maiorescu, spiritul
director care a prezidat la alc`tuirea ei [i armonioasei ei realiz`ri, nu
cunoa[tem p~n` ast`zi, cu toate c` totul l-ar fi \ndrept`]it. E
adev`rat c` prestigiul de care s-a bucurat edi]ia Maiorescu, din care
au luat cuno[tin]` [i s-au ini]iat genera]iile dintre 1883 [i 1889 care
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l-au sorbit [i l-au impus pe poet con[tiin]ei ob[te[ti, a suplinit
studiul acesta, ceea ce nu \nseamn` c` mai ales ast`zi, \n
perspectiva timpului, el nu s-ar cuveni \ntreprins. Concluziile la
care s-ar ajunge n-ar fi lipsite de interes, oric~t unele din ele ar
trebui controlate de aproape [i circumscrise, cu aten]ie. S` amintim,
de pild`, c` printre cei p`trun[i de valoarea or~nduirii poeziilor
\nt~iei edi]ii era \nsu[i Maiorescu, a[a cum am notat la locul s`u, \n
introducerea edi]iei noastre, s` amintim dup` aceea c` printre primii
care au sesizat aceast` or~nduire a fost, \nc` din 1891, Pompiliu
Eliade. Pornind de la constatarea c` poezia Se bate miezul nop]ii se
afl` a[ezat` la mijlocul volumului, Pompiliu Eliade credea s` poat`
distinge un t~lc mai ad~nc: \nt~ia jum`tate ar fi \nf`]i[at pe
Eminescu ca „poet al trecutului“ \n timp ce a doua, ca „poet al
mor]ii“. Cum spuneam, \nc` din introducerea amintit`, cititorul
poate verifica singur ce e adev`rat [i ce nu din acest soi de deduc]ii
arbitrare. E de ajuns, de pild`, s` se observe c` \ntre poezia
Singur`tate cu care se deschide edi]ia Maiorescu [i poezia Peste
v~rfuri, ce figureaz` a 47-a, apar]in~nd am~ndou` erei veroniene, de
la Ia[i, nu e nici o diferen]`; c` Mortua est figureaz` \n prima parte
a volumului, iar S-a dus amorul \n cea de a doua; c` Pe l~ng` plopii
f`r` so] este la n-rul 10, \n timp ce Oda \n metru antic la n-rul 13
[.a.m.d. Astfel de verific`ri [i altele nu vor trebui s` lipseasc` din
studiul \nchinat lui Maiorescu. Dup` cum va trebui s` se proclame
cu hot`r~re \n ce m`sur` [i cu ce pre] al nesocotirii oric`rei
cronologii, a izbutit el s` realizeze una din cele mai organice, mai
armonioase [i mai conving`toare din colec]iile de poezii, tip`rite
c~ndva. De ce natur` sunt performan]ele acestea, se poate deduce [i
din considerarea c~torva date numai: volumul se deschide cu poezia
Singur`tate – gra]ios prolog ([i polog) al unei lungi nop]i de
dragoste – [i se \nchide, nu f`r` t~lc, cu poezia Criticilor mei –
am~ndou` din aceea[i v~rst` a inimii [i, cu mic` aproxima]ie, cam
din acela[i an, 1876. Urm`rind s` dea o imagine c~t mai favorabil`
a poeziei eminesciene, \n cel mai dureros moment din via]a
poetului, Maiorescu a adumbrit cu discre]ie asperit`]ile \nt~ielor
poeme din «Convorbiri literare» [i a neutralizat accentele polemice
ale altora, a[ez~ndu-le, ici [i colo, printre compacte grupe omogene.
A[a: Venere [i Madon` figureaz` a 15-a [i precede grupul celor 6
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sonete (de la Iubind \n tain` la S-a stins via]a falnicei Vene]ii); çnger
[i demon, a 39-a \ntre Povestea codrului [i Pe l~ng` plopii f`r` so];
Doina, a 51-a \ntre C~nd amintirile [i cele 4 redac]iuni ale poeziei
Mai am un singur dor, dup` care vin la r~nd: Epigonii (a doua \n
ordinea cronologic` din debutul la «Convorbiri»), C`lin, Strigoii,
pentru ca volumul s` se \ncheie cu grupul omogen, masiv [i
culminant at~t sub raportul crea]iei, c~t [i sub raportul cronologiei,
al Scrisorilor [i Luceaf`rului. C` toate acestea nu sunt de fel
\nt~mpl`toare [i c` impresia aceasta armonioas` e rezultatul unei
chibzuite cump`niri, la care au colaborat deopotriv` spiritul logic [i
gustul cel mai nedezmin]it, iat` ce nu are nevoie s` fie demonstrat.
Dar c`, ad~ncind problema, s-ar putea ajunge, prin confrunt`ri de
istorie literar` [i prezum]ii fructuoase, la anumite interesante
deduceri – iat` ce este adev`rat.

Altminteri, men]in~nd toate aceste obiec]ii ce am crezut c` s-ar
putea formula cu privire la primejdiile cronologiei dirijate, a[a cum
o concepe d. N. Iorga, cat` s` spunem c` sistematizarea materia-
lului, c` trichotomia proiectatei edi]iuni a Academiei Rom~ne nu
are de ce s` se sperie, c` ea, de fapt, duce mai departe, dimpreun`
cu toate amplific`rile, criteriile fundamentale ale edi]iei
Maiorescu. Evident, lucrurile se \nf`]i[eaz` ast`zi cu mult mai greu
ca acum 60 de ani. De la cele 60 de poezii ale primei edi]ii, opera
poetic` a lui Eminescu a sporit la c~teva sute; cronologia, ale c`rei
cuceriri nu pot fi trecute cu vederea, a f`cut progrese \nsemnate, iar
faima lui Eminescu nu mai are nevoie, ca la 1883, de menaja-
mentele protectoare, dictate de \mprejur`ri. Ast`zi, tot ce a ie[it din
pana poetului e revendicat cu egal` patim` de cercet`tori. Va veni
o zi c~nd poeziile «Familiei» nu vor mai fi aruncate, ca s` nu
sperie, la spatele edi]iilor, indiferent dac` sunt pline de st~ng`cii
juvenile, sau opera de „virtuozitate“, cum le nume[te \n opozi]ie cu
sec]iunea „Capodoperilor“ [i cu aceea a „Operelor de talent“, d-l
Mihail Dragomirescu, \n edi]ia d-sale. ßi fiindc` suntem aici, s`
spunem, de pild`, c` (\n edi]ia d-lui Dragomirescu) Strigoii e
categorisit` \ntre „operele de talent“ [i tip`rit` cu liter` mai mic`,
\n timp ce Venere [i Madon` e capodoper` [i figureaz` \n ciclul
„poeziilor de dragoste“, pe c~nd Singur`tate, [i ea „capodoper`“,
este o „poezie intim`“.
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Mai la urma urmei, orice edi]ie ar putea fi justificat`. Chiar [i
cea mai subiectiv`, chiar [i cea mai arbitrar`. Sunt editori ce se
\nchipuiesc a fi ni[te colec]ionari, \ndrept`]i]i s`-[i mobileze, dup`
bunul lor plac, [i s` le eticheteze, dup` propria lor fantazie, piesele
ce de]in, cu toate c` nici piesele acestea nu sunt exclusiva lor
proprietate [i nici edi]ia lor una strict personal`, cum ar fi de pild`
o pinacotec` instalat` \n corpul casei. Un astfel de editor nu va sta
la g~nduri s` condamne toate \ncerc`rile dinaintea sa. De aceea, nu
este dec~t foarte explicabil` credin]a cu care d. Mihail Dragomirescu
\[i \ncepe prefa]a edi]iei sale: „toate edi]iile lui Eminescu ap`rute
p~n` acum, scrie d-sa, sunt defectuoase“.

Departe de noi g~ndul de a sugera o c~t de vag` apropiere \ntre
edi]iunea d-lui Mihail Dragomirescu [i aceea proiectat` de d. N.
Iorga. Trichotomiei fostului nostru dasc`l de literatur` [i estetic` (ce
\nc` din primul an universitar [i-a \ndrumat studen]ii la manuscrisele
lui Eminescu, care ar fi putut \nc` de pe atunci s`-[i formeze o echip`
de lucr`tori, dac` s-ar fi p`truns de necesitatea cercet`rilor de
arheologie literar`, dar spre regretul nostru [i spre paguba tuturora n-
a cutezat-o), trichotomiei acesteia care a at~rnat, ca o tricuspid` sabie
a lui Damocles, peste capetele noastre studioase, d-l N. Iorga \i opune
o alta de o juducioas` \ndrept`]ire. çn a[teptarea realiz`rii acestui
proiect, s` ne fie \ng`duit a schi]a dou`-trei observa]iuni \n leg`tur`,
primele cu chiar temeiurile a dou` din sub\mp`r]irile anun]ate,
ultima, pe tema expertizelor grafologice. Vorbind de elaborarea
poemelor narative [i afirm~nd, pe bun` dreptate c` „toate pleac`
dintr-o dezvoltare continu` [i c`-[i au originile departe \n trecut“, d.
N. Iorga socote[te c` alta e aceea a poemelor de dragoste, „[i altceva
sprintena, calda noutate, \n leg`tur` cu momentele succesive ale
pasiunii, din poeziile de iubire“. C`, din aceast`, pricin`, deci:
„indiferent de data apari]iei, capricioas` ori datorit` amestecului, de
la o vreme, a m~inii str`ine a prietenilor, ele trebuie s` urmeze \n a
lor \nf`]i[are \nsu[i mersul patimei, de la \ng~n`rile timide la
strig`tele de triumf, de la acestea la sf~[ierile desp`r]irii“ etc. çn
primul r~nd, [i pentru a porni de la un caz anume, vom observa c` [i
majoritatea poemelor sale de dragoste, acele poeme de dragoste, de
circumstan]` oarecum distilat`, [i de o contagioas` rezonan]`, s-a
bucurat de o elaborare la fel de premeditat` [i deopotriv` de
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prelungit` ca [i a poemelor narative. Poemul At~t de fraged`, pe care
Mite Kremnitz a putut s`-l socoat` al s`u, [i despre a c`rui impostur`
d. N. Iorga schi]eaz` o dreapt` [i sever` retu[are, este f`r` \ndoial` un
poem patent veronian. C`ci nu numai \n 1879, dar \n to]i anii de dup`
aceea, c`ile inimii, pentru Eminescu, nu treceau dec~t prin Ia[i.
Numai c~t, geneza [i filia]ia acestui poem este at~t de complicat`,
at~tea i]e se ]es [i se destram` p~n` se alege firul de m`tase dumneze-
iasc`, \nc~t cu greu s-ar putea reconstitui, \n toate ale lui detalii,
graficul acestui moment al pasiunii. O opera]ie de felul acesteia ar
echivala cu o t`iere a nodului gordian [i ea nu ar fi cu putin]` dec~t
dac` s-ar decide – s` zicem c` un decret ar cuteza-o – s` se renun]e
la distinc]ia dintre „antum“ [i „postum“. Ne-am apropia \n felul
acesta de ideea acelei edi]ii \nv~rstate la care am visat [i noi [i pe care
am amintit-o \n treac`t c`tre \nceputul acestui articol. Singur` ea ar
\ng`dui constituirea acelei cronologii absolute, posibil` f`r` \ndoial`
de vreme ce Eminescu dup` ea [i-a tr`it via]a. Ea ar pune \ns` al`turi
de un sonet [i de un cr~mpei de lied o poem` ca Diamantul Nordului,
sau Gemenii, \n care r`sun` pentru \nt~ia oar` acordurile Scrisorii a
IV-a [i ale poemului At~t de fraged`, trecute pu]in \n urm` [i \n
dialogul de suav` poezie a poemului dramatic Bogdan Drago[. ¥in,
\ns`, \mpreun` – pentru a folosi expresia d. N. Iorga – buc`]i de o at~t
de variat` alc`tuire? Acelea[i scrupule [i \n privin]a celei de a treia
sub\mp`r]iri, a poemelor politice [i sociale. D. N. Iorga le voie[te
hot`r~t aparte, de[i „cu p`rere de r`u c` admirabilele Scrisori nu pot
fi puse \n mijlocul chiar al prozei de studii [i articole de ziar care li
este mediul firesc“. C` Scrisorile se definitiveaz` [i se tip`resc \n
timpul ziaristicii de la «Timpul», iat` ce este ne\ndoios. Dar c` acest
timp [i aceast` trud` ar putea fi socotite [i „mediul (lor) firesc“, iat`
ce nu mi se pare chiar at~t de clar. Negre[it, Scrisorile, cu toate
feluritele motive implicate – sau tocmai de aceea – alc`tuiesc o
unitate stringent`, ce nu se cuvine dezmembrat`, cum face spre pild`
d. Mihail Dragomirescu, pentru care afar` de I-a, care este filosofic`,
toate celelalte Scrisori sunt a[ezate \n categoria poeziilor sociale.
Sunt \ns`, \n Scrisori, at~tea elemente biografice, urc~nd p~n` la anii
Ia[ilor [i mai \nainte [i mai ales at~tea acorduri din marea lor pasiune,
c` cu greu s-ar ]ine \mpreun` cu at~tea din poeziile de cert` inspira]ie
social` [i politic`. Disocierea elementelor alc`tuitoare, presupun~nd
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c` expertiza grafologic` ar fi infailibil`1, ar duce \n primul r~nd la
dezagregarea unui plan at~t de amplu, ca acela a d-lui N. Iorga, \n
care [i cronologia [i tematica se \ntrep`trund, a[a de intim…

…Dar poate c`, totu[i, e \nc` prea devreme a ne \ndoi de un
proiect ca acesta, pe care d. N. Iorga \l schi]eaz` \n at~t de interesanta
[i de substan]iala d-sale comunicare academic`. Mai mult ca \n
arhitectur` chiar, edi]iile se judec` dup` felul cum r`spund planurilor,
devizelor [i caietelor de sarcini. çn a[teptarea acelui ceas al
confrunt`rilor \n spa]iu, s` mul]umim din nou d-lui N. Iorga pentru
bun`voin]a cu care a urm`rit truda noastr`, pentru c~te confrunt`ri [i
sugestii risipe[te, cu am~ndou` bra]ele [i, mai cu seam`, pentru
verificarea ce ne-a pus la \ndem~n`, a acelei convingeri, din care am
[i f`cut temeiul edi]iei noastre, anume c`: Eminescu \nsu[i, din felul
cum [i-a epurat, \n albii succesive, aurul [i din felul cum [i-a dozat
aliajele a indicat [i spiritul [i execu]ia oric`rei edi]ii a operelor sale.

EMINESCU çN PARLAMENT

A[a cum n-a fost membru al Academiei, Eminescu n-a fost
nici, \n vreun fel oarecare, ales al na]iunii. Deci nu despre calitatea
lui de parlamentar ar putea fi vorba \n r~ndurile de fa]`. Aceasta se
\n]elege [i totu[i nu se cuvine mai pu]in precizat pentru a nu ne

1 „…Grafologia trebuie s`-[i spuie cuv~ntul pentru o rea[ezare a lor dup` criterii
pe care numai speciali[tii ca d. H. Stahl le pot avea la \ndem~n`“ (p. 24) scrie d. N.
Iorga, referindu-se la acele manuscrise \n care paginile au fost gre[it legate [i s-ar
cuveni, \ntr-o bun` zi, retopite. Problema grafiilor lui Eminescu este pe c~t de clar`,
tot pe at~t de obscur`. C~te ceva am schi]at [i noi \n introducerea edi]iei noastre, f`r`
s` g~ndim c` un at~t de vast subiect ar putea fi epuizat \n c~teva r~nduri. Scrisul
eminescian, \n aspectele lui dificile evident, este at~t de \n[el`tor [i mistific` cu at~ta
m`iestrie, \nc~t f`r` o ini]iere aprofundat`, r`t`ce[te [i pierde. E tocmai pricina
multora din gre[elile de filia]ie [i cronologie ale lui Constantin Botez. D.H. Stahl este
f`r` \ndoial` cel mai iscusit dintre exper]ii no[tri \n grafologie [i admira]ia noastr` nu
preget`. Grafologia eminescian` mi se pare c` merit` totu[i o cercetare de alt` natur`,
oarecum interioar`, nu numai de suprafa]`. Ideea unui curs de grafologie
eminescian`, afectat [coalei de arhivistic` ar trebui s` ispiteasc` pe cei \n drept. Un
curs, negre[it, cu studen]ii catedrelor de literatur` [i care ar ]ine cel pu]in 10 ani.



expune din nou tiraniei acelor c~nt`ritori de cuvinte, a c`ror
cenzur` nu cunoa[te toleran]a. Am folosit pe vremuri un astfel de
titlu, echivoc fire[te, dar cu pre[tiin]`, [i n-a lipsit mult s` ni se
conteste p~n` [i cunoa[terea alfabetului. Pornind de la c~teva din
textele de provenien]` rom~neasc` ale coresponden]ei proustiene [i
mai ales de la ecoul trezit \n sufletul marelui romancier, pe care l-
ar fi ispitit o rait` valah`, ne-am \ng`duit s` intitul`m: Marcel
Proust \n Rom~nia. Ceea ce \nseamn`, [i contextul nu las` nici o
\ndoial`: Marcel Proust \n Rom~nia. Inde est quod…

Dar dac` n-a fost parlamentar, cu jil]ul numerotat [i cu
medalionul figur~nd \n unul sau altul din tablourile colective, at~t
de asem`n`toare cozilor de p`un cu nenum`ra]i ochi, Eminescu a
fost unul din cei mai asidui oaspe]i ai Parlamentului [i, poate c` \n
aceea[i m`sur`, al Camerei [i al Senatului. Urm`rirea, zi cu zi, a
activit`]ii lui jurnalistice, d` pe fa]` nu numai un doctrinar din cei
mai versa]i \n marile probleme de stat, ale epocii sale, scriindu-[i
multe din articole \n reculegerea od`ii lui de sihastru, a[a cum
atest` numeroase ciorne, conservate \n colec]ia manuscriselor
academice, dar [i pe cronicarul \n curent cu \ntreaga via]` politic`
a timpului, fie din interior, fie din afar`, \n stare s` redacteze \n
goana condeiului [i pe o fil` de maculatur`, un editorial polemic,
un entrefilet de urgen]`, o ultim`-or` politic`, o revist` a ziarelor,
un reportaj parlamentar, a[a cum acelea[i manuscrise confirm`.

Contemporan celor mai multe [i mai mari din evenimentele
politice ale vremii, r`zboiul pentru independen]` (…), revizuirea
constitu]iei [i a articolului 7, r`scump`rarea c`ilor ferate,
\nfiin]area institutului de credit al B`ncii Na]ionale etc. etc.,
Eminescu a vibrat intens cu fiecare din ele, l`s~nd s` treac` \n
comentariile lui febrile, nu numai ardoarea spiritului s`u critic dar
[i ceva din larma [i ritmul dezbaterilor parlamentare, pe care le-a
urm`rit, dac` nu cu pl`cere, cu interes [i con[tiinciozitate,
\ntotdeauna. Multe, foarte multe din articolele anilor 1878, 1879 [i
mai ales 1880, poart` urma acelor lupte istorice [i m`rturisesc de
prezen]a lui \n Parlament. „çl v`zui la Camer`, unde m` salut`
politicos…“ relateaz` Mite Kremnitz \n amintirile ei fugare despre
Eminescu [i cum suntem desigur \n vremea uneia din interpret`rile
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lui Maiorescu, din toamna lui 1879, s-ar putea crede c` poetul
venise, ca [i cumnata oratorului, numai din obliga]ia de a-[i asculta
amfitrionul [i protectorul. çn realitate, Eminescu e unul din
familiarii Parlamentului, a c`rui icoan` cu multiple imagini s-a
p`strat nealterat` \n coloanele «Timpului». Gra]ie acestor ecouri [i
acestor siluete, \ngropate la temelia celei mai glorioase zidiri
jurnalistice, biografia me[terului, care a furat umbrele, va c~[tiga
\n detalii [i culoare. Introducerile Discursurilor parlamentare ale
lui Maiorescu amintesc \n c~teva r~nduri interven]ia ziaristului, fie
\n memorabilele comentarii la invalidarea criticului, din 1878, fie
cu prilejul istoricului studiu de politic` extern` din 1880, ce
Maiorescu tip`rise \n «Deutsche Revue». Ea este \ns`, aceast`
interven]ie [i mai divers` [i mai constant`, cum vom avea, poate,
prilejul s` comunic`m, din c~nd \n c~nd, cititorului. Martor al
marilor pledoarii [i al meritelor parlamentare, pe care le \nre-
gistreaz` [i recunoa[te, indiferent din ce parte ar veni, Eminescu e
totodat` [i spectatorul, c~nd amuzat [i c~nd dezam`git al at~tor
[edin]e inutile, grote[ti sau de-a dreptul furibunde. Imaginea
menajerei \nt`r~tate i s-a impus nu o dat`, ca \n celebra [edin]` din
toamna lui 1879, c~nd „cu ochii bolboro[a]i…“ [i alte stigmate
violente majoritatea d`dea spectacolul dezorient`rii ei \n marile
probleme la ordinea zilei. Comedia bugetelor votate à la vapeur \n
ultima [edin]` a sesiunii a cunoscut-o din plin, \n ceasuri t~rzii de
dup` miezul nop]ii, ca un adev`rat reporter de specialitate.

ßi tot contactului cu Parlamentul, se datore[te de bun` seam`
[i violen]a satiric` a celei de a doua p`r]i din Scrisoarea a III-a.
Dac` unele detalii, [i nu din cele mai neglijabile, urc` \n timp p~n`
la anii de studen]ie din Viena sau Berlin, atmosfera \ns`, sacra furie
ce o zguduie [i \ntreaga [i grandioasa vehemen]` a diatribei s-a
f`urit [i precipitat numai \n direct` atingere cu via]a de zi [i de
noapte a Parlamentului. Efect al unui travaliu artistic [i al unui
proces de eliminare, proprii \ntregii opere eminesciene, satira
Scrisorii a III-a a cunoscut forme intermediare, \n care [i tiparul [i
nivelul [arjei poart` sigiliul imediat al mediului care l-a v`zut
n`sc~ndu-se. Nu e, de bun` seam`, locul s` reconstituim toate
aceste etape. Dou`-trei strofe ajung, pentru c~te sugestii ofer`
cititorului avizat:
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B`tr~nul, ras cu totul, cu fa]a plin`, gras`
Treaz* intr`* (-n) a lui banc`, c~nd ese \mbl` str~mb.
Ce oare este cauza (?) Discursuri furtunoas`*
I-au ame]it g~ndirea de \mbl` (a[a str~mb?)
Ba nu, dar p~n`-adoarme se scarpin` sub mas`
Ridic` pantalonul deasupra de car~mb:
Din cizm` scoate g~tul puternica butelc`.
El \mbl` ca pe ou` [i [ade ca pe [pelc`.

Dar cine-i ceata asta cu nasuri \nro[ite
Cu d~rele prin barb`, cu fe]ele nerase
Guri mari [i buh`ite, muste]ile zbor[ite
Cu cizmele c~rpite, c`m`[ile soioase
Privirile sunt crunte [i fe]ele-ncru[ite
Cu frun]i mai mici de-un deget, cu cefe ro[ii groase…
Ei sunt sm~nt~na lumii… C~nd clopotu-auzi-vei
S` [tii c` to]i sunt fa]`… s-au adunat be]ivii.

Acolo prezidentul friz~nd* o fa]` calm`
C` e cam dup` mas` n-ar vre s` se cunoasc` –
ßi cum \i vede astfel pe dragii s`i de-a valma
çntoarce: asupra tutor sc~rbo[ii ochi de broasc`
çn fund unul* mai* sc~rnav* \[i sufl` nasu-n palm`
ßi de surtuc o [terge, mahmur* se uit`, casc`
Berlicoco \ntinde (o)* m~n` dup` clopot
T`cere pretutindeni, \n sal`* c~te*-un [opot

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

Colo unde urma[ul lui Budha Sakya Muni
Nazarineanul, dulce, \n, deal, \[i are casa
ç[i poart(`)* b`tr~nul rabbin Berlicoco perciunii
ç[i str~nge corifeii* [i secta lui hidoas`,

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

O, Crist, cum nu mai vii cu biciul, cu reteveiul*
Hidoasele fiin]e* ca cojile* s`-i m`turi
S` pui s` se citeasc` molitve-ndelungate

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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S` ias` negrul spirit, hidoasa pocitur`
Ce-n cap* cloce[te acolo s`m~n]a lui de ur`.

Sunt, precum se vede, c~teva pu]ine gra]ioase instantanee
parlamentare, a c`ror cronologie e u[or de stabilit, gra]ie celor
c~teva puncte de reper, la \ndem~n`. Mai important ni se pare s`
consemn`m c` aceste [i alte c~teva strofe figureaz` \ntr-un carne]el
oblong, de h~rtie alb`, confec]ionat de Eminescu, a[a cum a
obicinuit \n toate epocile vie]ii, [i pe care-l purta cu el la [edin]ele
Parlamentului. Scrisul, de altminteri, cu creion, un scris a[a-
zic~nd, stenografic, urm~nd diagonale capricioase atest` c` versiu-
nea aceasta a v`zut lumina sub chiar bolta Camerei Deputa]ilor. E
rod parlamentar.

LEC¥IUNI ERONATE SAU DESPRE
OBLIGATIVITATEA ASTERISCULUI

Erorile de lec]iune, c~te au maculat edi]iile eminesciene, vreme
de patruzeci de ani, de c~nd Maiorescu a d`ruit Academiei Rom~ne
manuscrisele poetului, alc`tuiesc unul din cele mai bogate [i mai
instructive capitole ale criticii de texte. Ele au fost, de altminteri,
surprinse de timp, \nc` de la prima edi]ie Maiorescu, de la sf~r[itul
anului 1883, f`r` ca alarmele care le-au \nt~mpinat s` fi fost,
cumva, luate \n considerare. De aici, perpetuarea, an de an, a
lec]iunilor eronate, pe care orice nou editor a avut grija, [i uneori
pasiunea, s` le sporeasc` \ntr-o propor]ie mai mare sau mai mic`,
\n raport cu temperamentul, ca s` nu spunem cu fantezia fiec`ruia.

C`ci, dac`, la fel cu erorile de tipar, lec]iunile eronate fac parte
din aceea[i serie de pl`gi fatale, ale scrisului, gravitatea lor, nu o
dat`, se datore[te exclusiv colabor`rii, peste m`sur` de subiectiv`,
a editorilor. El este at~t de puternic, de ne\mbl~nzit [i de arbitrar,
acest subiectivism, c`, nu numai conserv` [i transmite, din edi]ie
\n edi]ie, erorile comise dar nici nu dezarm` chiar c~nd e pus fa]`
\n fa]` cu eviden]a, am numit: facsimilul. A[a se explic`, pentru a
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ne referi la o singur` pild`, favoarea de care s-a bucurat o lec]iune
eronat`, ca aceea din cunoscutul vers al Glossei: Nu spera c~nd
vezi mi[eii (mold. mi[`ii) ( – La izb~nzi f`c~ndu-[i punte), ce rima
at~t de perfect cu cel de al treilea vers: Te-or \ntrece n`t`r`ii [i care
[i ast`zi st`ruie sub forma defectuoas`: Nu spera c~nd vezi mizeii.

Dou` exemple ilustreaz` tirania [i prestigiul unei atari lec]iuni
eronate. çnt~iul \l afl`m \ntr-o not` a at~t de p`trunz`toarelor studii,
pe care G. Ibr`ileanu le-a consacrat edi]iilor din poeziile lui
Eminescu. „Ca s` fim exac]i, scria criticul, vom observa c` \n
dou`-trei din aceste poezii (e vorba de cele 25 poezii inedite,
ap`rute \nt~ia dat`, \n Maiorescu) mai era poate ceva de perfec-
]ionat, [i dac` Eminescu nu a dus lucrul la cap`t, nu putem spune
c` \n aceste poezii sunt gre[eli, ci numai c` ele nu au forma
definitiv`. A[a de exemplu rimele mizerii-n`t`r`ii din Glossa, ori
motivarea tautologic`: „iubind \n tain`, am p`strat t`cere…“
(«Via]a rom~neasc`», XIX, 1 ianuarie 1927, p. 99 n.). L`s~nd la o
parte obiec]ia referitoare la motivarea, ce i se pare tautologic`, a
celebrului vers, pe care nu ni l-am putut \nchipui altminteri de cum
l-a g~ndit poetul, s` spunem c` rimele cu pricina fuseser`
\ndreptate, \nc` din 1908, de Ioan Scurtu, \nt~iul cititor atent [i
ingenios al manuscriselor eminesciene, [i c` se bucuraser` de un
tratament special \n at~t de revelatoare prefa]` a edi]iei lui (p.
XVIII). Al doilea exemplu ni se pare [i mai pre]ios. „Varianta cu
„mi[eii“ \n loc de „mizerii“ (st` scris \n Notele critice, p. 224, ale
edi]iei d-lui Mihail Dragomirescu) este cea adev`rat`. E neao[`,
energic` [i se g`se[te \n ms. 2282“ (sublinierea noastr`). Mai
pre]ios, spuneam, pentru c` de[i adopt` forma corect`, se
\ntemeiaz`, din nu [tiu ce timiditate, pe trei argumente, deopotriv`
de ne\ndestul`toare. Variantele n-au nevoie ([i nici chiar voie) s`
fie „neao[e“ [i „energice“ pentru ca s` fie acceptate. Le ajunge
dac` sunt autentice, atestate adic` \n manuscrise. ßi e tocmai cazul
totalit`]ii manuscriselor (unul singur nu face dovada) din Glossa.

Ceea ce nu \nseamn`, iar`[i, c` logica nu are de spus un cuv~nt
[i chiar dou`, \n opera]iuni at~t de dificile, prin chiar natura lor, cum
este aceea a descifr`rii manuscriselor eminesciene. Logica trebuie s`
prezideze at~t legile descifr`rii, c~t [i fiecare lec]iune \n parte. Nu-]i
este \ng`duit, de pild`, a[a cum f`cea Ilarie Chendi, s` combini o
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lec]iune din dou` manuscrise, numai pentru c` nu le po]i descifra, \n
\ntregimea lor pe fiecare. Astfel de treburi de albin` nu au ce c`uta la
lectura manuscriselor, oric~t de ispititor ar fi polenul cel mai la
\ndem~n` [i oric~t de comode perspectivele mierei instantanee.
Fiecare cr~mpei de manuscris este un organism \ntreg, cu via]a lui, cu
legile ambian]ei lui [i el trebuie[te epuizat, la locul s`u de origin`,
\nainte de a-l str`muta \n alt plan, de ansamblu. Sistemul Chendi \l
afl`m, din nefericire, aplicat [i \n trudnica edi]ie Constantin Botez,
ale c`rei organice [i incurabile metehne sunt, dup` cum fiecare [tie,
de alt` natur` dec~t a lec]iunilor eronate, fie ele c~t de multe (cum [i
sunt) [i c~t de bizare (cum iar`[i de at~tea ori sunt). C~nd Botez
transcrie Arabi pentru Asabi, sau jivine pentru z~ne [i fragi pentru
fagi, ca s` reducem la trei categoria acelor gre[eli mai mult sau mai
pu]in inevitabile, p`catul e departe de-a fi capital, chiar dac`, \n
materie de lec]iuni, toate erorile sunt deopotriv` de nevinovate. Cu
at~t mai mult, cu c~t dac` [i grafia [i sensul \ng`duiau o form` ca
Arabi, celelalte dou` exemple nu l`sau loc nici unei r`st`lm`ciri.
Unul din cele mai bogate \l formeaz` erorile prozodice sau de
nesocotirea rimelor, [i edi]ia Botez nu se abate de la aceast` regul`.
F`r` s` fie un habotnic al rimei, Eminescu este totu[i cel mai ingenios
[i mai surprinz`tor dintre stihuitorii no[tri. Judecat \ns` dup` edi]ia
Botez, Eminescu apare drept unul din cei mai neglijen]i versificatori,
\n care abund` deopotriv` versurile [chioape [i nonsensurile, \n loc de
rim`. ßalul negru s`-l \mpr`[tiu ( – S` dormim aici al`turi) transcrie
Botez (p. 463) \n una din variantele poeziei Las`-]i lumea [i, dac` nu
sensul, cel pu]in rima trebuia s`-l conduc` a citi: ßalul negru s`-l
\mp`turi, cum [i este \n realitate. Alteori nonsensul ia forme
monstruoase, ca \n des amintitul emistih: Copiii [i ciureii ai comicei
tragodii \n loc de Copiii reci [i cinici a comicei tragodii…

ßi pentru c` suntem \nc` la acel capitol, al nonsensurilor, [i
este forma cea mai displ`cut` a erorilor de lec]iune, nu credem de
prisos s` spicuim c~teva din lec]iunile eronate, ce se \nt~lnesc \n
cea mai recent` edi]ie eminescian`, tip`rit` de d-l D.R. Mazilu \n
colec]ia de „Studii [i cercet`ri“ a Academiei Rom~ne. Cu rare
excep]ii vom l`sa textele s` vorbeasc`.

Din t`lm`cirea \n versuri albe, a Imnului Crea]iunii (din Rig
Veda) p. 211:
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„ßi cercet~nd \n juru[i a fost cu \n]elep]ii“ \n loc de „ßi
cercet~nd \n inimi aflat-au \n]elep]ii“;

„Semin]e pasereasc`, n`scutu s-au (puterii) – t`rii“ \n loc de :
„Semin]e pres`rat` n`scutu-s-au puteri“ [i apoi – „t`rii“;

„Iar firea nu se-nal]` puterea [i voin]a“ \n loc de „Jos firea, sus
se-nal]` puterea [i voin]a“;

La Scrisoarea a II-a:
p. 273: „ßi peste statu-i atic el [i-a cules“ \n loc de „ßi pentru

stilu-i atic“ etc.;
p. 274: „Bulgar mutat din minte“… \n loc de „Bulgar smintit

la minte“…
„Azi c~nd prin desfr~nare e[ti surd [i chior [i gur` / Pe urma ta

ai pune-o pe-o carte la vr-un stoci“ \n loc de : „Azi c~nd prin
desfr~nare e[ti surd* [i chior* [i gros* / Pe mum`-ta ai pune-o pe-
o carte la vr-un stoss“;

p. 275: „C`ci patria ta scump` e prada unei jiganii“ \n loc de
„C`ci patria ta scump` e prada unei pierzanii“;

p. 281: „amorizaram“ \n loc de „amorizur`m“ (\n rim` cu
„v`zur`m“); „Eu pe b`nci puneam v-o foaia / De h~rtie tu s` vezi“
\n loc de „Eu pe b`nci puneam  \n [iruri / De h~rtie, titirezii“ (\n
tim` cu: „mamzel Rezi“);

p. 292: „Cei ce-mi critic` c~ntarea sunt uimi]i [i oameni mici-
s / C-un cuv~nt spre-a m`-n]elege mai sunt al]i crimela nisis“ \n loc
de: „Cei ce-mi critic` c~ntarea sunt uimi]i* [i oameni mari-s / C-
un cuv~nt spre-a m`-n]elege mai sunt al]i emunctae naris“;

„Cum nu-l are toat` [coala renumitului Vedu-Vau“ \n loc de:
„Cum nu-l are toat` [coala renumitului VAU VAU“ (adic` [coala
lui V.A. Urechea, de la «Revista contimporan`»).

La Scrisoarea a III-a:
p. 369: „Adormit-a \n Adana l~ng` dulcele platan / Pribegitul

fiur de rege [i nevresnicul Osman“ (acelea[i lec]iuni [i la Botez),
\n loc de : „Adormit-a \n Adana l~ng` verdele platan / Pribegitul
fiu de rege [i nemernicul Osman“ (nemernicul cu vechiul \n]eles:
„nemernic am fost [i m-a]i adus \n cas`“, Cazania lui Varlaam);

p. 373: „C`ci din Noi facem cetate“… \n loc de: „C`ci din Noi
f`cum cetate“… etc.

Sunt, f`r` doar [i poate, lec]iuni regretabile, cu at~t mai mult cu
c~t ar putea sugera ideea c` Eminescu o pornise de timpuriu pe
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c`r`rile pline de negur` ale ira]iunii, \n timp ce to]i cercet`torii au
ajuns la \ncheierea, nu numai c` a fost mintea cea mai limpede din
c~te a cunoscut scrisul rom~nesc, dar c` pr`bu[irea lui a fost cu
adev`rat n`prasnic`, asemeni unui arc mult prea \ntins, dar care n-a
\ncetat o clip` s` vibreze cu toat` intensitatea. çns`, [i este chiar
ra]iunea acestui articol, mai regretabil dec~t eroarea ni se pare
sistemul. Nimic, din transcrierile acestea de defecte, nu te las` s`
b`nuie[ti c` s-ar putea s` te afli \n fa]a unor lec]iuni dubioase.
Editorii lor nu s-au \ndoit o clip` de exactitatea celor ap`rute, n-au
surprins nici o umbr`, n-au schi]at nici o temere, sau cel pu]in n-au
comunicat-o [i cititorului. Tehnice[te, toate cuvintele sunt \n acela[i
chip \nf`]i[ate [i cele clare [i cele tenebroase. Din c~nd \n c~nd, e
drept c` Botez \nso]e[te unele cuvinte cu semne de \ntrebare [i
alteori cu linii de suspensiune, \ns` lucrul nu e f`cut s` u[ureze, c~t
mai mult s` complice. Nimic nu spune dac` semnele acelea sunt ale
originalului sau ale editorului. ßi totu[i, practica editorial` a
consacrat, \mprumut~nd filologiei, unul din semnele cele mai
comode: asteriscul, a[a cum se observ` mai sus, la c~teva din
lec]iunile noastre [i al c`rui mic astru \nso]itor avertizeaz`. Ca [i
felinarele de noapte, \nfipte \n marginea lacunelor de pavaj [i
canalizare, asteriscul \ndeamn` la veghe. E un memento, pentru
toat` lumea. Aten]ie! Lec]iunea ce oferim e ipotetic`. Sau cel pu]in
a[a ni se pare nou`. C`ci [i \n cazurile de mai mic` \ndoial`, editorul
precaut a[az` un asterisc, convins c` prezen]a lui – chiar inutil` – nu
are cui strica, \n timp ce absen]a lui d`uneaz` tuturor, chiar [i
editorului, pe care-l lipse[te de binefacerile controlului [i verific`rii.
S` nu uit`m, nici un moment, c` Anghelache, eroul Inspec]iunii lui
Caragiale a fost, \n definitiv, o victim` a caren]ei verificatoare.

C`ci, pentru a sf~r[i mai pu]in trist [i asupra unui exemplu din
mica recolt` de ast`zi, iat`, nu mai departe, lec]iunea de mai sus, a
d-lui D.R. Mazilu: mai sunt al]i crimela nisis. Stihul dimpreun` cu
perechea lui, figureaz` \n Epistola deschis` c`tre homunculul
Bonifacius redactat` \n 1876 [i opune ne\n]elegerii lui Bonifaciu
Florescu & C-nie, priceperea unor spirite, cu adev`rat subtile:
emunctae naris. Quintilian aminte[te de emuncti Attici („aticismul
limbii tale…“). Hora]iu de emunctae naris [.a.m.d. (vezi dic]io-
narele), iar Eminescu, [ase ani dup` aceea, \n polemica cu Nicu
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Xenopol, \[i \ncepea printr-un categoric distinguo: „Criticul – non
emunctae naris – de la Pseudo-Rom~nul – d. Nicu Xenopol – scrie
un lung articol \n Telegraful „Fundescu“ \n care se preface a se fi
m~hnit pe o dare de seam` a mea asupra „nuvelelor lui Slavici“ \n
care am relevat [i insolen]a criticului“ etc. (Ms. 2264. f. 214). Un
mic paragraf, precum se vede, din marele capitol al dic]ionarelor
latine[ti \n opera lui Eminescu (versuri, [i mai ales ziaristic`), pe
care lec]iunea d-lui D.R. Mazilu \l anuleaz`, asimil~ndu-l, \n cazul
cel mai bun, rarelor orhidee, ale erorilor de tipar, cu care ne
gratific` fantezia confra]ilor no[tri ze]ari.

Crimela nisis?! ßi m` g~ndesc cu oarecare triste]e la to]i aceia,
care-[i vor fi irosit ceasurile [i tihna, compuls~nd dic]ionarele sau
repertoriile botanice, \n c`utarea misterioasei [i inaccesibilei flori
albastre. Un asterisc, \n cazul de fa]` dou`, le-ar fi cru]at deziluziile.

SONET ßI CÅNTEC DE LUME LA EMINESCU

Paralel cu variantele [i postumele, c~te alc`tuiesc surprinz`-
toarea bog`]ie a acestui mic laborator de crea]ie, manuscrisele
eminesciene cuprind [i numeroase excerpte din literatura veche,
poeme de extensie, anonime, piese de teatru, \n arhaice t`lm`ciri
versificate, poezii de ocazional` inspira]ie, cu str`in` [i modest`
scriere (precum Incendiul Hu[ului), \n repararea c`rora intervine
cu \ngrijita lui caligrafie, colec]ii de poezie popular`, culeas` de
al]ii sau de el \nsu[i [.a.m.d. çn r~ndul celor din urm` se integreaz`
[i compactele cicluri de c~ntece de lume, reluate [i amplificate cel
pu]in \n trei din manuscrise [i c`rora li s-ar potrivi acel titlu
generic, pe care poetul \nsu[i \l a[az` \n fruntea seriei, ordonat
transcris`, cu eleganta lui caligrafie revizoral`, de prin 1875 \n ms.
nr. 2306, ff. 6–27: „C~teva irmoase, ce se c~nt` dup` mas`.
C~ntece de lume din jum`tatea \nt~ia a secolului (Extrase dintr-un
manuscris cu c~ntece)“.

C~t de ad~nc, \n trecut, se \ntind r`d`cinile acestui lirism,
oarecum epidermic, pentru a vorbi de stilul lui Saint-Beuve, au
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ar`tat-o cercet`rile istoriografilor no[tri, din ce \n ce mai \ntemeiat.
N. Iorga, Gh. Bogdan-Duic`, Ovid Densusianu [i \n timpul din
urm` d-nii Cartojan [i G. Breazul au adus m`rturii, din felurite
izvoare, despre larga difuziune a c~ntecului de lume [i despre
\mprejur`rile care au favorizat suprema]ia. Produs al Orientului,
altoit, cum spune N. Iorga, cu sugestiile poeziei erotice a Occiden-
tului, c~ntecul de lume a aflat, \n societatea noastr` \nalt` din trecut,
mediul cel mai prielnic, c`ruia pe de o parte, i-a procurat s`]ioasa
man` a deliciilor sentimentale, iar, pe de alta, din care [i-a tras noi
puteri de via]` [i de durat`. O civiliza]ie, st`p~nit` mai mult de
str`lucirea bunurilor materiale [i o cultur` \n a c`rei matc` poporan`
se \nt~lneau curentele paralele, al literaturii religioase, canonice sau
apocrife [i al romanelor de iubire [i aventur`, fastuoase [i implicate,
ca bazare orientale, prin care trecuser`, trebuiau s` duc`, cum au [i
f`cut-o, la o adev`rat` supraproduc]ie a c~ntecului de lume. Situa]ie
despre care at~t de sugestiv se exprim` d-l N. Cartojan \n \ncheierea
substan]ialului d-sale studiu Contribu]iuni privitoare la originile
liricii rom~ne[ti \n Principate, c~nd scrie: „çn Biblioteca Academiei
Rom~ne, se g`sesc multe alte asemenea manuscripte de stihuri (ca
cel din ms. nr. 1629, copiat de Ioni]` Popa la 1778), numite [i
„icoase veselitoare“ sau „irmoase vesele ce se c~nt` dup` mas`“,
unele mai vechi, amestecate prin texte poporane sau istorice ori
chiar acolo unde te-ai a[tepta mai pu]in, printre texte religioase.

Dar dac` au fost a[a de mult \n gra]ia public`, dovad` at~t
mul]imea manuscriptelor, c~t [i marea circula]ie a culegerilor lui
Anton Pann, \n frunte cu Spitalul amorului sau c~nt`torul dorului,
c~ntecele de lume n-au cunoscut mai pu]in [i ostilitatea. C~nd
Cronograful lui Moxa se nume[te „c~ntece curve[ti de iubo[te“
((apud. B. Breazul, Patrium carmen, p. 35) sau c~nd un secol [i
jum`tate mai t~rziu, Catavasierul de Buz`u, de la 1768, vorbe[te de
folosul celor ce c~nt` [i ascult`, ca unii care „vor iubi s` c~nte
catavisii [i irmose… iar` nu c~ntece curve[ti [i dr`ce[ti“ (ibid., p.
59) este \nvederat c` „irmosul veselitor“ sau c~ntecul de lume nu
era primit, de fel, cu bun`voin]`. Nici unul \ns` dintre comentatorii
acestei produc]iuni n-a fost mai pornit \mpotriva c~ntecului de
lume ca Gh. Bogdan-Duic`, zelosul cercet`tor al vechii [i noii
noastre literaturi. Pentru el, c~ntecul de lume este sinonim cu

87



Anton Pann, „acest c~rpaci poetic, care a fost \mpodobit de unii
critici cu \nsu[iri care-i lipsesc cu des`v~r[ite“, cum se exprima, cu
violen]a lui obi[nuit`, \n studiul de acum patruzeci de ani, \nchinat
logof`tului Costache Conachi. ßi pornirea \i era a[a de radical`,
\nc~t totul \i slujea de pretext [i de cap de acuza]ie \mpotriva acelui
ingenios „fiu al Pepelei“, cum at~t de plastic l-a botezat Eminescu
pe Anton Pann. Bolintineanu condamnase, \nc` de la 1868,
c~ntecele de lume, \n cuvinte categorice: „Ora[ele, spunea d~nsul,
sunt \necate de c~ntece amoroase pe care l`utarii le c~nt. Muntenia
este \necat` de aceste c~ntece f`cute \n Moldova, cele mai multe
obscene“. ßi cita, \n sprijinul afirma]iei sale, poezia Ah! iubit` tu,
frumoas`, compozi]ie, altminteri, nevinovat` [i pe care, de bun`
seam` n-ar adapta-o nici unul din revui[tii zilelor noastre. Dar cum
textul \ncriminat se \nt~mpl` s` fie, \ntr-o form` pu]in corupt`,
\ns`[i poezia lui Conachi, Cine are gust s`-mi creaz`, cum \n Noul
Erotocrit, de la 1837, Anton Pann insera (drept „str`in“, e
adev`rat), c~ntecul Noroace, noroace cu care ne vom \nt~lni mai
departe [i care de asemeni era al lui Conachi, cum poezii din
Conachi trecuser`, ici [i colo, modificate, [i-n culegerea celuilalt
logof`t al poeziei, Iancu V`c`rescu, [i cum, chiar sub ochii s`i,
Ioan N`dejde nu se sfia s` scrie c` „unele din poeziile publicate“
ale logof`tului moldovean „sunt cam prea lipsite de ru[ine“,
Bogdan-Duic` \mbina toate resentimentele \ntr-unul, c`ci pentru
toate aceste atentate \mpotriva poeziei lui Conachi singurul vinovat
era tot Anton Pann. „Spitalul amorului a boln`vit de moarte poezia
logof`tului“ scria, \n chip de concluzie [i \ntr-una din aceste
sentin]e, prec~t de pitore[ti, pe at~t de nedrepte, vehementul
justi]iar, care-[i explica, \n felul acesta, [i pentru ce toate acele
c~ntece de lume, popularizate de Anton Pann „trebuiau s` dezguste
pe Bolintineanu [i pe orice om de gust“…

…Nu \ns`, ad`og`m noi, [i pe Eminescu, al c`rui gust nu poate
fi pus la \ndoial` [i pentru care at~t c~ntecele de lume, c~t [i Anton
Pann erau vii [i inepuizabile izvoare de poezie. Admira]ia pentru
cel ce alc`tuise Povestea vorbei, Eminescu n-a limitat-o la simpla
metafor` nobiliar`, cu care l-a investit \n manifestul din 1870, al
Epigonilor. Invocat \n at~tea din articolele sale politice, [i pe bun`
dreptate, din Anton Pann d` lungi extrase \n foiletonul, [i nu de
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umplutur`, al «Timpului» din vara lui 1878, c~nd \[i petrece
concediul de odihn` [i de s`n`tate, la Flore[ti, \n Gorj, ocupat \ntre
altele, [i de t`lm`cirea \nt~iului volum din Fragmentele lui
Hurmuzachi. C~t despre c~ntecele de lume sau irmoasele, ce se
c~nt` dup` mas`, am ar`tat la \nceputul acestui articol, c` erau [i
frecvente [i sistematice. Nimic nu pune \ns` \n mai categoric`
lumin` caracterul acestor còpii de literatur` popular` sau semi-
popular`, dec~t compararea lor cu còpii similare, efectuate \n tot
cursul secolului al XIX-lea. O spicuire, c~t de sumar`, a celor trei
tomuri din Catalogul manuscriselor Academiei Rom~ne arat`, pe
l~ng` manuscripte, de seria celor amintite de d-l N. Cartojan, [i un
bun num`r de culegeri antologice, scrise cu m~na, soi de albumuri
compozite, \n care autorii de pe vremuri copiau, dimpreun` cu
propriile lor compozi]ii, nu numai poeziile ilu[trilor lor confra]i,
dar [i pachete \ntregi de c~ntece de lume. A[a sunt, de pild`, pentru
a ne limita la un singur exemplu, albumurile-manuscripte ale lui
Nicolae Paulethy, „auzitor de teologie \n seminaria diecezan` din
Blaj“, mai t~rziu, „pop` unit de sat [i literat rom~n“, cum \i zicea
regretatul nostru dasc`l Ion Bianu, \n studiul ce i-a consacrat.
Foaia de titlu a manuscrisului 460–461 poart` pe d~nsa \nsemna-
rea: C~ntece de lume scrise de Nicolae Pauleti, fiind poet, anu
1834, luna decembrie. çnt~lnim numeroase piese din Poezii
deosebite sau c~ntece de lume de Anton Pann, ap`rute \nc` din
1831. Apoi poezii originale sau t`lm`ciri (d.p. C`tre vasul lui
Verghilie din Hora]iu) de Asachi [i al]ii. Partea a IV-a din ms.-ul
462 cuprinde un ciclu intitulat: Amoreaz` anacreontic`, iar \n ms.-ul
463, dup` un studios rezumat de prozodie [i metric`, iat` un titlu,
care ispite[te \ndeosebi, printre celelalte ale grupului de poezii
originale: Amorul umbrelnic, 1840. Din nefericire, e numai o
gre[eal` de tipar a Catalogului. Manuscriptul nu vorbe[te dec~t de
„Arborul umbrelnic“. ßi totul transcris cu aceea[i aplica]ie, c~nd \n
cirilic` [i c~nd cu litere latine, de un curios [i un amator al
stihurilor de tot soiul, dar care las`, din nimic, s` i se citeasc`
printre r~nduri sau de vreo glos`, o preferin]` de vreun fel sau altul.

Nu tot astfel stau lucrurile cu irmoasele copiate de Eminescu,
\n c~teva din manuscrisele sale. Caligrafie, spuneam, cu eleganta
scriere m`runt` a epocii revizorale, din 1875–1876, reluate nu
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numai de la un manuscris la altul, dar uneori [i \nl`untrul aceluia[i,
c~teva pagini mai departe, greu de precizat, \ns` mai concentrate,
cum se va vedea din exemplul de mai jos – c~ntecele acestea de
lume, au, \n caietele lui Eminescu, o \nf`]i[are din cele mai aparte.
Citite [i recitite cu aten]ie, ele poart` pe d~nsele urma frecvent` a
acestei solicitudini. Creionul ro[u subliniaz`, taie sau re]ine \n mai
mari sau mai mici acolade, peni]a schimb` ordinea cuvintelor \n
vers sau a vesurilor \n strof` printr-o numerota]ie ingenioas` [i
bogat` \n inten]ii, cum se poate vedea \n irmosul çnger cu p`r
galben, reprodus \n volumul I al edi]iei noastre, la capitolul
Dorin]ei, rime [i versuri noi apar \n locul celor suprimate, ca [i
cum, ale tuturor [i ale nim`nui, ele ar fi un material la \ndem~na
oricui, \nc~t, cu bun` dreptate, putea scrie d-l D. Mur`ra[u, \n
amplul studiu din fruntea edi]iei sale de Literatur` popular`: „Prin
toate aceste imbolduri, manuscrisele lui Eminescu au ajuns s`
cuprind` un adev`rat al doilea Spital al amorului“.

C` toat` aceast` \ncruci[are de spade, ro[ii [i albastre, a creioa-
nelor ne pare s` fie inutil`, iat` ceea ce va fi g~ndit oricare dintre
iscoditorii manuscriptelor eminesciene. Pentru Chendi, prim editor,
\nc` de acum patru decenii, al literaturii populare, „stihurile
acestea Eminescu le citea nu numai pentru limba lor, sau numai
dintr-un sentiment de venera]ie pentru trecut, ci [i din o alt` cauz`
de ordin na]ional“, pe care poetul o exprimase, at~t \n Epigonii, c~t
[i \ntr-una din \nsemn`rile vieneze, \nrudit` ca tem`: „C~nd m`
aflu, nota t~n`rul Eminescu, fa]` cu cei b`tr~ni, cu literatura din
deceniile trecute, pare-c` sunt \ntr-o camer` \nc`lzit`. Sim]i c`
ace[ti oameni erau \ntr-un contact nemijlocit cu un public oarecare,
mic ori mare, dar \n sf~r[it era un public“. çn timp ce modernii „nu
sunt inele \n lan]ul continuit`]ii istorice a culturii noastre“. Pentru
d-l D. Mur`ra[u, \nt~iul [i, p~n` azi, ultimul cercet`tor studios
pentru c~ntecele de lume este \n primul r~nd un semn c` \ntr-\nsele
Eminescu va fi observat „puncte de atingere cu literatura popular`“,
ceea ce merit` nu numai s` fie luat \n considera]ie, dar urm`rit cu
toat` aten]ia, [i cu toate mijloacele [tiin]ifice, de folclori[tii no[tri.
Evident, lucrul nu e chiar at~t de lesne [i nici nu va putea fi at~t de
repede dezlegat, precum las` a se \n]elege \n studiile amintite, ale
d-lor N. Cartojan [i G. Breazul. Contamin`rile dintre erotica
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popular` [i erotica profan`, a c~ntecelor de lume, pe de o parte, [i
dintre acestea [i lirica cult` a V`c`re[tilor [i a lui Conachi, pe de
alt` parte, izol`rile [i disocia]iile ce se cuvin efectuate \n opera de
colportor, de adaptator sau de poet original a lui Anton Pann, iat`
procese care \ndrept`]esc [i recomand` concluzia la care ajunge d-
l N. Cartojan: „Toate aceste versuri, scrie d-sa, trebuie adunate,
clasate pe motive, publicate [i studiate, pentru c` fac dovada unui
puternic curent de liric` profan`, anterior V`c`re[tilor [i lui
Conachi. Acest curent merge paralel cu lirica religioas`“ etc.

Dar transcrierile acestea, masive, de c~ntece de lume vor fi
m`rturisit, poate, [i „pasiunea de colec]ionar de manuscrise vechi“
a lui Eminescu, adaog` d-l D. Mur`ra[u, [i cu aceasta facem un pas
mai mult c`tre ceea ce ni se pare a fi fost \ns`[i ra]iunea suficient`
a lucrului; pura [i simpla delecta]ie estetic`, \n contact cu o
literatur` deghizat`, \n care naivitatea de expresie nu izbute[te \ntot-
deauna s` anuleze nici ad~ncimea, nici varietatea sentimentelor
reale. F`r` aceast` participare direct`, sus]inut`, chiar pasionat`, nu
ne-am putea explica nici repetatele lecturi [i còpii, nici at~t de
insistentele interven]ii, nici stihurile originale, sugerate, en
marge… oarecum. Liric de o ad~ncime ne\nt~lnit` p~n` la d~nsul [i
nedep`[it` \nc`, Eminescu nu dispre]uia rafinamentele de stil ale
poetului dublat de c`rturar. La epoca aceast`, c~nd \ncepe
transcrierea irmoaselor, iubirea lui pentru Veronica nu ajunsese
\nc` pasiunea torid` [i devastatoare, de la sf~r[itul anului 1876 [i cu
at~t mai pu]in drama exilului bucure[tean, care avea s` se sublimeze
peste trei-patru ani \n recipientul cu grave sonorit`]i de aram`, al
Odei \n metru antic. Acum e timpul promenadelor, \n cr~nguri sau
pe uli]i t`inuite, al vizitelor \n societate, ridicole [i plicticoase, al
comediei amorului din Floare albastr` (minus finalul), din Dorin]a,
din Dormi, din La aniversar`, din versiunea pseudo-popular` a
Pajului Cupidon (Amor, copila[ hain \ncepea acesta, relu~nd stihul
irmosului: „Tic`los st`p~n / Amora[ hain“). Acum, vremea
anagramelor (Acinorev st` scris \n fruntea filei cu irmosul çnger cu
p`r galben), variante oarecum la acrostihurile, cu care [i Conachi [i
Anton Pann \[i m~ng~iau cititoarele. Acum, toat` aceast` resurec]ie,
\n limbaj [i costume de epoc`, a c~ntecului de lume [i eroinelor lui.
„Frumoas` Colimbelo / O zi te mai v`z \nc`, / ßi sufletu-n t`cere /
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çl v`z c` e-ntristat“ / – \ncepea un c~ntec („teatral – \n versuri albe“)
din Spitalul amorului [i dac` nu-l \nt~lnim, printre multele, extrase
din Anton Pann, cu ce desf`tare va fi copiat \n schimb c~ntecul, tot
„teatral“, parodie de „c~ntare a c~nt`rilor“, cu versuri alternate, ale
c`rui titluri regizorale sunau: „Amorul dormind o g`se[te [i-i zice:
– Somnoroas` ea s-a de[teptat din somn [i iar ea-i zice: – Dup` ce
s-au sp`lat la ochi iar ea a zis: – Dumneaei atunci \i d` r`spuns cu
\mbr`]i[are“. Ce era, a[adar, mai firesc ca toat` aceast` atmosfer`
de galanterii desuete, \n carnavalul c`rora \i pl`cea s` se prind`, [i
c~t mai des, s`-i fi sugerat anume motive, [i s`-i fi \nt`rit anume
predispozi]ii pentru poezia de circumstan]` [i improviza]ie. Nici o
mirare, atunci, ca din mijlocul acestor c~ntece de lume, ca dintr-un
humus prielnic, s` r`sar` c~te o „nepreg~ndit`“, pentru a vorbi \n
limba lui Iancu V`c`rescu, de gra]ia [i originalitatea urm`toarei:

Tu cei cu curtenire
çn glum` – [i dore[ti
S`-]i spun a mea iubire
çn versuri fran]uze[ti.

Dar eu sunt melancolic
ßi nu [tiu s` r`spund
Nu [tiu s`-mbrac \n glume
O tain` ce ascund…

…ßi totu[i, s-ar putea s` fie [i mai mult dec~t numai reflexivul
exerci]iilor acestora, \ntr-un climat de sentimentalitate conven]io-
nal`. ßarpe de ispit`, dac` nu [i de perdi]ie – c~ntecul de lume se
insinueaz`, uneori, chiar [i \n inima sonetului eminescian. Este
ceea ce vom \ncerca s` expunem \n urmarea acestui articol.

*

Am schi]at, cred, cu oarecare aproxima]ie, atmosfera aceea de
iatac oriental, a c~ntecului de lume \n manuscrisele eminesciene, [i
am l`sat s` se \ntrevad` c` printre ofurile [i ahurile irmoaselor
izbutea s` se strecoare, din c~nd \n c~nd [i c~te o melodie personal`.
„Avut-au astfel de c~ntece de lume ecou \n poeziile lui Eminescu?“
se \ntreba cu justificat` curiozitate [i d-l D. Mur`ra[u, \n valorosul
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studiu, amintit ceva mai sus, cu care prefa]eaz` documentata edi]ie
din literatura popular` a lui Eminescu, [i r`spundea: „S-ar putea g`si
unele elemente care amintesc pe Cristopol \n poezii de mic`
\nsemn`tate ca Frumoas`-i, Ochiul lui iubit. Dar aceasta-i at~t de
pu]in [i at~t de nesigur! çntre c`ldura [i sinceritatea din poeziile lui
Eminescu [i conven]ionalismul superficial al c~ntecelor de lume nu
se pot stabili raporturi“. Trec peste faptul c` \ntr-adev`r, \ntre cele
dou` poezii, una de adolescen]`, iar alta din maturitatea liric` a lui
Eminescu [i c~ntece de lume nu e nici o leg`tur`, et pour cause, ca
[i peste faptul c` Ochiul t`u iubit mi se pare una din cele mai reu[ite
realiz`ri ale liedului la Eminescu: aerian, chiar arielian, gra]ios [i
totu[i esen]ial (n-a[ putea preciza \n clipa de fa]`, dar am impresia c`
Ochiul t`u iubit e din epoca bucure[tean` a elegiilor prefunerare din
Mai am un singur dor) [i m` opresc la una din premise [i dup` aceea
la concluzia silogismului de mai sus. C~te ceva despre
„conven]ionalismul superficial“ al c~ntecelor de lume am spus [i
noi, [i felul cum am privit pe dup` perdelele acestor pavilioane de
petrecere, decent` \nainte de toate, c`ci veacul era al graselor
desf`t`ri materiale, dar al sentimentalit`]ilor naive ne-a f`cut s`
vedem la Eminescu un delicat pre]uitor al irmoaselor, cu vechi [i
aromat buchet de epoc`. Deliciile acestea rafinate, de c`rturar
p`truns de toate miresmele unei literaturi, cosit` \nainte de timp,
\nduio[`rile [i dup` aceea preferin]ele pentru expresia aceea primar`
mi se pare c` sunt cu mult mai tiranice, dec~t s-ar b`nui. Evident, nu
e vorba s` edict`m sau s` invent`m legi, \ns` n-ar fi exclus ca un
anume prozaism al \nt~ielor forme de expresie la Eminescu s`
\ng`duie a fi identificate mai cur~nd cu dilec]iunea pentru jocul de
parodie [i pasti[`, dec~t cu chiar insuficien]ele expresive ale unora
din etapele intermediare de crea]ie. Nu vorbim, desigur, de ezit`rile,
proprii adolescen]ei [i tinere]ii, c~t de plumbul [i c~l]ii unor anume
forme embrionare din v~rsta \mplinirii poetice. C~nd \n 1871 sau
1872 traduce pentru \nt~ia oar` sonetul Vene]iei, decalcul literar al
versurilor lui Cerri nu putea s` aib` alt` \nf`]i[are dec~t aceea a unor
greoaie [i informe stihuri, ce n-au deschis \nc` ochii [i-[i caut`, prin
\ntuneric, c`rarea. Dar c~nd \n 1876, a[adar la o v~rst` nu numai de
continu` efervescen]` liric` dar [i de ferm` st`p~nire a me[te[ugului
poetic, putea, al`turi de C`lin [i Strigoii, [i uneori cu aceea[i

93



cerneal`, s` acumuleze strofe, \ntr-un poem de atelier, Comediantul,
pe c~t de pre]ios sub raportul biografic, pe at~t de lipsit de str`lucire,
faptul, de bun` seam`, se cere [i altminteri considerat.

C`ci te-am fost visat pe tine
ßi cu ochii suflete[ti
Cunoscut-o-am \ndat`
C` a mea peire e[ti.

sun` una din strofele amintitei spovedanii [i cine nu adulmec`
\n stihurile acestea gospod`re[ti, un ecou din inepuizabila [i
tabietlia spovedanie a c~ntecelor de lume? Este aici, \n prozaismul
acesta nativ \n c~ntecele de lume, simulat la Eminescu, un timbru
de alt` natur` [i de alt` calitate dec~t cel din stihurile opace, peste
care n-a pogor~t niciodat` harul poetic. Dac` s-ar mai putea epiloga
asupra versului cu care Gheorghe Cre]eanu, poet f`r` doar [i poate
(„Lir` de argint, Cre]eanu“, scrisese Eminescu \n prima versiune a
Epigonilor), \[i sf~r[ea poezia çn o colib` din primul an al
«Convorbirilor», \n care se \nduio[a de soarta muncitorului
„Lu~ndu-[i dejunul compus dintr-un covrig“ – nici o toleran]` nu
[i-ar avea rostul pentru un vers ca cest`lalt: „De[i sunt mititic` [i
neconsiderat`“ din urm`torul num`r al «Convorbirilor» semnat
Roiu George. „Poezia se nume[te Enigm` [i ea nu rezid` altundeva
dec~t poate \n ipoteza c` versul cu pricina s` fie un ecou al roman]ei
Je suis modeste et soumise, plecat` de pe scenele pariziene,
ad`postit` printre t`lm`cirile logof`tului Iancu V`c`rescu [i ajuns`
\n cele din urm`, printr-unul din acele raporturi frecvente, \n
repertoriul l`utarilor (cf. D. Mur`ra[u, op. cit., p. 57). „ßi scump`
dardanel` / M`rea]` e[ti la stat“ c~nt` una din compunerile
Magazinului de c~nturi vechi [i noui, tip`rit de George Ucenescu,
la Bra[ov, \n 1863, a[adar cu patru ani \naintea Enigmei [i cat` s`
m`rturisim c` sub \n[el`toru-i ve[m~nt etimologic, invoca]ia
psalmului bra[ovean pare cu mult mai aproape de treptele
Parnasului dec~t ciripitura accidentalului poet al „Junimii“. Mai
pu]in enigmatic r`m~ne, f`r` doar [i poate numele autorului,
\nghi]it de-a pururi \n umbra f`r` de \ntoarcere a uit`rii. Cine, va fi
auzit despre d~nsul? F`cut-a el oare [i cel de al doilea pas din
anacronicul boston poetic de la 1867? Va mai fi avut el oare r`gaz
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pentru vreun nou p`cat al tinere]elor, smuls lecturii dosarelor, la
care-l va fi obligat, poate oficiul s`u de avocat sau de judec`tor, la
cine [tie ce instan]`? (Nu sunt oare tot din vremea aceasta [i
t~nguirile amoroase ale juristului de mai t~rziu George Meitane, al
c`rui nume, dimpreun` cu al lui Pantazache, se \nt~lne[te printre
glumele de atelier ale lui Eminescu?) Dar stai… Roiu…
judec`tor… [i ca-ntr-o reg`sire teatral` de pre vremea lui Plaut, iat`
c` draperiile de umbr` ale cortinei se dau la o parte [i din p~clele
estivale ale unei amiezi de acum trei decenii, se \ncheag` una din
acele imagini, cu at~t mai durabile, cu c~t au fost \nregistrate \n
v~rsta de aur a june]ii. Ora de pr~nz ne gonea pe la birturile
economice din \mprejurimi [i-n vechea sal` de lectur`, r`coroas` [i
patriarhal`, a fostului local de bibliotec` al Academiei, mai
r`m~neau s` vegheze doar patru septuagenari: deasupra raftului cu
enciclopedii masive, supt la fa]`, cu pome]ii ie[i]i [i adus de umeri,
de parc` ar fi ]inut \n spate toat` erudi]ia de sub d~nsul a[a cum
apare \n clasicul bust al lui Houdon, ghipsul lui Voltaire, privind
piezi[ la chipul de mag, ad~ncit \n medita]ii spiritiste, din celebrul
portret al lui Hasdeu, iar \n spatele lui, unul l~ng` altul, la lunga
mas` de brad acoperit` cu mu[ama (o, fericit` vreme a
mu[amalelor, voi n-a]i cunoscut tortura meselor de sticl` din
cubista cl`dire modern` a Academiei!), de sub ceasornicul, infinit
mai precis dec~t cel electric de ast`zi: un cuplu cervantesian,
aproape, silueta usc`]iv` a Cavalerului Tristei Figuri, [i l~ng`
d~nsul, rev`rsat` pe dou` [i trei scaune, f`ptura bine \mplinit` a
scutierului s`u. Sancho Panca copià, zilnic, coloane dup` coloane
din nu mai [tiu ce gazet` \ng`lbenit` de timp [i nu era altul dec~t
bl~ndul [i obezul regizor de haiduci N.D. Popescu, iar ar]`gosul
Don Quijote, ce se lupta cu grelele tomuri de enciclopedie, pe care
le devora \n lipsa romanelor cavalere[ti, [i-n paginile protectoare
ale c`rora \[i f`cea odinioar` siest` de amiaz`, era consilierul de
curte, Roiu [i nu mai [tiu cum, pensionar la vremea aceea [i ar mai
fi putut s` fie – de ce nu? – [i autorul Enigmei, scris` cu mai pu]in
de jum`tate de veac mai nainte. C~nd, re\ntor[i cu graba cititorilor
plini de iluzii, ne reluam locul la pupitre, septuagenarii de sub
ceasornic continuau s` murmure, fiecare \n portativul s`u, aceea[i
rug` de mul]umire lui Morfeu, binef`c`torul. Un tom desprins cu
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oarecare brusche]` din raftul s`u de odihn` tulbura calmul acelor
ap`s`toare dup`-amiezi de var`, [i consilierul nostru, alungat din
regatul umbrelor, \[i rostogolea furios privirile, ]~]~ind \mpotriva
celor ce stric` lini[tea, at~t de necesar` studiului…

O, timpuri!… Numai c` istoria literar` nu se face cu \nduio[`ri
de felul acesta. Un motiv mai mult s` ne \ntoarcem la oile noastre,
mai corect la concluzia silogismului amintit mai sus, dup` care nu
s-ar putea „stabili raporturi“ \ntre poezia at~t de original` a lui
Eminescu [i „conven]ionalismul“ c~ntecelor de lume. Impresia
noastr`, timid`, evident, ca tot ce se atinge de c`mara cu taine a
crea]iei eminesciene este c` totu[i raporturile acestea, oric~t de
tangen]iale, subzist`. S` \ncerc`m. Am amintit [i de r~ndul trecut
de una din colec]iile de irmoase, afl`toare \n manuscrisele lui
Eminescu [i anume de aceea din ms. 2306, ff. 6–27. çn mijlocul
acestor texte \ndr`gite, copiate cu grij` [i recitite, la dese r`stim-
puri, cu [i mai mare aten]ie, dovad` nenum`ratele interven]ii ale
creioanelor de culoare se afl`, la fila 9, dou` sonete: I. Iubind \n
tain`, am p`strat t`cere, \nt~iul din ciclul sonetelor edi]iei
Maiorescu, inedit la data aceea, \n al c`rui prim vers ne-a pl`cut
\ntotdeauna s` vedem un corespondent al primului vers din sonetul
lui Arvers, dar pe care Ibr`ileanu \l socotea tautologic, [i II. Pe
g~nduri ziua, nop]ile-n veghere, acel sonet postum, tip`rit [i de
Nerva Hodo[ [i de Chendi [i care a trecut prin mai multe forme.
Prezen]a, \n acest loc, a acestor dou` sonete nu e de fel \nt~mpl`-
toare. Pe fila din st~nga, a[adar 8 v se afl` irmosul nr. 14: Via]`
bun` vreodat` etc., pe f. 10 c~ntecul de lume nr. 15: Ah! noroc,
noroace, iar pe f. 11 un sonet sui generis Nenorocit noroc de-a fi
iubit, semnalat \nt~ia dat` de d-l R`dulescu-Pogoneanu, \n 1902.
Iar \ntre toate aceste file [i texte se ]es i]e mai mult sau mai pu]in
vizibile, mai mult sau mai pu]in consistente. Noroace, noroace,
cum s-a v`zut, cum G. Bogdan-Duic` a dovedit-o \nc` de acum
patruzeci de ani, a unul din c~ntecele de lume, de sorginte c`rtur`-
reasc`, tip`rit drept „str`in“ \n Noul Erotocrit de la 1837, al lui
Anton Pann, dar izvodit de logof`tul Costache Conachi, \n a c`rui
edi]ie nu se afl`, dar nu lipse[te din mauscrisele lui. El num`r` 5
strofe a 6 versuri [i tot at~tea [i-n prima culegere eminescian` din
ms. 2306, f. 10. Afar` de simplificarea interjectiv` a \nt~iului vers,
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diferen]ele dintre original [i copie sunt minime. Cea mai \nsemnat`
– [i desigur lucrul r`m~ne s` fie verificat – este intervertirea
versurilor ultimei strofe, procedeu frecvent la Eminescu, at~t \n
poezia lui original`, c~t [i \n textele predilecte. Uneori, schimb`rile
acestea se limitau la simple [i nevinovate muta]iuni topice,
metateze \nl`untrul stihurilor, pe care le indica fie cu mai scurte
sau mai lungi arcuri de grafit. „Nici un ceas \n lume, nici un ceas
\n via]`“ suna versul dint~i al unui c~ntec de lume, al c`rui fir
r`sucit d`dea „Nici un ceas \n via]`, nici un ceas \n lume“ [i cine
ar putea t`g`dui c` nu e mai bine a[a [i c` infima schimbare nu e
dovada unei cert nuan]ate inten]ii. Alteori, claviatura se propaga de
la stih la stih [i de la strof` la strof`, dup` legi hot`r~te, chiar c~nd
e opera improviza]iei, a[a cum s-a putut vedea din irmosul çnger cu
p`r galben (vol. I, al edi]iei noastre, p. 395) a[a cum vor putea fi
urm`rite, \n vol. III, infinitele arpegii din Mai am un singur dor.

Spuneam c` diferen]ele celor dou` versuri ale c~ntecului de
lume Noroace, noroace, privesc mai cu seam` strofa ultim`, care la
Conachi sun`:

S` scap de suspinuri
De dureri [i chinuri
S` intru-n morm~nt
Tot mort se nume[te
Oricine tr`ie[te
Cu n`dejdea-n v~nt.

çn timp ce la Eminescu:

Tot mort se nume[te
Oricine tr`ie[te
Cu n`dejdea-n v~nt;
Dac`-n vecinicie
Supus la urgie,
Tu-i veste[ti morm~nt.

dup` care totul e prins \n acolada unui creion ro[u, cu osebire
strofa ultim` [i \n cele din urm` barat, ceea ce dovede[te c` va fi
slujit de pies` de sacrificiu unei alte copii, mai mult sau mai pu]in
modificat`. Ea [i apare, de altminteri, aceast` nou` copie, sub n-rul
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20 al noii serii de c~ntece de lume eminesciene, din ms.-ul 2.308,
f. 65 sq. Diferen]ele, de ast` dat`, sunt cu mult mai sensibile, cum
se poate vedea din ultimele dou` strofe (\ntreg textul nu mai
num`r` dec~t patru):

De tr`iesc, tr`iesc
Via]a nu voiesc
Tr`iesc pentru tine;
Ochii c~nd clipesc
De pl~ns se topesc.
Via]a nu-mi r`m~ne.

Pieptul se desface?
Tremur. Ah! noroace.
Ah noroc, noroace
Las`-m` \n pace.

[i r`m~ne, cum spuneam mai sus, s` se verifice \n ce m`sur`
modific`rile acestea sunt ale colec]ionarului sau dac` ele nu
reprezint` o variant` autentic` [i de natur` popular`, a c~ntecului
de lume. Ceea ce n-ar putea fi atestat dec~t \n ziua \n care s-ar
realiza acea edi]ie [tiin]ific`, a[a cum o preconiza d-l N. Cartojan,
a tuturor c~ntecelor de lume. Dar motivul norocului, imaginat ca
una din divinit`]ile familiare ale dragostei, \nger [i demon,
totodat`, str`juind cu ramura de finic sau cu spada de foc a patimei,
c`m`rile de calm [i pierzanie ale inimii, e cu mult mai frecvent,
at~t \n poezia original` a lui Eminescu, la v~rsta la[ilor, c~t [i \n
culegerile sale de irmoase.

Ah, noroc pisma[, ah, noroc cumplit
Nu-]i ajunge-at~t c~t m-ai chinuit?
Focul ce mi-l dai c~nd o s` mi-l iai
ßi de mine mil` c~nd o s` ai?

apostrofeaz` unul din aceste predilecte c~ntece de lume [i el ar
putea sluji drept epigraf al varia]iunilor pe aceea[i tem`, din poezia
original` a colec]ionarului. Iat` \nt~i dou` versuri dintr-un sonet,
G~ndind la tine fruntea-acum m` doare, de funciar` esen]`
veronian` [i care nu \nt~mpl`tor figureaz` \ntr-unul din primele
cicluri de dragoste ie[ean`, copiat cu cert` solicitudine caligrafic`,
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\n ms.-ul 2281, ff. 66 v.–73 (tot aici, \ntre altele: a doua redac]ie
din Nu m`-n]elegi, a treia din Iubind \n tain`, prima redac]ie a
sonetului C~nd \nsu[i glasul, o prefacere \n alexandrini a irmosului
çnger cu p`r galben etc.):

Tu blond noroc al unui vis de[art,
Tu visul blond unui noroc ce nu e;

iat`, dup` aceea, acel sonet sui generis, din care am amintit mai
sus, ce figureaz` \n sfera, a[a cum am delimitat-o, a inspira]iilor
\nrudite, ]esute printre c~ntece de lume [i care, s-ar zice, nu e
altceva dec~t reluarea, sub form` de catrene [i ter]ete, a aceluia[i
motiv (al`turarea lor, f`r` aproape pic de spa]iu cu acela[i condei
[i aceea[i cerneal`, sugereaz` ideea unui veritabil sonet – ceea ce
mai la urma urmei, poate c` [i este):

Nenorocit noroc de-a fi iubit
Iubind \n veci s` nu i-o po]i tu spune
Singur s`-ntinzi tu bra]ele nebune
S` le-ncle[tezi pe pieptul ostenit.

Totu[i \n ochii dulci s` vezi minune,
S` vezi c` ai putè fi fericit
Dac-un moment pe ea ai fi g`sit
Singur`-n cas` [i \n toane bune.

Nenorocit! Iubind s` fii iubit
ßi totu[i (nici o) str~ngere de m~n`
S`-]i spuie da! ßi c~te ai dorit,

Pe c~nd \n fa]a rece, ochii reci
Ascunde tot ce s~nul ei p`streaz`
T`cere impun~ndu-]i chiar pe veci;

a c`rui lectur`, fa]`-n fa]` cu sonetul \nvecinat Iubind \n tain`,
am p`strat t`cere, nu e lipsit` de pitoresc [i de sugestii, chiar dac`
firele de p`ianjen ale leg`turilor se destram` la cea mai u[oar`
atingere [i mireasm`, pe care orice cunosc`tor o adulmec`, f`r` de
gre[, scap` analizei. ßi, \n sf~r[it, iat` [i c~teva stihuri, \nt~i din cea
de a doua redac]ie [i dup` aceea din exerci]iile pentru ter]ete, ale
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celui mai puternic, C~nd \nsu[i glasul g~ndurilor tace, din ciclul de
trei, al sonetelor tip`rite la sf~r[itul anului 1879:

Din neguri albe oare tu c`ta-vei
Asupra mea cu marii ochi, noroace!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R`sai din umbra vremilor \ncoace
Frumoas` zi, pe care-am dezmierdat-o.
Pierdute vis, pierdutele noroace!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A tinere]ii stea, o, tu, noroace
Pe veci pierdut` vecinic adorato!
De multe ori te-ai dus nesupusule* noroace
Cu ochii t`i cei mari [i dulci noroace.

Cazul celui de-al doilea sonet e, \ntr-un fel, mai simplu, mai
direct, poate chiar mai conving`tor. La st~nga filei cu cele dou`
sonete, a[adar, pe 8 verso, se afl`, spuneam, al 14-lea irmos al
ciclului: „Via]a bun` vreodat` / De-am g~ndit ca s` tr`iesc / N-au
fost chip nici cu putin]` / C`-n tot ceasul p`timesc“, num`r~nd [ase
strofe, unul din cele mai prozaice, ale ciclului [i ale c`rui 8 versuri
din urm`, destul de neglijent copiate, \ndeosebi ultimele dou`, sunt
re]inute cu acolad` de creion ro[u. Strofa a doua \ncepe cu aceea[i
habitual` interjec]ie Ah! amorul, tic`losul, a treia ofer` termenii
\nt~iului vers al sonetului cu pricina: „Stau \n g~nduri toat` noaptea /
Ziua mi-i spre suspinat“ iar ultimele dou` strofe, re]inute, cum s-a
v`zut conduc la ter]ete:

Lumea dar este f`cut`
Spre pierzania omenirei,
M-am n`scut [i eu \ntr-\nsa
Ca s` fiu rob p`timirei.

Eu m-am \n[elat pre sine-mi
Zic~nd c-oi fi norocit
çn sf~r[it am cunoscut(-o)
Dar ce folos am cunoscut* (?)

Aceasta la fila 8 verso [i, peste drum, la fila 9, \nt~i sonetul
Iubind \n tain` [i dup` aceea sonetul postum:
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II
Pe g~nduri ziua, nop]ile-n veghere
Astfel via]a-mi tot \n chinuri trece
P~n’ce natura-a vrè s` se plece
La ruga mea s`-mi deie ce voi cere.

Nimic nu-i cer dec~t morm~ntul rece
Repaos lung \n lunga mea durere
Dec~t s` port amarul \n t`cere
Mai bine geana-mi moartea s-o aplece

C`ci lumea e l`ca[ul p`timirei
Un chin e v`lul iar g~ndul spuma
Dureri ascunde farmecele firei.

Odat` te-am v`zut… o clip` numa
ßi am sim]it* amarul omenirei
Ce-am folosit c`-l [tiu [i eu acuma1.

Inutil s` atragem aten]ia, [i cu at~t mai pu]in s` st`ruim \ntr-o
analiz` statistic` [i fastidioas`, a tuturor elementelor comune, ce se
\nt~lnesc \n unul sau altul din textele expuse. C`ci mai presus de
concepte [i detalii ([i ele nu lipsesc), ceea ce apropie toate aceste
stihuri [i c~ntece, fie de lume, fie eminesciene, este atmosfera
erotocritean` a ansamblului. C` \ntre ele [i altele distan]a e sensi-
bil`, ba chiar enorm`, nimic mai adev`rat. Nu \ns` mai adev`rat
dec~t faptul ([i descrierea noastr` topografic` l-a favorizat), c` cel
pu]in textele, aici indicate, au \ncol]it [i s-au \nfiripat \n humusul
bogat \n frunze putrede, al irmoaselor. Filia]ia lor ni se pare cu mult
mai stringent` [i mai adev`rat` dec~t aceea pe care comparati[tii o
identific` \n cutare [i cutare model, fie str`in, fie autohton. Nu s-a
spus, de pild`, c` poezia ßi dac` ramuri bat \n geam ar fi avut de
model una din poeziile lui Heine, pentru c` „ambele \ntrebuin]eaz`
acela[i procedeu literar [i \ncep cu conjunc]iunea [i“, sau c`
expresiunea „verdele covor“, din Diana, „e desigur \mprumutat`
din Vasile Alecsandri“, al c`rui Dulce \nger, de la 1853, folose[te
„verzi covoare“? Astfel de excese nu au ce c`uta aici. Aten]iile lui

1 Prima redac]ie: „Dar ce folos c`-l [tiu [i eu acuma?“



Eminescu pentru aceste culegeri, fie \n formele lor brute, fie \n cele
altoite, costituie \nc` unul din omagiile pe care c`rturarul [i poetul
nu preget` s` le \nchine unicei lui iubiri. Putea, mult [i bine,
Conachi, acest Don Juan al acrostihurilor, s`-[i implore Casandrele
[i Catincile sau s` se t~nguie „cerului \nalt [i \nfoca]ilor plani]i“ de
astfel de „idre“ [i de veninul lor, – pentru Eminescu, la v~rsta
aceasta a la[ilor, ca [i dup` aceea, p~n` \n pragul morm~ntului,
tortura a fost una [i unul singur numele ei.

Grele-mi sunt cu toate ast`-zi, precum zice-o parimie
Dac` nu e cine nu e, cine e s` nu mai fie.

st` scris \ntr-unul din c~ntecele de lume, apar]in~nd unui recent
ciclu, de Bucure[ti (2.282, f. 1. sq.) [i distihul acesta, oriental,
pendant al celuilalt distih, catullian, odi et amo, ale c`rui ecouri
sunt a[a de vii \n poezia lui, este expresia cea mai simpl` a cultului
s`u. C`ci la fel cu Erotocrit, ce-i era at~t de familiar [i al c`rui
destin \l reedita cu fiecare din \ncerc`rile patimei lui [i despre
Eminescu s-ar putea spune c` „se pedepsea f`c~nd stihuri de
dragostei Aretuzei“.

LAÏS

Pasiunea pentru cele literare, [i \ndeosebi de istoriografie
literar`, a d-lui I.E. Torou]iu e prea cunoscut`, ca s` mai fie nevoie
s` o \nf`]i[`m cititorului. Editorul impun`toarei colec]ii de Studii [i
documente literare, ajuns` la al [aptelea volum, din care se
preg`tesc s` apar` alte c~teva, unde s-au tip`rit at~tea materialuri
istoriografice de net`g`duit` valoare, care au adus at~tea servicii,
dovad` frecventa lor cita]ie pe ordinea de zi a monografiilor de tot
soiul, \n domeniul literaturii, [i-a rezervat un loc de pe acum recu-
noscut, \n r~ndul fondatorilor de institu]ii. C`ci a prelua conducerea
unei reviste, de natura septuagenarelor «Convorbiri literare» [i a-i
infuza o nou` [i tinereasc` vitalitate, a organiza colec]ii de
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literatur`, \n cadrul revistei [i a oferi tinerilor scriitori putin]a s`
destrame de timpuriu crisalinda anonimatului, iar pe cei clasici s`-i
str~ng` laolalt` \n confortabile blocuri, dimpreun` cu toate relicvele
celebrit`]ii lor, \n primul r~nd epistolare, iat` fapte ce tr`deaz` nu
numai o nobil` [i neadormit` pasiune literar`, dar, [i este marele
merit al d-lui I.E. Torou]iu, [i arta de a preface proiecte \n realit`]i. 

çns` d-l I.E. Torou]iu nu este numai un fondator de institu]ii [i
un animator, pentru a folosi un termen de care se cam abuzeaz`.
D-sa este [i un emerit istoric literar, milit~nd \ndeosebi \n compar-
timentul destul de vast al germanisticii [i de o bun` bucat` de
vreme [i \n acela al eminescologiei. Studiile d-sale consacrate
criticii de text, a poeziilor lui Eminescu, amintesc, numai c` \n alt
plan, de studiile minu]ioase [i pasionante ce Ibr`ileanu dedicase
edi]iilor eminesciene [i sunt dominate de r~vna de a reconstitui
adev`rata fa]` a poeziei lui Eminescu, de a restaura versul poetului
\n fizionomia lui originar`. Primatul autenticit`]ii, iat` idealul, pe
c~t de justificat pe at~t de trudnic, \n slujba c`ruia [i-a angajat de
I.E. Torou]iu toat` energia. Dar dac` nenum`rate sunt piedicile
\nt~lnite \n cale, ce se opun [i alteori z`d`rnicesc rezultatele, nu
pu]ine sunt [i \mprejur`rile norocoase, ce favorizeaz` cercet`rile,
[i o astfel de \mprejurare este descoperirea originalului t`lm`cirii
lui Eminescu, dup` piesa lui Augier, Laïs, sau \n numele dint~i Le
joueur de flûte. Gra]ie acestui manuscris dup` care s-a f`cut
tip`rirea din 1895 \n «Convorbiri literare», cu respectarea unor
indica]iuni ale lui Maiorescu, d. I.E. Torou]iu se \nt`re[te \n
convingerea c` reintegrarea manuscrisului originar \n toate
drepturile se impune [i ridic`, prin aceasta, \ntreaga problem` a
autenticit`]ii textului eminescian. Deci, dou`-trei cuvinte \n
leg`tur` cu aceast` problem`, \nainte de a trece [i la celelalte
aspecte ale noii contribu]iuni istoriografice a d-lui Torou]iu.

Asupra unui principiu cred c` este toat` lumea de acord, acela
anume c` textul oric`rui scriitor, cu at~t mai mult al lui Eminescu,
are drepturi suverane fa]` de indiferent ce sugestii sau interven]ii
str`ine [i c` nici un editor nu este \ndrept`]it s` nesocoteasc` sau
chiar s` transige cu acest principiu. Din nefericire \ns` de cele mai
multe ori probele materiale ale ultimului text eminescian lipsesc,
acel text \ncredin]at «Convorbirilor» [i a c`rui absen]` o
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depl~ngea, cu at~ta dreptate, Ibr`ileanu. Diferen]ele ce se observ`
\ntre variantele afl`toare \n manuscrise [i poeziile a[a cum au
ap`rut ele \n revista de la Ia[i, pe de o parte, [i existen]a unor
scrisori categorice, din 1878, prin care poetul nu \ng`duia s` i se
schimbe nici m`car o iot`, pe de alt` parte, au putut s` acrediteze
legenda unei cenzuri arbitrare din partea fie a lui Maiorescu, fie a
lui Iacob Negruzzi. C` lui Maiorescu \i convenea rolul de consilier
[i chiar de operator literar al victimelor aduse lui spre sacrificare,
iat` ce se [tie \ndeajuns. C` a lucrat \mpreun` cu Eminescu, la
retu[area Luceaf`rului, c~nd \i va fi sugerat [i ideea schimb`rii
celor trei strofe, iat` ce st` scris negru pe alb \n at~t de pre]iosul
jurnal al çnsemn`rilor zilnice. Dar c` Eminescu n-a cedat nim`nui
altuia dec~t sie[i, iat` ce este tot at~t de \nvederat. Dovad`
refuzurile verificate, din Strigoii [i Luceaf`rul. Nu o dat` g`se[ti
sub condeiul editorilor b`nuiala c` una sau alta din modific`ri,
\ndeosebi cele m`runte, s-ar datora redac]iei revistei sau lui
Maiorescu. C~t` vreme lipse[te copia ultim`, plutim \n vagul
prezum]iilor. Fluxul [i refluxul variantelor la Eminescu e a[a de
constant [i de tot at~tea ori at~t de capricios \nc~t n-ar fi exlus ca
[i modific`rile de ultim` or` s`-i apar]in`. Mai e, dup` aceea,
chestiunea erorilor de tipar. Aceasta-i o alt` poveste. C`ci
niciodat`, [i doar sunt erori de tipar celebre \n istoria tip`riturilor
eminesciene, poetul n-a intervenit cer~nd s` i se tip`reasc` vreo
erat`. Cel mult dac` recomanda o corectur` atent`, \n marginea
posibilului. Dar dac` nu manifesta public, fie dezavuarea, fie
dorin]a de rectificare, nu \nseamn` c` nu era atent la tot ce se
\nt~mpla textului s`u, c`ruia \n intimitate, \i acorda \ntreaga
repara]ie. Cunosc dou` atari cazuri: una, a erorii de tipar din poezia
de adolescen]`, La Heliade, al c`rui proces cu peripe]ii, povestit \n
primul tom al edi]iei, se afl` [i-n acest volum, iar a doua, din
Scrisoarea a III-a, a c`rei reconstituire am f`cut-o abia \n aparatul
critic al celui de-al doilea tom. E vorba de eroarea Arabi pentru
Asabi, cum trebuie, cum \nsu[i Eminescu a corectat \n unul din
rarele prilejuri oferite [i cum se poate vedea din cele ce se spun la
locul indicat. Ceea ce \nseamn` c` regretul dup` ultima copie,
\ncredin]at` «Convorbirilor», are toate [ansele s` creasc`, de-a
lungul evilor, la fel ca bulg`rele de z`pad` pref`cut \n troian.
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C`ci lucrurile se schimb` \n fa]a certitudinilor. ßi o astfel de
certitudine este aceea a revela]iilor d-lui I.E. Torou]iu. Studiind
manuscrisul t`lm`cirii, cedat d-sale de redactorul de pe atunci al
«Convorbirilor», d-l Mihail Dragomirescu, [i cedat, la r~ndu-i,
Academiei Rom~ne, d. Torou]iu ridic` o apreciabil` list` de modi-
fic`ri, operate de Maiorescu, pe care, cu ajutorul unor adecuate
facsimile le pune sub ochii cititorilor. Dac` unele \ndrept`ri sunt
convenabile, s` zicem chiar preferabile, altele sunt f`r` doar [i
poate inutile, iar toate laolalt` nelalocul lor, cu at~t mai mult c` se
fac dup` moartea poetului [i constituie, oricum o silnicie. çnc~t nu
putem aplauda \ndeajuns hot`r~rea d-lui I.E. Torou]iu de a restitui
textului eminescian prioritatea. Cum studiul d-sale este, cu
adev`rat, o contribu]ie, [i \nc` din cele mai pre]ioase „la o viitoare
edi]ie critic` a lui Eminescu“, ne \ng`duim a semnala d-lui
Torou]iu unele \ndoieli [i unele sc`p`ri din vedere. Este, de pild`,
sigur c` toate modific`rile cu creion sunt opera lui Maiorescu? S`
zicem. Atunci se cuvin \nregistrate toate interven]iile de orice
natur`, de orice grad. E adev`rat, cum observ` d-l I.E. Torou]iu, c`
\n prima jum`tate a manuscrisului, modific`rile sunt mai
numeroase [i mai substan]iale.

Nu este tot at~t de adev`rat \ns`, c~nd sus]ine c` \n partea a
doua se afl` doar o singur` interven]ie. Creionul asist` de mai
multe ori, [i \n a doua jum`tate, mai sumar \ns` [i \ntrebarea ce se
ridic` e dac` nu cumva partea a doua e mai izbutit`, deci mai pu]in
susceptibil` de \ndrept`ri. A[a sau altminteri, [i aceste interven]ii
sumare se cuvin \nregistrate \n aparatul critic. Mai ales c` [i a[a,
mici cum sunt, ofer` prilej de epilogat. Un exemplu. La sf~r[itul
unui vers, deci \n rim`, Eminescu utilizeaz`, pentru a numi piatra
pre]ioas` de pe inelul lui Laïs, cuv~ntul aquamarin („Ce inel f`r`
pereche, ce frumos aquamarin“); creionul lui Maiorescu dintru
\nt~i subliniaz`, deci nu accept`, pentru ca dup` aceea s` ierte, s`
cedeze. Alteori, manuscrisul nu r`spunde observa]iei d-lui
Torou]iu. De exemplu (p. 10 a studiului s`u) \n versul bucluca[, cu
care ne vom \nt~lni \ndat`, d-sa noteaz` „marmur`“ schimbat de
Maiorescu \m marmor`. Nici facsimilul de pe fila urm`toare, nici
manuscrisul original nu prezint` vreo urm` de modificare. çns`
eroarea, pe care d-l I.E. Torou]iu va rectifica-o la prima ocazie, e
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aceea a suprim`rii unei rime, a contopirii a dou` stihuri, cu rezul-
tatul: un vers [chiop. çntr-un text de at~t de perfect` versificare
cum e aceasta, excep]ia bate la ochi. I-ar fi b`tut [i lui Maiorescu,
dac` era cazul, a[a cum ne-a b`tut [i nou`, c~nd, la prima lectur`
an citit: „R`s`rit dumnezeie[te, admirabil stan de marmur` lucrat“.
Nu; nu mergea. Ne-am uitat mai atent: \naintea acestui vers, cu
rima pereche, o rim` stingher`. A[adar aici era buba. Ne-am uitat
la facsimilul din fila urm`toare (11) [i misterul se lumin`. C`ci iat`
cum sun` cele dou` versuri: „R`s`rit dumnezeie[te (e vorba de
statuia lui Eros, din apartamentul lui Laïs) de frumos \n acest loc /
Dintr-un singur, admirabil stan de marmur` lucrat“. Totul, din
fericire, e numai o sc`pare din vedere, o eroare datorit` transcrierii
d-lui I.E. Torou]iu. Din fericire – pentru c` lucrul ar fi fost mult
mai grav, dac` apar]inea lui Eminescu. ßi eroarea vine de la prima
transcriere, din «Universul literar», unde s-a tip`rit \nt~i acest
fragment al studiului [i s-a perpetuat \n toate cele urm`toare, de la
p. 12 [i 23 ale studiului d-sale (o consecin]` fireasc`: „Iar
Eminescu cuprinde ideile \n 9 versuri“ va trebui modificat… „\n
10 versuri“). Spuneam: i-ar fi b`tut [i lui Maiorescu la ochi.
Dovad` schema metric` notat` cu creionul, \ntr-un alt loc, unde i
se p`rea c` versul nu merge. ßi adev`rul e c`, la prima vedere,
versul e oarecum rebel. „Orice-ai face, hran` trebuie s`-mi dai / çn
al t`u loc“, unde cezura vine la mijlocul cuv~ntului trebuie1.
Oricum un vers dificil, \ndeosebi pentru cei ce scandeaz` dup`
ureche. Pentru actor, de bun` seam` nu. Mai sunt, evident, [i alte
mici detalii, ce s-ar cuveni glosate, d.p. Jur pe Zevs (cum e [i \n
facsimile) nu pe Zeus [.a.m.d. Trecem din necesitate peste ele
pentru a ne opri la c~teva chestiuni pe care contribu]ia d-lui I.E.
Torou]iu le pune \n discu]ie, pe unele rezolv~ndu-le, iar pe altele
orient~ndu-le c`tre adev`rata lor dezlegare. Alegem dou` din ele:
a limbii din care a tradus Eminescu [i a \ncerc`rii de a data
t`lm`cirea, cu regretul c` nu le putem da dezvoltarea cuvenit`.

çnsemnarea lui Maiorescu de pe fila de gard` a titlului vorbe[te
de traducere din fran]uze[te. Retip`rind \n 1908, \n volum aparte,
textul «Convorbirilor literare», Ion Scurtu pune fa]` \n fa]` cu anume

1 Mai exact: trèbu//è s`-mi dai, etc.



pasajii din traducere, textul francez al lui Augier, pentru a conchide,
cum s-a \nt~mplat cu toate traducerile lui Eminescu, c` t`lm`cirea e
superioar` originalului. Una din numeroasele manifest`ri ale acelui
Viciu, pe care, cu expresia lui Sainte-Beuve, aplicat` lui Nisad, l-am
denumit [ovinism transcedental. Cu o frumoas` argumenta]ie [i
\ntemeiat pe documente, d-l I.E. Torou]iu demonstreaz` c`
t`lm`cirea lui Eminescu s-a f`cut dup` traducerea german` a lui
Karl Saar, al c`rui text multiplicat pentru scen`, \l ob]ine dimpreun`
cu valoroasa informa]ie c` traducerea lui Saar s-a tip`rit abia \n
1888, de la Philipp Reclam jun. çncheierea d-ui I.E. Torou]iu este
categoric`: „Eminescu… nu s-ar folosi deloc de originalul francez“.
Concluzie ce s-ar cuveni poate am~nat` p~n` ce vom fi \n
posesiunea tuturor dovezilor. C`ci dac` a calchiat traducerea lui
Saar, nimic nu opre[te s` fi cunoscut, [i poate utilizat, pe ici pe colo
[i textul francez. Prezump]ii r`sar din loc \n loc. ßi mai ales s` nu
uit`m c` traducerea lui Eminescu e ritmat`, dup` modelul
originalului francez, \n timp ce textul lui Karl Saar e \n versuri albe.

çn privin]a datei, c~nd se va fi f`cut aceast` t`lm`cire de
asemeni lipsesc documentele, dar pruden]a, ca [i ra]ionamentul d-
lui Torou]iu trebuie \mp`rt`[ite de toat` lumea. Legenda voie[te ca
Eminescu s` fi tradus din Laïs \n unul din r`gazurile luminoase ale
bolii, \n 1888 chiar. Dar nimic din felul de lucru [i din trudnica
gesta]ie a operei poetului nu autoriz` o atare accelera]ie. Mai mult.
Scrisul, ordonat [i oarecum sigur pe sine, i se pare d-lui I.E.
Torou]iu c` a[eaz` t`lm`cirea cu mult \nainte de \mboln`virea
poetului. E drept c` dac` unele pagini sunt ferme, \n altele str`bate
ceva din caligrafia supravegheat` din timpul bolii, fie \n scrisori,
fie \n copia poeziei La steaua din albumul Ririei. F`r` s` mai
spunem c` [i dac` scrisul ar fi din 1888, traducerea s-ar putea s`
fie cu mult anterioar`. Un examen al h~rtiei manuscrisului, al
grafiei, confruntat`, de pild`, cu \ndrept`rile lui Eminescu ce a
f`cut unei piese a d-nei Bodn`rescu, pare-mi-se, la Ia[i, prin 1876,
al c`rui text publicat de P.V. Hane[ \n «Preocup`ri literare» (1936)
ne lipse[te deocamdat` [i care \mi pare c` aduce la scris, cu acesta
de acum, descifrarea acelor cuvinte, [terse cu n`dejde pe coperta
final` a manuscrisului [i care s-ar putea s` fie ale Harietei [i mai
ales apelul la c~t mai multe preciziuni biografice, odat` cu studiul
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literar [i critic al tuturor traducerilor poetului – iat` precau]iuni
obligatorii f`r` de care nu ne-am putea apropia, cu oarecare succes,
de vreo cert` datare a traducerii.

ßi pentru a \ncheia cu o remarc` de ordin general, s` not`m
satisfac]ia c`, gra]ie studiului d-lui I.E. Torou]iu, ne-am confirmat
p`rerea, de mult formulat`, \n superioritatea manuscrisului fa]` de
facsimil. Sunt unele \nsemn`ri ale lui Maiorescu, pe care
facsimilul le las` \n dubiu. De pild` (f. 11): „Bine zice cine spune“.
Dup` facsimil ai zice c` \ndreptarea apar]ine lui Eminescu. Abia
manuscrisul arat` c` ne afl`m \n fa]a aceluia[i creion al lui
Maiorescu. ßi grafia, dintr-o dat` schimbat` din aspect. C`ci singur
manuscrisul are via]`. Singur el pulseaz` de toat` acea vitalitate
acumulat`, ca de un adev`rat s~nge al scriitorului. Oric~t de izbutit,
facsimilul e mort, ca [i cea mai izbutit` fotografie. ßi, \ntru
aceasta, st` s~mburele unei mari lec]iuni.

DE LA NAPOLEON LA 
OODDAA  ççNN  MMEETTRRUU  AANNTTIICC

„Minuni ale literaturii comparate, care e ca lumina trimis` din
mai multe l`mpi [i \nmul]it` \nc` de oglinzi ! çn loc s` lumineze,
ia ochii [i orbe[te“ – scrie, \ntr-unul din cele mai pitore[ti capitole
ale ultimului s`u volum (Pietre de vad, III, p. 252), d-l Emanoil
Bucu]a, [i dac` ne ad`postim dintru \nceput sub scutul acestei
excelente epigrame e numai din teama c` am spori cu unul riscurile
acestui joc al interferen]elor, din care comparati[tii no[tri [i-au
f`cut una din cele mai \nver[unate petreceri. C` Oda \n metru antic,
decoct din cele mai concentrate ale lirismului eminescian, va fi
topit \ntre ierburile de leac ale puternicului ei balsam [i r`d`cini
clasiciste, nimeni nu s-ar g~ndi s` o t`g`duiasc`. Detaliile mitolo-
gice [i \ndeosebi tiparul metric, cu timbrul s`u at~t de p`trunz`tor
antic, trebuiau s` sugereze ideea unei c~t mai intime filia]ii clasice.
ßi adev`rul este c` investiga]iile n-au lipsit [i c` ele au [i identificat
\nrudiri de o natur` sau alta, fie \n am`nunte, fie \n concep]ia
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poemului, fie \n atmosfera lui. Ele s-ar putea reduce la dualitatea
Sappho-Hora]iu, dup` cum cercet`torul \nclin` pentru una sau alta
din influen]e – elenic` sau roman`. Pentru Cezar Papacostea,
modelul Odei lui Eminescu este „cunoscuta od` a poetesei Sappha
adresat` zei]ei Afrodita“, od` care a cunoscut o lung` tradi]ie \n
literatura noastr`, \nc` de la \nceputul secolului trecut, odat` cu
t`lm`cirea lui Heliade R`dulescu. ßi filia]ia aceasta helenic` nu se
limita numai la concep]ie („apare lucru ne\ndoios c` tema ambelor
ode este aceea[i“), dar se v`dea [i \n am`nunte, din care unele,
precum epitetul „dulce-amar`“ (echivalentul lui dureros dulce)
care se d` iubirii, apar]ine „c~nt`re]ei din Mytilene“, \n timp ce
altele, precum „mantia“ \n care „poetul se \nf`[ura fericit p~n-a nu
\nv`]a s` moar`“ (pururi t~n`r \nf`[urat \n manta-mi) venea din
recuzita filosofilor stoici [i cinici, „ce adoptaser` haina de exerci]iu
a spartanilor – sobrul tribon (etimologic: hain` roas`), prin care
voiau s`-[i exprime dispre]ul pentru via]a organic` [i indiferen]a
fa]` de lumea extern`. Se \mbr`cau, ca s` zicem a[a, \n haina
nep`s`rii, ei, care“ etc. (Filosofia antic` \n opera lui Eminescu, p.
23-24). Pentru d-l N. Sulic`, a c`rui just` analiz` \nl`tura identita-
tea dintre „mantia“ eminescian` [i „tribonul“ spartanilor, influenele
veneau dimpotriv` de la clasicii latini. Cum Oda \n metru antic mai
ap`ruse [i \ntr-o versiune diluat`, \n primele culegeri de postume,
Hado[-Chendi, confruntarea acesteia cu textul ultim, definitiv, al
edi]iei Maiorescu, \ng`duia cercet`torului o[orheian s` afirme c`
„cele dou` poezii reflect` dou` st`ri suflete[ti cu totul deosebite [i
astfel dateaz` din dou` epoci ale vie]ii poetului“. ßi dup` ce
preciza c` „prima variant` (postuma Chendi) dateaz` din epoca,
c~nd poetul deplin st`p~n pe sine [i pe destinele sale st`tea sub
influen]a cov~r[itoare a seninului [i optimistului Hora]iu, iar (c`) a
doua variant` (Maiorescu) reprezint` o faz` de mai t~rziu din via]a
[i din activitatea literar` a lui Eminescu, c~nd acesta a ajuns sub
influen]a poe]ilor elegiaci Catullus [i Propertius, precum dovedesc
[i compara]iile \mprumutate din mitologie: (Nessus, Hercul [i
Phoenix), proprii celor doi poe]i elegiaci [i poe]ilor greci
alexandrini, care le-au servit ca model“, ajungea la \ncheierea dup`
care, pentru versiunea definitiv`, „izvorul de inspira]ie trebuie
c`utat \n celebra elegie a lui Catullus: O, dii, si vestrum est
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misereri…1, al c`rei ultim vers suna at~t de elocvent: „O, dii, reddite
mi hoc pro pietate mea !“2 (Eminescu [i clasicismul latin, p. 32-33
[i 45-46). D-l ßtefan Bezdechi, cunoscutul elenist clujan [i
t`lm`citorul at~tor poe]i greci [i latini semnala \n Nonnos din
Panopolis un vers identic cu imaginea eminescian` a pojarului ce
nu poate fi stins „cu toate apele m`rii“ («G~nd rom~nesc», V, 8-10,
aug-oct. 1937), [.a.m.d., cum se poate vedea \n studiile de specia-
litate, amintite mai sus [i dup` aceea \n ale d-lor D. Mur`ra[u, N.I.
Herescu, I.M. Marinescu etc. 

çn ce m`sur`, acum, jocul acesta de artificii \nc~nt` [i ochiul [i
inteligen]a, e inutil s` mai spunem, chiar dac` unele din ele nu
dureaz` mai mult de o secund`, anulate cum sunt \n str`lucirea lor,
fie de scepticismul, fie de ingeniozitatea rival` a altor cercet`ri. Cu
bun` dreptate, d.p. plec~nd de la ipoteza d-lui Bazdechi [i l`rgind
problema, d-l Nichifor Crainic g`sea c` „çmprumuturile lui
Eminescu“ («G~ndirea», XVI, 10, dec. 1937), se cuvin c~nt`rite cu
mai mult` pruden]` [i numai sub rezerva unei categorice
originalit`]i, ceea ce nu i se p`rea a fi cazul cu versul lui Nonnos din
Panopolis. çmpotriva elegiei lui Catullus, \n care d-l N. Sulic` vedea
modelul Odei \n metru antic, se \nscria \n fals d-l. N.I. Herescu
pentru care \nsu[i elocventul vers final (Pe mine mie red`-m`) \[i
afl` corespondentul mai cur~nd \n Hora]iu (Milliarium, II, p. 139).
Ce credea Cezar Papacostea despre „mantia nep`s`rii“ s-a v`zut
mai sus, iar ce este ea \n realitate, se va vedea \n r~ndurile de mai
jos, unde, mai presus de detalii, ceea ce intereseaz` \n primul r~nd
e problema de mai vaste consecin]e, a cunoa[terii manuscriselor. O
cunoa[tere, evident, netrucat`, la care se poate ajunge printr-o
prezentare corect` a materialelor, neselectate dup` arbitrare criterii,
[i \nf`]i[~ndu-se cu atributele lor originare, proprii fiec`rei v~rste,
a[a cum au [i r~vnit de altminteri, oric~nd, to]i cercet`torii de la
Anghel Demetriescu p~n` la Cezar Papacostea [i Nicolae Iorga.
C`ci paralel cu studiul exterior al influen]elor, degenerat de tot
at~tea ori \n alarmante excese comparatiste, se ridic` [i se impune
[i studiul interior al tiparelor succesive, ciorne sau versiuni, put~nd

1 „O, zei, dac` v` milostivi]i...“ (lat.)
2 „O, zei, reda]i-mi aceasta pentru pietatea mea“ (lat.)



\nt~i s` revele s`m~n]a care a generat cutare sau cutare poem [i
dup` aceea s` lumineze c`r`rile \ntunecoase ale cronologiei. çntr-o
astfel de brazd` ipotezele se situeaz` pe un teren mai pu]in
alunecos, confrunt`rile c~[tig` \n preciziune, discu]iile se a[eaz` \n
chiar inima crea]iei [i multiplelor ei taine. Ce se scutur` \nainte de
timp, nu are cum s` strice, c`ci humusul pe care-l sporesc [i-l
\ngroa[` petalele c`zute, e p`rta[ tuturor \nfloririlor, pe care le
vegheaz` cu egal` r~vn`.  S` fie, de exemplu, adev`rat c` sonetul
Iubind \n tain`, am p`strat t`cere, at~t de eminescian cu fiecare din
stihurile sale, cu patetismul apelului [i cu melodia lui distinct`, ar
purcede, cum am \ncercat s` prezum`m, tot \n paginile acestei c`r]i,
din n`molul impur al imoaselor [i al c~ntecelor de lume? N-ar fi
exclus. çn orice caz, manuscrisele stau de fa]`, cu toate materialele
[i cu toate variatele lor sugestii. Alteori, ele vin s` confirme ipoteze
\ndr`zne]e, cum fu, cam cu patru decenii \n urm`, aceea dup` care
d-l. Radu Manoliu (sub pseudonimul M. R`ducanu) credea s` afle
\nt~iul impuls pentru Mai am un singur dor \n c~ntecul ciobanului
din t`lm`cirea dup` Carmen Sylva a V~rfului cu dor. çn ce minut se
va fi impus poetului imperativul celei de a doua p`r]i a Scrisorii a
III-a [i ce rol va fi jucat, \n toat` aceast` construc]ie, traducerea
fragmentelor lui Hurmuzachi, iat` chestiuni pe care tot manuscri-
sele [i imagina lor netrucat`, edi]ia, au putin]a s` le limpezeasc`.
F`r` s` mai vorbim de unele revela]ii, cu deosebire valoroase,
precum, de pild`, existen]a a dou` tipuri de Gloss`, cu nou` [i zece
strofe ca [i discu]ia care ar putea s` decid` dac` tipului cu zece
strofe, \ncadrate \ntre strofa-enun] [i strofa-envoi, nu i-au premers
tipuri a nou` strofe, din care unul numai cu strof`-enun] [i altul
numai cu strof`-envoi. Dar erorile de tipar, din ce \n ce mai pu]ine,
\ns` nu mai pu]in senza]ionale, precum acel Asabi din scena
r`zboinic` a Scrisorii a III-a, pe care to]i l-am citit Arabi, [i a c`rei
corectare Eminescu avea s` o \nso]easc` de at~tea precau]iuni \n
retip`rirea de la 10 mai 1881, din «Timpul»?

ßi pentru a ne apropia de \nsu[i obiectul articolului de fa]`:
cunoa[terea exact` a manuscriselor, presupun~nd c` lucrul ar fi
fost cu putin]` la vremea aceea, ar fi r`spuns at~tor nedumeriri [i
ar fi \n`bu[it \n germen at~tea presupuneri eronate. C` cele dou`
versiuni ale Odei \n metru antic, a postumei [i a textului definitiv,
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sunt dou` tipuri distincte [i c` reprezint` dou` v~rste ale poemului,
iat` un lucru ne\ndoios [i d-l. N. Sulic` era cu totul \ndrept`]it s`
sus]in` c` ele „reflect` dou` st`ri suflete[ti cu totul deosebite“.
çns`: „Dateaz` ele din dou` epoci diverse ale vie]ii poetului“ cum
tot d-sa afirm` [i pot fi ele raportate cu at~ta precizie, la dou`
influen]e, una a lui Hora]iu [i alta a lui Catul-Proper]iu? çnt~i [i
postuma diluat` [i textul definitiv apar]in aceleia[i epoci din via]a
poetului, cca. 1879-1881, toate versiunile, c`ci sunt mai multe,
afl~ndu-se \nvecinate \n acelea[i manuscrise [i purt~nd acelea[i
caractere grafice. Apoi, \ntre postuma Chendi, \n care d-sa vedea
influen]a lui Hora]iu („Cum pe dulcea-i lir` Hora] c~ntat-au“ suna
primul vers al postumei Chendi, dar ea este o versiune trucat` de
editor), [i versiunile penultime [i antepenultime textului definitiv,
diferen]a st` numai \n num`rul strofelor, [i \n procesul de simplifi-
care [i concentra]ie, urm`rit cu severitate. Strofa-Hora]iu, figur~nd
\n interiorul poeziei, se transmite p~n` aproape de ultimele versiuni
preliminarii [i e \nso]it`, de suita detaliilor mitologice: Nessus,
Hercul, Phoenix, \n care d-l. N. Sulic` vedea ecouri alexandrine,
trecute prin Catul [i Proper]iu. F`r` s` mai spunem c` unele din
aceste artificii mitologice se puteau \nt~lni chiar \n Hora]iu, precum,
de pild`, stihurile at~t de asem`n`toare din a XVII-a Epod` [i care
vorbesc chiar de eroii funestului dar al Dejanirei – (munus)
aestuosissimum1 pentru a varia un stih glume] din a III-a Epod`:

(…) o mare et terra, ardeo,
Ouantum meque atro delibutus Hercules
Nessi cruore nec Sicana fervida
Virens in Aetna flamma.2

Alt caz, legat de aceea[i postum` [i de aceea[i edi]ie, ca o
dovad` c` tip`rirea textelor, variante sau postume, trebuie \nso]ite
de un minimum de cronologie, care s` a[eze, „din nou opera \n
\mprejur`rile ce au produs-o“, cum spunea \nsu[i Anghel Deme-
triescu. O cronologie, fie [i gre[it`, sau insuficient`, e de preferat

1 …dar \nar[i]at (lat.)
2 „O mare, o p`m~nt, ard cum n-a ars nici Hercule uns cu s~ngele \nveninat al

lui Nessus [i nici flac`ra ce se fr`m~nt` \n \nvolvorata Etn`“ (lat.). (Hora]iu, Epoda
a XVII-a; traducere \n proz` de E. Lovinescu.)



\n locul t`cerii absolute. Redact~nd, cu pu]in \nainte de s`v~r[irea
sa din via]` (1903), marele studiu consacrat lui Eminescu, ale c`rui
rezerve [i incomprehensiuni, vestigii prime dar atenuate ale
pamfletului din 1875, de pe vremea «Revistei Contemporane», le
r`scump`r` unele din cele mai categorice elogii, [i f`c~nd portretul
eroului s`u, \ntemeiat [i pe un cr~mpei din postuma \n chestiune
(„N-admiram nimic... / Cobor~i cu ochii nemi[ca]i \n gloat`... / Dar
s`tul de ea [i de mine \nsumi. / Am s` urc din nou p`r`sita treapt`
/ Ochii nemi[ca]i ridic~nd la steaua-mi nemuritoare“), Anghel
Demetriescu se credea \ndrept`]it s` vad` \n stihurile acestea
dovada c` Eminescu avea o „idee prea mare de sine [i prea mic`
de al]ii, precum \nsu[i m`rturise[te, din care pricin` se [i „las` din
ce \n ce pe priporul pasiunii nes`n`toase, al violen]ei ne\nfr~nate,
al mizantropiei primejdioase“. Acestea ca o justificare [i ca o punte
c`tre paragraful activit`]ii ziaristice a lui Eminescu \n care nu
vedea dec~t „insanit`]i... violen]e de limb`… personalit`]i feroce,
nepermise, unui om cult etc., [i care [i este unul din cele mai slabe
ale studiului. çns`, nici interpret`ri de soiul acestora, nici asimila-
rea „mantiei“ eminesciene cu „tribonul“ spartan nu [i-ar fi avut locul
dac` s-ar fi cunoscut la vremea aceea situa]ia real` a manuscri-
selor. C~nd \n anul semicentenarului mor]ii lui Eminescu am tip`rit
\n «Revista Funda]iilor Regale», odat` cu un num`r de inedite
eminesciene [i Oda pentru Napoleon, N. Iorga binevoi s` le
\nso]easc` cu unul din cele mai entuziaste comentarii (Eminescu
ve[nic nou cu toate \mprumuturile \n «Cuget clar», I v, 7, 24 august
1939), discret` imputa]ie, \n acela[i timp, la adresa comparati[tilor
no[tri, unde dup` un citat adecvat („Ai murit tu? Lumea [i ast`zi
n-o crede/ çnf`[urat \n manta-i cobor~t piedestalul/ ß-amestecat \n
popor, l-au mi[cat cu putere/ Ochi-]i immobili“) ad`oga: „Se vede
icoana çnf`[ur`rii \n mantie pe care poetul o va folosi pentru \ns`[i
\nf`]i[area sa… Iar ochii immobili sunt de la Heine, cu vederea
Cezarului intr~nd la Düsseldorf mit seinen unbeweglichen
Cäsaraugen“. Ceea ce era mai mult dec~t adev`rat [i \n primul r~nd
pentru mantia napoleonian`, cu care bunele cromolitografii de pe
vremuri ne-au deprins cu mult \nainte de a fi ajuns s` ne ini]iem \n
periplul campaniilor lui. ßi ceea ce se poate urm`ri \n detalii,
dintr-o versiune \ntr-alta, de-a lungul celor opt tipare manuscripte,
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c~te num`r` Oda \n metru antic de la \nt~ia \nchinare pentru
Napoleon p~n` la aceea a textului definitiv. Trimi]~nd deci pe
cititor la toate aceste texte, or~nduite \n succesiva lor prefacere,
dimpreun` cu l`muririle de rigoare [i cu p`ienjeni[ul exerci]iilor
metrice, \n cel de al treilea volum, al edi]iei noastre \n curs de
tip`rire, s` re]inem deocamdat` concluziile.

çnt~iul semn al admira]iei pentru Napoleon urc` la anii
studen]iei vieneze [i anume la strofele majestuoase ale Poemului
de[ert`ciunilor, din care f`cea lecturi \nc` din toamna lui 1872, la
„Junimea“ \n Ia[i. Episodul revolu]iei franceze \ncheindu-se cu
moartea lui Robespierre, „puterile nelini[tite ce tr`iesc \n
ad~ncime“ [i setea de dreptate „se concentrar` \n suflarea unui
om“, a c`rui m`rire [i c`dere sunt evocate \n cele [ase strofe ce
urmau. Ultima descrie peisajul dezolant al exilului lui Napoleon, \n
mijlocul m`rii [i al furtunilor:

Exila \n st~nce sure [i-n titanica-i g~ndire
Ca Prometeu ce-a adus lumii a luminii fericire
De pe-o piatr` el prive[te lingu[irea m`rii-ad~nci
Acolo gonit de soarte [i de g~nduri el adoarme,
Cu durere-ad~nc` marea vrea p`m~ntul s`-l r`stoarne
ßi izbea mugind de doliu \n morm~ntul lui pe st~nci.

Un an-doi mai t~rziu, a[adar, prin 1873-1874, la Berlin, reia
motivul, de ast` dat` \n metru antic [i \n timbru de od` direct`, din
ale c`rei 11 strofe reproducem sf~r[itul, at~t pentru blazoanele de
noble]`, ce s-au men]inut de-a lungul tuturor avatarelor, c~t [i
pentru atitudinea statuar` a eroului, ce \nc` de atunci comunic`
poemului, sigiliul [i atmosfera lui particular`:

Nu te-a mirat nimica... Doar` cu zeii
Singur tu te-ai mirat de tine, o Cezar,
P~n` c~nd trezit din mirarea ad~nc`

Te-ai v`zut singur.

ßi din nou privit-ai atunci \n oglinda-]i,
çn oceanul b`tr~n ce \[i mi[c-a lui ap`,
Furia lui \ndr`znea]`, puternic`, mare

Indiferent`
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Ai murit? Lumea [i ast`zi n-o crede –
çnf`[urat \n mant-ai cobor~t piedestalul
ß-amestecat \n popor l-au mi[cat cu putere

Ochi-]i immobili.

Apoi s`tul de icoana-]i, de tine singur,
Te-ai reurcat pe sc`ri de marmur` alb`,
Ai resuit piedestalul [i iar`[i immobil

Stai pintre secoli.

Dup` o \ncercare p`r`sit` prin 1875-1876, la Ia[i, motivul e
reluat la Bucure[ti, [i trecut cu st`ruin]`, \ntre 1879-1881, prin [ase
recipiente, deduse unele din altele, \ntr-un continuu proces de
decantare, p~n` ce din cele 11-13 strofe ale \nt~ielor versiuni, Oda
scade la 12, 8, 7 [i \n cele din urm` la cele 5 strofe, de at~t de amar`
concentrare, ale versiunii definitive. Distilarea se opereaz` \n acela[i
timp \n cantitate [i \n esen]`, atitudinile variind \ntre od` [i monolog,
dar p`str~nd urmele primului desen (Exilat aci pe p`m~nt de jale [i
Exilat m` simt de liman departe etc.), chiar [i \n versiunile \n care
infiltra]iile sentimentale \ncep s` se altoiasc` \n vechea tulpin` [i
s`-i determine noua orientare. Opera]iuni, elocvente [i revelatorii,
f`r` doar [i poate, dar a c`ror demonstra]ie nu s-ar putea lipsi de
sprijinul textelor [i al c`ror studiu ar cere alte propor]ii dec~t ale
modestului articol de fa]`. Cum scopul acestuia a fost doar s`
semnaleze o problem` de genez`, s` \ncheiem cu un am`nunt din
aceea[i familie a motivului primordial. Spuneam c` \nt~iele versiuni
de Bucure[ti, ale Odei \n metru antic, se situeaz` prin 1879 [i c` ele
]in \nc` de vechile tipare, ale odei pentru Napoleon, nu numai \n
contur dar [i \n spirit. ßi \ntrebarea este dac` nu cumva la vremea
aceasta va fi existat vreun pretext, \naintea celor sentimentale, care
s` fi redus, cu violen]`, \n lumina actualit`]ii, vechea admira]ie a
poetului pentru çmp`rat. Acest pretext – [i ipoteza nu angajeaz`,
fire[te, cu nimic – poate c` a fost nenorocirea principelui Ludovic
Napoleon (Napoleon IV, cum \i zice Eminescu), ucis cu prilejul unei
recunoa[teri f`cute \n ]ara zulu[ilor, \n Africa de Sud. Evenimentul
mi[case \ntreaga lume [i ecourile lui se \nt~lnesc \n coloanele tuturor
ziarelor noastre, \n nici unul \ns` cu mai mult` simpatie dec~t \n
«Timpul», cum se poate cu osebire vedea din urm`toarele cr~mpeie
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ale editorialului din 16 iunie 1879, ce se recomand` prin propria-i
c`ldur` inimii cetitorului, dar ale c`rui variate aspecte graviteaz` \n
jurul leg`turii tainice dintre steaua Napoleonizilor [i steaua statului
latin de pe Dun`re:

„Ocupa]i cu str~ngerea de material \n cestiunea israelit`, scria
Eminescu, [i trat~nd-o noi \n[ine cu toat` paza cuvenit`, n-am avut
de c~teva zile nici timpul material, nici spa]iu destul \n coloanele
noastre pentru \nt~mpl`ri.

De atunci a venit [tirea, cum c` departe de continentul european
[i de patria sa Fran]a, s-a stins \n lupt` nobila [i cavalereasca inim` a
lui Napoleon IV, al \mp`ratului prin drept divin [i uman, [i noi n-am
g`sit timp a-i consacra c~teva [iruri, ba nu-l avem nici ast`zi chiar. A
fost \ntr-adev`r o tainic` leg`tur` \ntre steaua Napoleonizilor [i steaua
statului latin de la Dun`re, cu \ng`lbinirea uneia, a \ng`lbenit [i steaua
na]iei rom~ne[ti pe cer. Dac` \mp`ratul Napoleon III n-ar fi avut
nenorocirile care le-a avut \n anul din urm` al domniei sale, niciodat`
nu se punea \n mi[care chestiunea oriental` \n modul \n care s-a pus,
niciodat` nu c~[tigau \n Europa preponderen]` acele puteri, a c`ror
\nr~urire nu ne poate fi dec~t fatal`.

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

Concep~nd el \nt~i ideea unei mai str~nse leg`turi \ntre popoa-
rele latine, pentru a ]inea cump`n` mul]imii re\nviate a popoarelor
germane [i slave, ne acoperea [i pe noi, pe c~t a tr`it, cu umbra
acestei idei \nviitoare.

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

Moartea lui Napoleon IV e pentru noi \ndoit de dureroas`. Nu
doar c` t~n`rul principe, urm~nd calea croit` de p`rintele s`u, ar fi
putut s` ne dea vreun ajutor imediat, dar poate c` – \ntorc~ndu-se
roata lumii dup` cum din vechi se obi[nuie[te – principele, ajuns
la \n`l]imea ce i se cuvenea, ar fi ajutat genera]iei din Rom~nia,
care cre[tea deodat` cu el, de a lupta cu urm`rile gre[elilor de azi.

Popoarele lesne uit`toare i-au \nnegrit f`r` de judecat` memo-
ria, ingra]ii care \i \nconjurau odat` tronul p`rintelui s`u, au
aruncat fiere \n inima nenorocitei mume – nici ocazia asta nu putea
trece f`r` ca o jurnalist` lipsit` de demnitate [i de sentiment s` nu
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b~rfeasc` 1 contra celui abia s`v~r[it din via]`, noi, descoperind
\nc` o dat` v`lul negru ce acoper` fa]a palid`, fin` [i br`zdat` de
suferin]e a \mp`r`tescului t~n`r, dorim sufletului s`u repaosul
ferice a celor buni!“

Numerele urm`toare abund` \n informa]iuni: despre starea
\mp`r`tesei Eugenia, despre succesiunea prin]ului Jerôme
Napoleon, at~t de cunoscut din coresponden]a diplomatic` a lui
Cuza [i a lui Ion Alecsandri, [i care ne era at~t de binevoitor;
despre armele [i obiectele ce victima princiar` purta cu sine, [i care
apar]inuser` lui Napoleon I, despre emo]ionantul testament al lui
Louis Napoleon, detalii [i aten]ii, \n care ne-am \ng`dui s`
descifr`m nu numai interesul scriitorului politic dar [i vibra]ia
vechilor sentimente ale admiratorului [i rapsodului lui Napoleon. 

1 Interesante date \n leg`tur` cu acest eveniment [i ecouri „odioase“ din presa
parizian`, \n manuscrisul 800, p. 31 verso [i urm`toarele al lui Ion Alecsandri:

„La mort du Prince Impérail a donné lieu à une immense exubérance
d’appréciations dans les jounaux de tous les partis. Il est impossible de suivre et de
recueillir tout ce qui s’écrit à ce sujet. Une polémique des plus vives est surtout
engagée entre M. de Girardin et M de Cassagnac par suite des articles odieux du
premier dans cette circonstance. 

M. de Cassagnac, lui a, fort justement, rappelé les bontés de l’Impératice lors
de la mort de sa fille à Biarritz. Tout le monde s’accorde à bl~mer très sévèrement
la conduite de M. de Girardin en ce moment.

La France, à titre de riposte, publie un ancien article de M. de Cassagnac à
l’occasion de la mort du second fils de V. Hugo. Cet article est, dans son genre, une
pièce de très haute curiosité“.

TRADUCERE
„Moartea principelui Imperial a provocat un mare interes [i multe aprecieri \n

ziarele tuturor partidelor. Este imposibil s` urm`re[ti [i s` culegi tot ceea ce se scrie
despre acest subiect. O polemic` dintre cele mai vii s-a angajat mai cu seam` \ntre
d. de Girardin [i d. de Cassagnac, din pricina articolelor odioase ale celui dint~i \n
aceast` \mprejurare.

D-l de Cassagnac i-a amintit, pe bun` dreptate, amabilit`]ile \mp`r`tesei, c~nd
cu moartea fiicei sale, la Biarritz. Toat` lumea a fost de acord s` os~ndeasc` foarte
sever conduita d-lui de Girardin \n aceste clipe.

«Fran]a», ca r`spuns, public` un vechi articol al d-lui de Cassagnac, cu ocazia
mor]ii celui de al doilea fiu al lui Victor Hugo. Acest articol este, \n genul s`u, o
prob` de foarte mare curiozitate“ (fr.).



çNTÅIA CRONICå DRAMATICå
ßI çNTÅIA POLEMICå A LUI EMINESCU

LA «TTIIMMPPUULL»

C~nd va fi sosit, cu adev`rat, Eminescu la Bucure[ti, \n toamna
anului 1877 [i \n ce zi anume va fi debutat efectiv la «Timpul» sunt
chestiuni pe care cronologia nu le-a dezlegat, \nc`, \n mod satisf`-
c`tor. C` ele vor fi \ntr-o bun` zi puse la punct, nu mai r`m~ne
\ndoial`, de vreme ce trebuie s` existe, undeva, \n vreo arhiv`
oarecare, scrisoarea, actul sau pagina de \nsemnare, \ntr-un cuv~nt
documentul ce va decide, \n chip ne\ndoios, aceast` tain` a calen-
darului eminescian. P~n` atunci totul r`m~ne pe seama deduc]iilor,
legate de primele semne ale colabor`rii lui la «Timpul». A circum-
scrie, din ce \n ce mai mult acest debut \n presa bucure[tean`,
\nseamn` a ne apropia, \n chip sim]itor, de pragul celei mai mari
probabilit`]i.

S-a crezut mult` vreme c` activitatea ziaristic` a lui Eminescu
la «Timpul» \ncepe la 11 decembrie 1877, cu ciclul, recapitulativ
[i ideologic, intitulat de el chiar, „Icoane vechi [i icoane nou`“ [i
reprodus \n cele mai multe culegeri la loc de cinste. Cu
identificarea articolului B`lcescu [i urma[ii lui (D. Mur`ra[u,
Eminescu despre B`lcescu, \n Buletinul Mihai Eminescu, II, 5,
1931 [i M. Eminescu, Scrieri politice ed. D. Mur`ra[u, «Scrisul
Rom~nesc»), aceast` dat` urc` p~n` la 24 noiembrie 1877.

Cum, pe de alt` parte, din confruntarea datelor de corespon-
den]`: o scrisoare a Veronic`i din Ia[i, de la 3 noiembrie, o
scrisoare a lui Maiorescu c`tre Iacob Negruzzi din 4 noiembrie
[.a., reiese c` poetul se afla la Bucure[ti, „\nc` din octombrie sau
cel mai t~rziu din noiembrie (evident primele zile)“, (D. Mur`ra[u,
Scrieri politice, XXVIII), colaborarea la «Timpul» poate fi
prezumat` [i \nainte de 24 noiembrie.

Cronica dramatic`, ce reproducem mai departe, urc` aceast`
dat` cu \nc` 12 zile, ea fiind publicat` \n ziua de 12 noiembrie
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1877. Excelentele articole (neretip`rite) ßtiri de pace [i Probe de
stil, entrefilet-ul polemic cu «Rom~nul», ap`rute \n «Timpul» de la
6 noiembrie urc` [i aceast` dat` cu \nc` 6 zile. Aproape sigur c`
articola[ul Conspira]iile din Constantinopol, de la 4 noiembrie \i
apar]ine1. Mai sus de aceast` dat` investiga]iile devin din ce \n ce
mai nesigure. S` fie de Eminescu noti]a tip`rit` \n num`rul din 28
octombrie, la „Cronic`”, \n care se schi]eaz` o compara]ie \ntre
Dobrogea [i Basarabia? Ce este sigur, pentru a \ncerca un \nceput
de \ngr`dire, este c` la 12 octombrie 1877 poetul se afla la Ia[i, de
unde trimitea lui Slavici cunoscuta scrisoare, citat` \n at~tea
r~nduri, \n care vestea c` porne[te la Bucure[ti, de \ndat` ce i se
trimit bani, dimpreun` cu bagajele: „c`r]i, manuscripte, ciobote
vechi, l`zi cu [oareci [i molii, populate la \ncheieturi cu deosebite
na]ionalit`]i de plo[ni]e“. A[adar, \ntre aceste dou` date: 12 [i 29
octombrie (presupun~nd c` identificarea propus` mai sus s-ar
putea face) s-ar situa drumul [i sosirea lui Eminescu la Bucure[ti.

Cronica dramatic`, ce reproducem mai jos, a ap`rut \n «Timpul»
de la 12 noiembrie, iar r`spunsul polemic ce i-a urmat, la 15
noiembrie 1877. Paternitatea cronicii o confirm`, pe l~ng` toat`
acea diatrib` \mpotriva lui V.A. Urechia, cu osebire cele dou`
versuri, despre care anonimul autor al cronicii spune: „odat` ne-
ntrebam cu uimire:

ßi cine oare-n lume s` poat` sta p`reche
Cu-al geniilor geniu, cu Popovici-Ureche?“

Odat` – a[adar la Ia[i. ßi \ntr-adev`r: \n ms.-ul 2.280, 19-23, se
afl` redactat` o lung` poem`, \n strofe de 6 versuri, ce dimpreun`
cu alte fragmente alc`tuiesc materialele unei epoci ([i inten]ia nu
i-a lispit: „Deci repede ]igara \n foc [i la birou / Tu Popovici-
Ureche – r`m~i al meu erou“), c`reia pentru circumstan]` i-am
putea spune: Urechiada2 [i din care fac parte [i cele dou` versuri
autocitate. Nu e acum timpul s` intr`m \n am`nuntele acestui vast

1 ßi poate c` la fel de sigur \i apar]in cele dou` articole \n leg`tur` cu incidentul
societ`]ii bucovinene „Arboroasa“, de la 11 [i 18 noiembrie; tot la 18 noiembrie, un
judicios articol, Situa]ia din Fran]a, sun~nd ca pentru azi.

2 Vezi textul Urechiadei \n volumul II al edi]iei Eminescu, de la Funda]ie, p.
247-250.
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capitol. Cititorul [tie \ns` din campaniile lui Maiorescu (ef. [i E.
Lovinescu, Titu Maiorescu, I, p. 332 sqq.) de c~t` celebritate se
bucura la epoca aceea extraordinarul poligraf, pe care aveau s`-l
urm`reasc`, cu trei decenii \n urm`, [i s`ge]ile nu mai pu]in
ascu]ite ale d-lui N. Iorga (Opinions sincères. La vie intelectuelle
des Roumains en 1899).

çns` pe l~ng` referin]ele ce provin din Maiorescu [i care se pot
urm`ri \n cronica dramatic`, ce public`, cele mai multe, folosite fie
aici, fie \n poemul Urechiadei, par s` provie din Domnul Kaniferston,
extras din jurnalul unui tr~ndav (1877), despre care se interesa at~t de
mult Eminescu (\n scrisoarea ce trimite lui Slavici din Ia[i, la 20 sept.
1877), pe care-l afla „unic“ [i care, se [tie, apar]ine lui Laz`r
ß`ineanu1. (Am`nuntul se cuvine re]inut pentru valoarea lui
cronologic`. A[adar, versurile Urechiadei, cu grafia [i cerneala lor
violet` \n vecin`tate, cu acelea[i caractere, o redac]ie brouillonar` a
poemului Singur`tate) ar constitui un singur reper ie[an.

Observa]iile noastre se opresc aici, cu toate c` totul ne-ar
\ndemna s` glos`m excelentele pagini ce se vor citi. Judecat`, c~nd
dreapt`, c~nd aspr`, ironie dublat` de elegan]`, severitate [i violen]`,
independen]` de atitudine – iat` o gam` ampl`, pe care cititorul o va
urm`ri cu pl`cere. S` re]inem \n orice caz bunele cuvinte despre
r`zboiul de pe c~mpiile Bulgariei, precum [i am`nuntul c`, \nainte
de a semna, Eminescu a v`zut spectacolul de trei ori.

ANEXE

I

TEATRUL NA¥IONAL

Visul Dochiei, poem \ntr-un act. O[tenii no[tri, comedie (?) \n trei acte.
Piesele Visul Dochiei [i O[tenii no[tri le datorim penei d-lui Frédéric

Damé. D-sa au mai comis p~n` acum scrieri dramatice „originale“, care
\ns` sting~ndu-se de mult de moarte bun`, credem a putea face abstrac]ie

1 Lateral butonul, \n prima edi]ie (Jurnal de lector, I, Bucure[ti, editura Casa
ßcoalelor, 1944, p. 312), t`iase Laz`r ß`ineanu [i notase: «de reverificat. ß`ineanu,
n`scut 1859» [i ad`ugase: «Ronetti Roman» cu semnul \ntreb`rii (n. ed.).



de la ele, de vreme ce uitarea, \n care au c`zut drept cuv~nt, e o critic`
mai bun` dec~t ar putea fi aceea a penei noastre. Apoi chiar dac` ne-am
fi luat osteneala, de-a face cu drag` inim` pomelnicul celor mor]i, n-am
prea fi avut ce s` spunem \n r`u sau \n bine. D-l Friédéc Damé ca om are
calitatea de a crede c` proprietatea literar` se stinge dincolo de marginile
Fran]ei. Sosit la noi, [i av~nd, se vede, \n geamantan c~teva piese
fran]uze[ti, le-au supus unui tratament, pe care au avut ocazia de a-l
\nv`]a \n chiar ]ara noastr`. D-sa s-a folosit de lec]iile marelui autor
na]ional, a aceluia, care este Ponsard, Tacitus [i Max Müller al Rom~niei
\ntr-o persoan`, istoric, arheolog, autor dramatic, prelector la ateneu,
academic, profesor de universitate, director de liceu privat etc., care fiind
dus la congresul arheologilor ca delegat tocmai la Stockholm, [i-au
\ndeplinit delega]iunea trimi]~nd lista de bucate de la banchet, cu un
cuv~nt d-l Damé au avut de la cine \nv`]a me[te[ugul de a deveni autor
f`r` de a fi \nv`]at carte, poet f`r` a fi poet, profesor de universitate, f`r`
a [ti s` scrie [i literat rom~n, f`r` a [ti rom~ne[te.

Asemenea adun`ri de m`rimi algebrice se fac multe la noi. Astfel de
ex. s` ia numele unei vechi [i vestite familii boiere[ti din Moldova, c~teva
piese din Lope de Vega, buc`]i de filologie de ale lui Ascali [i vedem cum
din Cozmi]a iese la lumin` cu totul altceva.

Dar \n sf~r[it trebuie s` ne bucur`m. Rom~nii, cobor~tori ai
romanilor, sunt na]ie cuceritoare, trebuie deci s` se bucure de aquisi]ia
oric`rei buc`]i de p`m~nt bulg`resc, chiar dac` aceasta s-ar prezenta sub
forma foarte modificat` de str`nepot a lui Traian.

Prin urmare de ce oare Balzac, Sardou [.a. aduna]i la un loc n-ar suna
pe rom~ne[te: Damé? Traducere liber`, foarte liber`, dar oare nu tr`im \n
]ar` liber`? „Patrie“! se cheam` pe rom~ne[te „Mihnea cel R`u“,
„Mercadet“ – „Gheseftarii“, Balzac + Sardou + x + y – Damé; Lope de
Vega + Goldoni + Ascoli + lista de bucate + vornicul Grigorie Urechi –
Cozmi]a.

Noi \ntr-adev`r nu [tim pe cine s` admir`m mai mult, pe d-l V.A.
Popovici sau pe d-l Damé? Pe maestru sau pe elev? Noumenon sau
phenomenon? Prototipul sau cli[eul?

Odat` ne-ntrebam cu uimire:

ßi cine oare-n lume s` poat` sta p`reche
Cu-al geniilor geniu, cu Popovici-Ureche?

Dar ast`zi am g`sit perechea [i n-o mai c`ut`m. E d-l Damé.
D-sa e un t~n`r inteligent [i pricepe oamenii, \n]elege veacul, \n care

e ast`zi Rom~nia. C`ci nu toate ]`rile Europei tr`iesc \n acela[i veac.
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Anglia putem zice c` e-ntr-al dou`zecelea. Austria \ntr-al dou`zeci [i
nou`lea, adic` \n veacul f`g`duit de biblie jidanilor, unde se zice c` ei vor
st`p~ni p`m~ntul.

Dar fiindc` Rom~nia merge totdeauna \n fruntea civiliza]iei, fiindc`
unitatea Germaniei [i a Italiei nu-i nimic mai mult dec~t simpl` imitare
dup` unitatea noastr`, revolu]ia francez` imita]ia revolu]iei lui Horia,
constitu]ia francez` o imita]ie a constitu]iei noastre, Goethe, ciracul lui
V`c`rescu, Thiers un cli[eu a d-lui C.A. Rosetti [i Gambetta \ng~narea
vie a d-lui Fleva; de aceea „Rom~nia“ tr`ie[te \n veacul cel mai \naintat,
\n veacul de apoi spre venirea lui Antihrist. Cuvintele \nsemneaz` ast`zi
tocmai contrariul de ce \nsemnau odat`, cel nebun trece drept carne cu
ochi [i viceversa, autorii trec drept plagiatori [i plagiatorii drept autori,
cel cinstit e ho] [i ho]ul cinstit, averea trece drept furt [i furtul drept avere.

Pe de alt` parte oricine are dreptul de a presupune, c` e [i o ]ar`
s`lbatic`, unde nu se mai controleaz` nimic, [i fiindc` cine vine s` fac`
negustorie cu p`l`rii de paie din Paris, poate s` ia asupra sa misiunea de
a civiliza capetele pe care acele p`l`rii se vor a[eza, s` puie paie \n
c`p`]~na acoperit` cu paie [i s` introduc` cultura „picant`“ \n s`lbaticul
popor de la Dun`re, de aceea e foarte natural, ca cineva s` caute glorie,
c~nd o poate c`p`ta a[a de ieftin. Modul de a deveni mare e scurt. Iei o
scriere fran]uzeasc`, [tergi titlul [i scrii altul, [tergi numele autorului [i
pui pe al t`u. Apoi deschizi cartea. Unde vezi „Jean“ pui Toader, unde
vezi Ana pui Safta [i s-a m~ntuit, e[ti deja un autor. ç]i mai r`m~ne s-o
pui pe rom~ne[te – pentru care treab` rogi pe un prieten [i opul e gata.
Bun` glorie – [i nu-i scump`.

Aceast` precuv~ntare nu mi s-a p`rut de prisos, pentru a [ti \n ce mediu
intr`m, c~nd vom vorbi despre unele producte ale muzei d-lui Damé.

Piesele am~ndou` au fost aplaudate de public [i chiar nici nu ne
\ndoim de aceasta. Dar cu ce pre] oare?

Visul Dochiei este o tarara lung` de declama]ii asupra lui ßtefan,
Mircea, Mihai Viteazul care se sf~r[e[te prin defilare de doroban]i [i
v~n`tori. Am urm`rit cu aten]ie toat` declama]ia [i o m`rturisim cu
pl`cere, n-am aflat o singur` idee original`, care s` nu fi fost cuprins` \n
primul Bucure[ti, a «Telegrafului» [i a «Reformei», de nic`ieri nu r`sare
icoana caracteristic` a vremurilor trecute, n-am auzit nimic dec~t istoriile
ce ni se spun de sute de oameni, care nu [tiu istoria. Niciodat` nu ne-am
adus aminte mai cu vioiciune de ziua lui Goethe: „ceea ce numi]i spiritul
vremurilor, nu este dec~t spiritul acelor domni, \n care vremile se
oglindesc“. Rea oglind`. Ceea ce ne-a \nduio[at \ns` p~n` la lacrimi, este
rara gratitudine, cu care se pomene[te de armat`, f`c~nd-o chiar s` defileze
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\n persoan`, f`r` ca s` se pomeneasc` un cuv~nt de creatorul ei, de acela a
c`rui via]` pare consfin]it` acestei unice griji, de M. Sa Domnul.

Se vorbe[te de vitejia armatei, nic`ieri \ns`, c` cu aceea[i vitejie
Domnul \nsu[i s-au expus focului du[man [i c` ghiulele zburau
\mprejurul capului s`u. Republicanismul nu poate merge departe.

A doua pies` O[tenii no[tri consist` din urm`toarele peripe]ii [i conflicte
cumplit dramatice. Un ofi]er asupra \nsur`torii pleac` la r`zboi. Mai \nt~i ia
adio de la tat`l s`u [i pl~ng, apoi ia adio de la iubita sa [i pl~ng, apoi de la
mum`-sa [i pl~ng, \n fine de la tot personalul piesei [i pl~ng. Actul \nt~i.

Actul al doilea are dou` scene. çn cea dint~i ofi]erul scrie acas`. çn a
doua are ziua n`miaza mare o viziune [i \ncepe un atac turcesc cu mult
foc de pu[ti [i s-au m~ntuit.

Al treilea act se petrece la ambulan]a din Turnu M`gurele. Vine un
soldat r`nit din ale c`rui vorbe se poate deduce c` ofi]erul a murit; iubita
pl~nge. Afl` tat`l [i pl~nge, afl` mama [i pl~nge [i mai r`u, afl` to]i [i
pl~ng. Dar iat` c` armata se \ntoarce glorioas` \n ]ar` (\ntoarcere pe scont,
\nainte de a se fi \ntors) [i ofi]erul asemenea teaf`r [i s`n`tos. Pl~nset
general [i defilare de trupe cortina cade impresionat` p~n` la lacrimi.

ßi aceasta-i dram`?
Dar s` zicem c` prin multele sale piese bune, d-l Damé ar fi c~[tigat

dreptul s` dea una rea. S-o zicem, de[i nu admitem.
Este permis ca un scriitor s` se foloseasc` de nenorocirea ]`rii pentru

a atrage pe public la… panaram`? Este permis ca un r`zboi, nesf~r[it
\nc`, s` fie pus pe scen`, pentru ca agita]ia natural` a publicului s` dea
salve de aplauze, pe care autorul \n \mprejur`ri normale nu le merit`?

Dar la Gorni Etropol, la Bivolari, la Plevna, la Rahova, comedie se
joac`? Solda]ii, care sunt meni]i poate a merge \n foc, sunt adu[i pe scen`,
pentru ca spre petrecerea publicului  s`-[i arate me[te[ugul, ca gladiatorii
vechi. Plaudite Quirites!

Limba traducerilor e bun` [i jocul arti[tilor era de un av~nt demn de
piese mai bune. Publicul aplaud` cu mare zgomot [i defil`rile
doroban]ilor [i v~n`torilor.1

1 Cu exact o lun` \nainte, adic` la 12 octombrie, ziua \n care Eminescu expedia din
Ia[i, lui Slavici, scrisoarea mai sus amintit`, acesta tip`rea \n foiletonul «Timpului», \n
a c`rui redac]ie lucra mai de mult, o cronic` dramatic` despre ultimele nout`]i teatrale,
scriind \ntre altele:

„...Dar adev`rata furtun` (de entuziasm) s-a st~rnit numai \n cursul poemului
Visul Dochiei [i: …iar` limba poemului Visul Dochiei (traduc`torul era Oll`nescu-
Ascanio) este, cu deosebire precum o pronun]` d-na Eufrosina Popescu, at~t de
frumoas`, \nc~t devine o muzic` desf`t`toare [i at~t de bogat` \n sunete, \nc~t stoarce
din ochii rom~ne[ti lacrimi de m~ndrie“.



Ca observa]ie final`, c` buc`]ile de muzic` la sf~r[itul Visului
Dochiei erau frumoase, numai nu eroice. C~ntecul soldatului era
sentimental, chorul cu mult sopran, numai pe la cap`t am auzit c~teva
acorduri mai ad~nci, de caracter religios.

Rele sau bune, ca text, c~ntecele de la urm` cereau un av~nt eroic,
care putea culmina apoi \n acorduri religioase. Dar av~ntul a lipsit, ceea
ce \ns` nu ne opre[te de a recunoa[te pe deplin frumuse]ea muzicii de[i
caracterul ei nu era propriu scenei \n cestiune.

(«Timpul», II, 256, s~mb`t`, 12 noiembrie 1877)

II

REVISTA TEATRALå

Primim urm`toarea scrisoare trimis` la adresa d-lui autor al
articolului Revista teatral`:

„Domnule,
Nu voiesc a v` cere s` fi]i drept cu mine, v` permit s` fi]i chiar pu]in

politicos cu mine. «Point ne me chauffe», cum zice vechea zic`toare
francez`. çns` nu cred c` ave]i dreptul d-a spune lucruri neadev`rate.

Poate c` n-a]i citit Le Rêve de Dochia, precum era datoria d-voastr`,
\nainte d-a \ncepe... critica acestei piese. Dac` a]i fi citit-o, a]i fi g`sit
aceste versuri la sf~r[itul invoca]iunii:

O toi, jeune Héros, qui ramasses l’épée,
À la main de Michel expirant échappée etc.

Ca s` fi]i sigur v` trimit bro[ura.
Nu sper c` ve]i fi destul de drept ca s` \ndrepta]i, chiar \n «Timpul»,

nedreptatea ce a]i f`cut; dar am voit s` probez c~t de \ntemeiate sunt
zicerile d-str`.

Ura est totdeauna cea mai rea pov`]uitoare. Dar v` \ntreb, ce va s`
zic` ura \n contra unui om care nu v` cunoa[te, pe care nu-l cunoa[te]i [i
care nu v-a f`cut nimic.

V` salut.

Frédéric Damé“
48, Calea Mogo[oaei

124



125

Bucure[ti, 12/24 noiembrie 1877.

D-nul Frédéric Damé va trebui s` m`rturiseasc`, c` nu poate s` ne
cear` pentru sc`parea din vedere, de care ne-am f`cut vinova]i, o mai
mare satisfac]ie dec~t pe aceasta pe care i-o d`m, public~nd chiar
scrisoarea ce ne-a adresat-o d-sa. Pentru ca \ns` satisfac]iunea s` fie [i
mai deplin`, iat` [i versurile de care vorbe[te d-sa:

O toi, jeune Héros, qui ramasses l’épée
À la main de Michel expirant échappée
Et du sang des bourreaux encor toute trempée
Du haut des monts je te bénis !…

Va donc, Prince, va donc, réaliser mon rêve
Que le destin par toi s’achève,

Que le vieux tronc latin où bouillonne la sève
Reverdisse aux rayons de l’aube qui se lève.

Et toi, Dieu tout puissant, donne-nous la victoire !…
Après tant de maux infinis,
Mes enfants, enfin réunis, 
Saluent dans l’avenir ta glorie.

Et toi, Dieu tout puissant, donne-nous la victoire 1.

Constat`m dar cu viu` mul]umire, c` am fost nedrep]i c~nd \n
num`rul de la 12 noiembrie al ziarului «Timpul» ziceam:

1 O, tinere erou, care iei spada
C`zut` din m~na lui Mihai expir~nd
ßi \nc` plin` de s~ngele c`l`ilor
Din \naltul mun]ilor, te binecuv~ntez !…

Mergi, Prin]e, mergi s` realizezi visul meu.
Cu destinul s` se sf~r[easc` prin tine,
Ca vechiul trunchi latin, \n care circul` seva
S` re\nverzeasc` sub razele aurorei ce se ridic`.

ßi tu, Dumnezeu atotputernic, d`-ne victoria !…
Dup` at~tea nesf~r[ite nenorociri,
Copiii mei, \n sf~r[it reuni]i,
Salut`, \n viitor, gloria ta.

ßi tu, Dumnezeu atotputernic, d`-ne victoria! (fr.).



„Se vorbe[te de vitejia armatei, nic`ieri \ns`, c` cu aceea[i vitejie
Domnul \nsu[i s-au expus focului du[man [i c` ghiulelele zburau
\mprejurul capului s`u. Republicanismul nu poate merge mai departe.“

çn Le Rêve de Dochia se vorbe[te de vitejia Domnului pe care autorul
\l nume[te „jeune Héros“, adic` republicanismul nu merge at~t de
departe, \nc~t s` nu poat` merge [i mai departe.

çnc` o dat`: recunoa[tem c` d. F. Damé este mai pu]in republican
dec~t \l credeam.

F`c~nd aceast` m`rturisire ne c~[tig`m \ns` dreptul de a constata c`,
d-l Frédéric Damé ne credea mai pu]in drep]i dec~t suntem.

çnainte de toate «Timpul» nu a f`cut nici un fel de dare de seam`
asupra poemului Le Rêve de Dochia. Acest poem scris [i publicat \n
limba fran]uzeasc`, este o lucrare, pentru noi, rom~nii, cu totul
nevinovat`.

çndat` ce \ns` aceast` lucrare nevinovat` se traduce \n limba rom~n`
[i se reprezint` pe scena rom~n`, datoria noastr` e de a controla efectul
pe care-l produce. Noi am f`cut o dare de seam` asupra reprezenta]iunii,
ce s-a dat \n teatrul din Bucure[ti, sub titlul Visul Dochiei. çn trei r~nduri,
am fost de fa]` la prezenta]iunea acestei piese [i una singur` dat` nu ne
aducem aminte s` fi auzit versurile citate din poemul Le Rêve de Dochia.

Poate c` nu am auzit bine; poate c` am uitat; atunci cerem iertare
pentru gre[eala, de care s-au f`cut vinovate urechile noastre, ori, dac` nu
urechile, memoria noastr`; dar cerem totodat` dreptul de a pretinde, ca
nimeni s` nu (ne) \nvinov`]easc` de a fi comunicat impresii, pe care \n
adev`r nu le aveam.

Noi am ie[it din teatru cu impresia c` despre Domnul nostru nu s-a
vorbit nimic \n Visul Dochiei [i aceast` impresie ne jignea, [i pentru c`
\n adev`r ne jignea, am zis ce am zis.

C~tu[i de pu]in nu ne pas`, dac` \n poemul Le Rêve de Dochia este
ori nu este ce ne lipsea \n Visul Dochiei. Dac` e \ns` vorba, atunci chiar
[i aceea ce este \n Le Rêve de Dochia este at~t de pu]in, \nc~t noi, din
punctul nostru de vedere, am gr`it, c~nd am zis c` nu este nimic. Vine d-l
Frédéric Damé [i ne spune c` \l ur~m „f`r` s`-l cunoa[tem [i f`r` s` ne fi
f`cut ceva“.

Negre[it, \n asemenea \mprejur`ri „ura“ ar fi un sim]`m~nt lipsit de
ori[ice temei firesc. Dar tocmai fiindc` nu-l cunoa[tem, nu ne cunoa[te [i
nu ne-a f`cut nimic, nu \l puteam ur\ pe d-sa personal. Cunoa[tem \ns`
scrierile sale [i pe aceste le ur~m.

I-am spus-o c` „a comis mai multe scrieri dramatice“; nu ne mai poate
dar spune, c` nu ne-a f`cut nimic. Cine [tie, dac` nu mai bucuros l-am
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vedea pe d. Damé batjocorind pe eroii no[tri, dec~t l`ud~ndu-i \n modul
\n care-i laud`. Ei bine! Mihai, ßtefan [i Mircea sunt \n g~ndul nostru
ni[te chipuri at~t de sfinte \n m`re]ia lor, \nc~t ne cuprind fiori, c~nd le
privim; vine apoi un om neast~mp`rat [i str`in de pietatea noastr`, vine la
aceste sfinte icoane, le t~r`[te prin noroiul zilei, face din ele ni[te
caricaturi puse la v~nzare [i apoi zice c` nu ne-a f`cut nimic. – Da, nimic
nu ne-a f`cut, a luat numele Domnului \n de[ert.

Iar ast`zi osta[ii no[tri se arunc` cu b`rb`]ie \n lupt`; p`m~ntul se
cutremur` sub picioarele lor; cad [i iar`[i cad [i totu[i merg \nainte;
lumea \ntreag` este uimit`; un fior de jalnic` [i totu[i senin` m~ndrie
\nal]` sufletele tuturor rom~nilor; \n clipa aceasta vine un om [i \[i bate
joc de acei o[teni, vine un om [i face marf` de v~nzare din senina m~ndrie
a rom~nilor, apoi zice c` nu ne-a f`cut nimic.

Dar, \n sf~r[it! Urm`rim o ]int` nebun`! Lumea se adun`, prive[te, gust`
din otrav` [i r`m~ne mul]umit`. Dac` nu ar fi astfel, am fi aruncat scrisoarea
d-lui Frédéric Damé \n foc; c~nd vedem \ns` c` un om, care scrie asemenea
scrisori, poate s` vorbeasc` spre mul]umirea rom~nilor, despre ßtefan, Mihai
[i Mircea [i poate s` se \ns`rcineze cu lauda marilor fapte, ce chiar nici nu
sunt \nc` cu totul \ndeplinite, atunci ne apuc` dezn`d`jduirea [i, \ngrozi]i ne
g~ndim, c` viermii nu se pot pr`si dec~t acolo unde e ceva putred.

Dac` lupt`m, lupta nu e \mpotriva d-lui Frédéric Damé, ci \mpotriva
curentului boln`vicios, \n virtutea c`ruia ni[te scrieri de felul O[tenilor
rom~ni pot s` fie gustate.

Lupta e poate zadarnic`; dar, \n sf~r[it, ne facem [i noi \n felul nostru,
datoria de rom~ni.

(«Timpul», II, 258, mar]i, 15 noiembrie 1877)

„ELVIRA çN DESPERAREA AMORULUI”
sau

PARODIE ßI TEATRUL DE PåPUßI
LA EMINESCU

Textul, ce se va ceti mai departe [i pe care cu at~ta verv`
melodramatic` l-a intitulat Infamia, cruzimea [i desperarea sau
pe[tera neagr` [i c`]uile proaste sau Elvira \n desperarea amorului
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face parte din acea produc]ie de atelier, explorat` [i p~n` acum dar
cunoscut` imperfect, \n toat` a ei suprafa]`, cu care Eminescu [i-a
\ntre]inut nu numai paginile manuscriselor, ci [i \ntreaga activitate
literar`, pentru a nu spune chiar via]a sa.

Istoriografii [i comentatorii operei eminesciene au vorbit, de
timpuriu \nc`, de umorul poetului, de ironia romantic`, de darul
s`u caricatural, de [arja [i satira lui, folosite \n at~tea din operele,
acum clasice, ale scrisului s`u \n versuri, \n proz` sau ziaristic`.
Editorii pe de alt` parte, [i \ndeosebi zilerii manuscriptelor sale, au
semnalat \n ce m`sur` numeroasele clipe de destindere [i de bun`
dispozi]ie alterneaz` cu cele grave, de reculegere [i inhibi]ie,
proprii crea]iunii \ns`[i. Ele iau, aceste clipe de destindere [i de
bun` dispozi]ie, felurite aspecte, de la epigramele [i schechurile
priapeice st~rnite de zgomotoasele anivers`ri anuale ale „Junimei“
p~n` la autopsia [i autoparodia folcloric`, cu care obi[nuie[te s`
gloseze instantaneu, anumite fragmente din opera la care lucreaz`
(pentru exemple, cf. Las`-]i lumea ta uitat` \n Opere, III, pp. 198-
199; Te duci, ibid., pp. 212-213). 

Varia]iunea de ritmuri [i trecerea de la un tipar prozodic la altul
sunt caracteristice artei lui Eminescu. çnainte de a-[i statornici
tiparul ce se cunoa[te, C`lin a oscilat \ntre stihul cvasi-popular, [i
alexandrin. Cutare poezie de la 1869, \n distihuri, e reluat`, \n
1873, \n ter]ine, [i dus` la bun sf~r[it, cu amplific`rile de rigoare
impuse de metamorfoza prin care a trecut. Una din numeroasele
versiuni din Mai am un singur dor (cf. Opere, III, pp. 255-256) st`
pe acelea[i file de manuscris (2260, 186-187(, dimpreun` cu
versiunile deduse, ca o tulpin` din care s-au desprins dou` noi
vl`stare, de-a dreapta [i de-a st~nga. Exerci]iul poate fi reconstituit,
cu u[urin]`, \n toat` sinuozitatea lui melodic` [i el poate fi asemuit
exerci]iilor cu care un virtuos al pianului [i-ar plimba m~inile pe
clape, \n fuga instantaneelor varia]iuni. C`ci \n m`sura \n care era
un me[te[ug de \nalt` con[tiin]` tehnic`, chinuit de r`spunderea
perfec]iei, la care a n`zuit [i \n cele mai ne\nsemnate produc]ii,
Eminescu era [i un spirit spontan, cu replica prompt` [i capabil s`
improvizeze multe pagini versificate. Dac` Oda \n metru antic sau
excelentele ode traduse din Hora]iu sunt precedate de o lung`
ini]iere \n metrica antic` (prilej util chiar pentru inova]ii), poemul
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Mitologicale, una din cele mai pitore[ti parodii homerizante,
poart`, \n exerga titlului, am spune, adaosul: „Ni[te hexametre,
drag` Doamne“ [i din situa]ia manuscriselor se vede a fi opera unui
generos flux improvizator.

Un atare moment, dac` nu de inspira]ie, dar de transpunere
cursiv`, din arunc`tura condeiului, reprezint` [i textul de mai jos,
c`ruia, pentru simplificare, \i vom spune Elvira \n desperarea
amorului. El cuprinde ultimele file din submanuscrisul Marta (2259,
49-51 v.), confec]ionat de poet [i \n care-[i transcrie*, la Viena de
bun` seam`, din toamna lui 1869 \nainte, poeziile c~te avea terminate
[i la care adaog` [i pe cele cu care va debuta la «Convorbiri literare».
Grafia pare de aproape \nrudit` cu aceea a \ntregului submanuscris,
ceea ce ar indica anii 1870-1872 ai stagiului vienez, dac` alte
elemente, despre care va fi vorba, n-ar pleda pentru o dat` mai t~rzie.
(çn treac`t, s` reamintim, cum, \n ciuda multelor [i distinctelor grafii
eminesciene, a c`ror cronologie poate fi cu lesniciune determinat`,
anume linii [i contururi revin, ca ni[te constante caligrafice, \n stadii
at~t de \ndep`rtate \nc~t turbur`, nu o dat`, studiile at~t de grafologice
eminescian`.) F`r` a putea vorbi de precizie matematic`, \ntr-o
\ntreprindere at~t de expus` nesiguran]ei, Elvira \n desperarea
amorului apar]ine Berlinului, poate chiar anului 1873 [i pentru
aceasta pledeaz` o pies` suplimentar` aflat` \n alt manuscris [i care
are darul nu numai s` aproximeze, c~t mai mult, cronologia, dar [i s`
arunce o lumin` din cele mai eficiente, asupra categoriei textului
\nsu[i. Manuscrisul de care e vorba e 2285 [i \n el se afl` numeroase
pagini germane, rezumate de cursuri [i excerpte, admirabil
caligrafiate, precum [i una din poeziile originale, datat` 1873. La fila
173 a manuscrisului o \nsemnare despre petac ([i \n transcriere slav`)
[i al`turi sinonimul cineceriu, banul pe care, \n textul de mai jos,
Regele \l d` Ministrului de finan]e nebun, care strig` \ntr-una
„cucurigu“, iar la fila 126 a aceluia[i manuscris urm`toarea pies`,
alc`tuit` din trei, s` le zicem, etaje. çn capul filei, dup` obiceiul
frecvent la Eminescu, c~teva detalii-memento:

Este \mbr`cat ca o be[leag` turceasc`, da cu opinci /
Muste]ele cat’a oal` / Scoate luleoa din ciorap“

* Transcrisese, \n revist` (n. ed.)
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din care: primul r~nd e reluat \n argumentul de mai jos [i
figureaz` costumul adaptat la moda oriental`, al Regelui, iar al
doilea, la cap`tul de jos al filei, sub forma a dou` versuri, pe care
le-ar fi debitat Regele [i care nu se \nt~lnesc \n textul c~t a redactat
din Elvira \n desperarea amorului:

Mul]i mi-mputar` mie c` n-am mutr` regal`
ßi c-a* mea musta]` prea caut` o oal`

iar \ntre ele, mezanin revelatoriu, urm`torul argument, despre
a c`rui importan]` cititorul va conchide singur:

Este \nainte de toate trebuin]a ca s` traducem clasicii str`ini.
S` \ncepem dar cu Shakespeare
Primit – dar trebuie[te naturalisat
Bine – cu ce dram` \ncepem?
Cu Richard al III.
Bine. S` na]ionaliz`m tipuri(le). Din rege facem o 

b. (e[leag`) t.(urceasc`).
din regin` o virgin` [i din R. III un iesuit.
C~nd s` fie gata traducerea?
Care dobitoc \ntreab`? çn ast` sar` se-n]elege.
Cum a[a… O tragedie p~n` sara?
Ah? e[ti prost. E[ti tu geniu ca noi?
Pepelea tu scrii pe be[leaga [i pe iesuitul.

At~t \nsemnarea de la fila 173 (despre „petac“) c~t [i argumentul
explicativ de mai sus, din manuscrisul 2285, au grafia textelor
\nvecinate (\ntre altele [i çmp`rat [i proletar \n versiunea berlinez`,
intitulat` Umbre pe p~nza vremii) [i duc cu maxim` probabilitate la
anul 1873, ceea ce, implicit, dateaz` [i textul Elvira \n desperarea
amorului, improvizat, la scurt` distan]`, pe filele r`mase neutilizate
din submanuscrisul Marta (c`ci, la timpul acela manuscrisul
miscellaneu, 2259, de ast`zi, nu exista). Dar argumentul explicativ
are mai ales [i darul de a l`muri [i cu ce inten]ii a luat na[tere Elvira
\n desperarea amorului. Nimic nu se opune s` vedem \n r~ndurile de
mai sus, schema unui prolog, ce avea s` prefa]eze comedia [i care

* C` a, \n revist` (n. ed.)



avea s` dea dintru \nceput [i tonul \ntregii parodii. Cele c~teva detalii
de costum [i figura]ie ca [i pretextul shakespearean de la care pleac`,
coroborate cu unele am`nunte ale scenetei \ns`[i, precum „borta“
(de ca[caval, s-ar spune) \n care se v~r` fiecare ministru sau chipul
cum servitorii „descos“ pe iezuit [i scot din el pe Pepelea ne
str`mut` dintr-o dat` \n feeria minuscul` a unui adev`rat teatru de
p`pu[i. Impresie prim`, pe care o \nt`re[te, mai cu seam`, titlul
\nsu[i al textului, grandilocven]a ridicol` a personagiilor [i
automatismul, oarecum dezarticulat, al replicilor, at~t de conform cu
ritmul, artificial, suprapus [i \mprumutat, al lumii acesteia de
homunculi grote[ti, care este figura]ia unui teatru de p`pu[i. Nu
[tim, care [i c~t de hot`r~te vor fi fost inten]iile poetului, dar ceea ce
se poate spune este c` Elvira \n desperarea amorului atest` la autorul
s`u, un excelent dar de parodie [i o singur` intui]ie a resurselor
genului. Satira politic` a avut \n Eminescu pe unul din cei mai
des`v~r[i]i exponen]i. Irozii [i panglicarii vie]ii noastre publice au
g`sit \n poetul „scrisorilor” [i \n „ziaristul“ de la «Timpul», pe unul
din cei mai acerbi pamfletari. Elvira \n desperarea amorului este, de
fapt, o satir` politic`, dar transpus` la scara miniatural` a teatrului de
p`pu[i [i reu[ita ei st` \n m`iestria cu care Eminescu a satisf`cut
toate regulile jocului, a c`rei lung` tradi]ie \i era desigur cunoscut`,
a[a cum \i erau familiare toate aspectele folclorului. Irozii [i p`pu[ile
(cu perdea sau f`r`) au mers m~n` \n m~n` [i au constituit unul din
spectacolele combinate, proprii tradi]iei noastre festive. Pe simbioza
aceasta [i-a brodat [i Alecsandri, \n 1845, comedia sa, Ia[ii \n
carnaval, ale c`rei ironii [i concluzii critice la adresa moravurilor
contemporane le concentreaz` dou` decenii mai t~rziu \n c~ntecelul
comic Ion P`pu[arul, tip`rit \n primul an al «Convorbirilor literare»
[i-n care c~nta, de fapt, prohodul artei marionetelor la noi. Evident,
nu putea fi vorba dec~t de o impresie subiectiv`, \ntruc~t jocul de
p`pu[i, alc`tuit din toate vechile lui m`dulare, st`ruie la fel de viu [i
dup` aceea, cum se poate deduce din textul pe care G. Dem.
Teodorescu \l culegea \n chiar aceast` metropol` a Bucure[tilor, \n
anul 1884. Libretul nu era lipsit de savoare [i tipurile, istorice [i
pitore[ti, totodat` de un comic baroc. D.p. = \n amintirea fustelor
scrobite [i a malacoavelor, dintre 1830-1859, pe care poe]ii timpului
le-au imortalizat (Asachi, \n So]ia de mod` nu d`dea amploare
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temei?), iaurgiul vindea „iaurat, iaurt, rococo“. Cucoana Mari]a,
aceast` bun` cum`tr` a Zi]elor caragialiene, dup` un protocolar
„bonsor musiu Paias`“, \ncepea dialogul cu muscalul Pasnasky care
avea s-o trateze cu bor[ acru [i cu \nghe]at` de fasole sleit` \n
Ci[migiu. V~n`torul, me[ter \n bra[oave, era luat \n der~dere de
paia]`: „M` Ghind`, ascunde-te, c` vine iepurele [i te m`n~nc`!“
[.a.m.d. Ideea de a regenera un libret, oricum vetust [i de a opera o
transfuzie de s~nge t~n`r unor figurine anemiate, de o trud` cel pu]in
secular`, e u[or explicabil` la un cunosc`tor at~t de ad~nc al lui
Shakespeare, acest tezaur de sugestii, c`ruia Eminescu \i dedica un
adev`rat imn \nc` din 1870, cu articolul din «Familia», despre
„repertoriul nostru teatral“, una din cele mai pertinente \ncerc`ri
critice ale timpului [i la un pasionat al spectacolelor politice, fie c` se
jucau pe modesta noastr` scen` na]ional`, fie c` se jucau pe scenele
interna]ionale. Chiar \n anii studen]iei, la Viena [i Berlin, cele ce se
petreceau \n ]ar`, pe maidanele vie]ii politice, gazete [i parlament,
nu-i erau indiferente. „Sf`r~ma]i monarhii! Nimici]i servii lor cei
mai lin[i, diploma]ii, desfiin]a]i resbelul [i nu chema]i certele
popoarelor dec~t \naintea Tribunalului popoarelor…” spunea Toma
Nour, acest alter ego al „S`rmanului Dionis”, \n Geniu pustiu,
romanul de june]` [i de Viena, [i r~nduri ca acestea sunt pe linia
g~ndirii politice de totdeauna, a lui Eminescu. R`zboiul franco-
german din 1870, reac]iunile politicii na]ionale, contactul cu centrul
politic de la Berlin \l f`ceau s` consemneze \n caietele sale din
vremea aceea, lungi diatribe \n versuri, ve[tejind c~nd pe cutare
„Excelen]` Bezedeaua“ ce „cu m~ndrie poart` steaua“, deoarece „\n
loc de [treangul care – se c`dea, i-au dat cordeaua“, c~nd pe
„Bismarquerii de fals` marc`”, incapabili s` descifreze „ce r`u ne
proroce[te – a cobirei neagr` ]arc`“ [i care duc ]ara spre pierire, [i
c~nd interminabila procesiune a irozilor politici, cu nume
abracadabrante, din fragmentul, tot din Berlin, pe care l-am denumit
Costacopol Zevzecopol (cf. Opere, II, 276).

Ar fi poate de cercetat, ce lucr`ri, \nrudite ca gen, \n ordinea
teatrului de p`pu[i, circulau la vremea aceea, \n alte literaturi [i
despre ce sugestii ar putea fi vorba. Un text ca Le mariage de
Bétinette (\n «Lemercier de Neuville»), Les pupazzi noirs, 1892,
feerie \n dou` acte, cu monarhi, astrologi, [i mini[tri
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metamorfoza]i (cel de finan]e, un [oarece), ar fi o indica]ie. ßi dup`
aceea, poate c` s-ar c`dea o mic` incursiune \n chiar tehnica
teatrului de p`pu[i, nu at~t de \naintat` la vremea aceea, a[a cum
ar fi cerut-o excelen]a libretului eminescian, de pild`. Eram,
desigur, departe de \nceputurile unor magicieni [i mehanici, ca
Philadelphie, celebrul fizician prestidigitator, care str`b`tea
Germania la \nceputul veacului (invocat \ntr-o sugestiv` metafor`
[i \n poema Laura la clavecin de Schiller), ca „dumnealui Monsiu
Bartolomeu Boscu“, care ar`ta \n 1826, la Ia[i, „mari mehanico-
fizicalice[ti me[te[uguri“ (\ntre altele chiar „maghicescul ceasornic
a vestitului Filadelfia“), ca d-l Cavaler de Blaileben, mehanic de la
Viena, care se exhiba, tot la Ia[i, \n 15 iulie 1839, ca d-l
Frangopulos, ventriloc [i magician modern, mai to]i oper~nd cu
virtu]ile electricit`]ii [i ale mecanicei, [.a.m.d. Dup` cum eram tot
at~ta de departe de perfec]ion`rile ce aveau s` vin` \n chiar aceast`
art` a marionetelor, [i care aveau s` culmineze, pentru a numi dou`
momente celebre, cu forma]iunea italian` Piccoli [i cu laboratorul
vr`jitorului de la Praga, Jirj Trnka.

Stagiunea pe care forma]iunea Piccoli (500 actori de lemn [i 23
colaboratori vii) o da la Paris \n 1929 fu una din cele mai senza]io-
nale [i l`s` \n memoria comentatorilor, vestigii puternice,
revelatoare. „Nu numai c` ele (p`pu[ile) se arat` \n toate modurile
de expresie, egale actorilor vii, dar, prin \ns`[i structura lor, ele
realizeaz` un fel de transpozi]ie ironica de o rar` savoare“ scria un
critic [i la observa]iile acestea, \ndeosebi la acea „transpozi]ie
ironic` a realit`]ii“ ne-a purtat tot timpul excelentul libret, din
nefericire neterminat, Elvira \n desperarea amorului.

Dou` preciz`ri se cuvin la sf~r[itul acestei noti]e introductive
[i anume: 1. fragmentar, spicuit dup` necesitate, cu multe lec]iuni
gre[ite, uneori chiar sup`r`toare (lectura textului, e just, nu-i peste
tot la fel de u[oar`), [i prezentat oarecum imperfect, drept „o alt`
idee de poveste buff`, ca un rege de tipul Pantalone“, sceneta a
ap`rut, \nt~i, \n G. C`linescu, Opera lui M. Eminescu, III, pp. 53-
55, 1935); 2. transcrierea noastr` ar necesita c~teva explica]ii de
ordin editorial, precum dezbaterea unor lec]iuni ipotetice sau
or~nduirea unor pasagii, chestiuni ce nu [i-ar avea locul aici [i se
rezerv` volumului respectiv din Postume.
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MIHAI EMINESCU:
INFAMIA, CRUZIMEA ßI DESPERAREA

sau
PEßTERA NEAGRå ßI Cå¥UILE PROASTE

sau
ELVIRA çN DESPERAREA AMORULUI

Regele:

Ce e via]a noastr` ? – o ciorb` f`r` stele,
Papuc f`r de c`lc~ie, ciubot` f`r` piele.
O g~sc` f`r` r~nz`, un suflet f`r` soare,
Musc` c`zut`-n lapte – ori [oarec \n unsoare…
Oh, oh! via]a-i trist`… [i iar`[i oh, oh, oh !
Ce grij` \mi mai face cel bl`stemat paroh,
Ce p’intrigantu-l joac` \n ast` pies` crud`...
ßi dac` n-a[ fi rege… z`u, mai c` mi-ar fi ciud`…
Dar lumea… eticheta… u ! cum m` pi[c’un ce
M-a[ sc`rpina [i nu [tiu de bine mi-ar [ede.
Dar cine vine-acolo… duioasa mea regin`
ßi-n urma ei se ]ine un om cu o pr`jin`?
Acel om crud vre doar` un atentat s` fac`…
ßi dac-a mea regin` nu-i proast` ca o vac`
Se va feri din cale… C~te primejdii, sfinte !
Primejduiesc via]a unui rege putinte…
Este o carier` foarte primejdioas`
çn [coal` mi-a ar`tat-o chiar dasc`lul T`nas`.
Dar iat` [i regina… apare ca [i steaua.
S` o primesc cu scuse [i s`-mi aprind luleaua.

Regina (speriat`)
ßi nu vezi ce pericol… ce miserii ad~nci:
Un om cu o pr`jin`, cu palide boc~nci,
Peric-periclise[te, peric-pericliseaz`
Regala-mi innocen]`, de care nici c`-mi pas`.

Regele:
Dac` nu-]i pas` ]ie, da mie \nc` leic` !
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Regina
Ia d` s` trag o dat` din proasta ta ciubeic`.

Regele:
Aud? o, vorb` crud`… aud? o, crud` hul` !
Mai bine voi g`ina-n regala mea c`ciul`
Ca s` cloceasc` ou`… dec~t suflet avan
S`-]i dau de bun` voie o lul` de duhan.

Regina
Duhan ! duhan, nume[ti tu acea dulce arom`
Ce-originea \[i trage chiar de la vechea Rom`…
Istorie cuno[ti tu? cuno[ti geografie,
E[ti idiot o rege-n a ta idio]ie.

Regele:
Acu[i s` te ia dracu! acu[i s` piei de aice,
Tu, furie cumplit` din vremile antice,
Vrei s` m` sco]i, tu, doar` dintru a mea s`rit`,
S` umblu-n lume tragic ca g~sca op`rit` !
O ! O ! acu[i m` sup`r! ßi \]i bl`nesc giubeaua,
çn furia mea sf~nt`, vezi mi s-a stins luleaua.

Un om din popor (cel cu pr`jina, intr`)
Aciea-i satu-n care [ade \mp`ratu?

Regele (cu dispre])
Aicea, om din popor!

Omul din popor
S`rut v~rful opincilor M`riei-Tale... [i ne bucur`m ur~t,

c` vedem fa]a cea necinstit` a M`riei-Tale.

Regele:
Ce inocen]` \n espresie, ce naivitate, \mi pare c` aud p`storii

[i p`stori]ele din pastoralele p`store[ti ale poe]ilor no[tri c~nt~nd
Ave Maria!

Omul din popor
ßi-mp`rate s` ier]i vorba proast`, da auzir`m c` te
f`cu[i un om de nimic` [i fiindc` tot trebuie s` te

]ii de ceva, ]i-am adus hast`-pr`jin`.
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Regele:
O, tu, popor iubite! cu c~t` \ngrijire
Tu cau]i de regala a noastr` sprijinire.

Omul din popor
Mi-am \mplinit datoria, deci m` retrag, st`p~n`.

Regele:
Dar cum, mai stai oleac`, de! nu fi porc de c~ine,
M` sup`r de! ia, las`, mai un paliciu de ]uic`,
Ce va aduce-ndat` regala noastr` puic`.
ßi-apoi s`-mi vezi mini[tri, s` vezi ce dobitoace.
Una mai dec~t alta ar veni-ndat`-ncoace.
Regin`, o regin`, \mi ad` deci paliciul
S` mut din loc din g~tu-mi din rana lui haliciul,
Care de ani o sut`, ce zic? de ani o mie!
Mi-a-ntrat \n g~tu-mi palid \n crud` b`t`lie…

Regina:
O rege, rege… iat` se duce acuma muica
S` caute ciocanul [i s`-]i aduc` ]uica. 

Vin MINIßTRII – (fiecare are o bort` \n perete, unde se bag`)

Regele:
Ministru de interne! apari naintea mea – Böh!
Cum merg a tale treburi [i ]ara noastr`? Böh!

Regele:
Ministru de finan]e!
(un nebun apare pe scen`, care strig` tot \ntr-una cucurigu)

Finan]ele cum stau?
(speriat) – Cucurigu!

N-a]i un petac
(fericit)-Cucurigu!

Regele
S`-mi vie-acuma bardul, iubitul nostru bard.

Servul
E beat Pepelea, doamne [i doamne sub un gard.
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(o voce \n culise)
Cetit-am o dat`-n psaltichie
Ce greu este \n lume a regelui tichie.

Intrigantul
(un iesuit palid, ad~ncit, sinistru)

H~rr ! (\[i arat` din]ii) H~rr ! Sunt r`u... un demon 
De at~ta r`u]ie

Eu m-am f`cut un monstru [i m-am dat la be]ie…
At~t de infernal sunt, \nc~t de v`z un cui
çndat` eu pe d~nsul c`ciula mea \mi pui.
Lumina m` revolt`… de v`d eu noaptea steaua 
Cu infernalitate eu \mi aprind luleaua;
Cercat-am eu adesea ca s` m` fac de treab`,
Nimic nu m`-ndulce[te – rugarea e degeab`.
Ah ! doar c~nd v`d nainte-mi un \nger de balerc`,
Inima mea se-nmoaie – se face o ciuperc`.

(\n tain`)
Eu am venit aicea pe rege s`-l omor –
A[a-mi spune sufleurul. ßi atunci al meu picior
Se va sui pe tronu-i… ßi atunci (z~mbind) mi-oiu ]ine fete
Care s` m`-ngrijeasc`… [i-apoi chiulhan b`iete.

(joac` de bucurie \ntr-un picior)

Regele
El vrea s` m` omoare… voi pune s`-l discoase.
Vede]i acel om palid, figura monstruoas`, 

(Apar servitorii care-l descoas` [i din el iese Pepelea)
Po]i s`-]i \nchipuie[ti tu ce pro[ti-s dac` eu
Cunosc c`-s pro[ti [i helbet ! \n sf~ntul cap al meu
Numai \n[elepciune nu-i. E ceva vulgar !
Pe sama plebei asemeni lucruri nici nu apar;
C`ci \n a mea cereasc` [i mare-mp`r`]ie
Se d` toat` m`rirea numai dup` prostie;
Nu-i om cuminte-n ]ara-mi [i m` m~ndresc c` nu e –
De l-`i g`si-]i dau voie s`-mi frigi nasu-n c`]uie
ßi nu numai at~ta, ci [i acea friptur`
çn calendar drept hul` le-i scoate \n gravur`…
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EMINESCU ßI CONTIMPORANII

Omagiile impresionante cu care ]ara \ntreag` ia parte, 60 de ani
dup` s`v~r[irea din via]` a lui Eminescu, la cinstirea numelui [i
operei lui, dovedesc \n chip ne\ndoios maturitatea de cultur` a
vremilor noastre. Ele cinstesc, de asemenea, dac` nu mai mult, \n
egal` m`sur` \n orice caz, \ns`[i aceast` a noastr` cultur`, c`reia
personalitatea uria[` a poetului i-a testat inegalabilul s`u tezaur, de
proiecte [i pl`smuiri, adunat cu lungi trude [i cu pre]ul vie]ii sale
p`m~ntene, \n cursul a numai 17 ani de activitate creatoare.

De bun` seam`, cultul acesta eminescian nu e de dat` recent`.
El urc` \n trecut dincolo de pragul din 1889 al mor]ii poetului, [i
aproape sigur, cu toate aparen]ele contrarii, chiar dincolo de pragul
din 1883, al primei [i iremediabilei sale eclipse. çn comentariul la
unele din poeziile lui Eminescu, ap`rute \n r`stimpul lungii sale
agonii, dintre 1883 [i 1889, Ibr`ileanu sus]inea c` poetul ajunge
„recunoscut, ba chiar, cunoscut“ abia dup` \mboln`virea sa [i dup`
ce zgomotul \ncepe s` se fac` \n jurul numelui s`u. „Tinerimea,
spunea Ibr`ileanu, devine eminescian`, abia dup` aceast` dat`.“
Este ceea ce spusese, \n felul s`u, pe c~t de sc`p`r`tor, pe at~t de
dur, [i Caragiale, \n 1890, un an dup` moartea poetului. Pun~nd \n
cump`n` dezinteresul pentru opera lui Eminescu de dinainte, cu
brusca popularitate de dup` pr`bu[ire, Caragiale scria, nu f`r`
oarecare perfidie punic`, ]intind anume cercuri, urm`toarele:

„Mul]i cumin]i trec pe drum [i, dac` nu sunt [i puternici, din
c~]i \i cunosc de abia unii \[i scot c`ciula; dar dup` un nebun, f`r`
s`-l cunoasc` nimeni, se str~nge [i se ia toat` lumea. ßi astfel
succesul primei edi]ii a \ntrecut toate a[tept`rile editorilor“ (sbl. n.).

çn acel an 1890, c~nd scria Caragiale, poeziile lui Eminescu \n
cunoscuta edi]ie Maiorescu-Socec, atinser` cinci mii de exemplare
[i la aceasta va fi contribuit ([i ar fi fost de ajuns), afar` de calitatea
\ns`[i a poemelor, [i larma carului de triumf, pe care-l \nso]eau at~]ia
dintre discipolii [i pre]uitorii poetului. Se cunoa[te v~lva st~rnit` \n
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1883 de imprudenta epigram` a lui Macedonski, se cunoa[te
mobilizarea [i garda spontan` pe care mai toate condeiele timpului
aceluia au ridicat-o \n preajma patului de suferin]` al poetului, dar
poate c` se cunoa[te mai pu]in larga participare a revistei
«Contemporanul», de la Ia[i, care nu numai ve[tejea atacul, dar
proceda la o republicare masiv` a unora din cele mai frumoase
poeme ale lui Eminescu [i le republica \n atari condi]iuni, \nc~t cel
pu]in una din erorile de tipar ale edi]iei Maiorescu transmis` de-a
lungul anilor, era \nc` de pe atunci corectat`. (E vorba de versul
„A statelor greoaie care trebuie-mpinse“, ce nedumerise at~ta pe
sagacele cititor de poezie Anghel Demetriescu, [i care avea s`
nedumereasc` \nc` mult timp pe at~]ia al]ii). Erorile de tipar, de
altminteri, ajunser` o arm` foarte comod` \n m~na glosatorilor
eminescieni. Hasdeu a folosit-o \nc` din 1871, c~nd lua de bun`
gre[eala din «Convorbiri», „clar` ca o ros`“ pentru „clar` ca o rou`“,
iar Anghel Demetriescu se pierdea \n supozi]ii, patru ani mai t~rziu,
\n fa]a sugestivului distih din Mortua est: „C~nd torsul s-aude l-al
vr`jilor caer,/ Argint e pe ape [i aur \n aer“, pentru c` \n loc de torsul
ap`ruse toxul (form`, credea el, alterat` pentru toxinul). Pe de alt`
parte, \n 1886, Vlahu]` [i Delavrancea se r`zvr`teau \mpotriva
idolilor consacra]i, [i \n primul r~nd \mpotriva lui Alecsandri, c`ruia
\i opuneau t~n`ra glorie de astru \ndurerat a lui Eminescu.
Temeritate, ce avea s` atrag`, de \ndat`, replica lui Maiorescu din
Poe]i [i critici, pentru care alternativa Alecsandri-Eminescu nu-[i
avea justificare logic`, iar mai t~rziu emo]ionanta confesiune pe care
Alecsandri \nsu[i o \nchidea cu at~ta noble]e \n versurile adresate
Unor critici: „E unul care c~nt` mai dulce dec~t mine? / Cu at~t mai
bine ]`rii [i lui cu at~t mai bine ! / Apuce \nainte s-ajung` c~t de sus,
/ La r`s`ritu-i falnic se \nchin-al meu apus.“ Atitudine, cum vom
vedea, la fel de conven]ional` [i de o mai consecvent` generozitate,
dec~t s-ar putea b`nui la prima vedere. çn vremea aceasta, Gherea
\[i preg`tea uneltele [i \n cele dou` ample articole din
«Contemporanul» pe 1887, care, „revizuite [i ad`ogite“, aveau s`
dea \nt~iul studiu substan]ial [i de fertile consecin]e, asupra lui
Eminescu, punea temeliile exegezei eminesciene, \n sfera c`reia
aveau s` creasc` genera]iile de c`rturari, c~te s-au ridicat, \n frunte
cu a lui Nicolae Iorga, la sf~r[itul veacului trecut. Gra]ie acestor
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mentori [i acestor genera]ii, opera poetului intra tot mai mult \n
con[tiin]a cetitorilor de ob[te, pentru c`, a[a cum se exprimase \n
oda sa Vlahu]`, lui Eminescu \i fusese rezervat destinul ca el s`
pl~ng` „pl~nsul tuturora“. ßi acela[i lucru s-ar putea spune [i despre
imaginea lui, frumosul chip de adolescent sau de b`rbat \n floarea
v~rstei, pe care familiarii stihurilor lui l-au preferat \ntotdeauna
chipului de pelerin obosit din epoca \ncerc`rilor din urm`. ßi totu[i,
iat` un am`nunt care s-ar p`rea s` contrazic` aceast` credin]`. El
apar]ine acelei cronici m`runte, a c`rei importan]` nu trebuie
exagerat`, dar ale c`rei lumini nu sunt mai pu]in semnificative, chiar
c~nd nu trec de zidul de carton presat al anecdotismului. Pe scurt,
lucrurile stau astfel: «Biblioteca nou`», publica]ie periodic` de
popularizare, ce ap`rea \n 1896 la Craiova, anun]a pe coperta \nt~iei
bro[uri (Mazepa de Byron, \n traducerea lui Co[buc), un concurs
intitulat: „al cui e ochiul ?“ Num`rul doi al publica]iei, cuprinz~nd
dou` pitore[ti contribu]ii de istorie literar`, Bosc`rie [i O serbare la
Ia[i \n 1834 de O. Lugo[anu, reproduce din nou ochiul misterios [i
sub el rezultatul concursului. Din 889 de buletine, 583 indicau pe
Odobescu, 65 pe P`un-Pincio, 129 pe Alecsandri, 89 pe N.
Beldiceanu, 22 pe Vasile Conta [i 1 singur pe adev`ratul posesor al
ochiului, pe Eminescu. C~[tig`torul concursului e C.L. Naumescu
din Bucure[ti, str. Poetului, 1 bis. Rezultatul, orice s-ar spune, e
senza]ional; dar cine s-ar \ncumeta s` epilogheze \n marginea lui, nu
va putea s` treac` cu vederea cel pu]in dou` circumstan]e: \nt~i, c~t
de hot`r~toare, \n determinarea impresiilor [i judec`]ilor, este tirania
actualit`]ii, \n spe]`: c~t de proaspete erau, \n memoria tuturor,
sinuciderea lui Odobescu [i sf~r[itul mizer al lui P`un-Pincio,
am~ndou` deopotriv` de dramatice [i petrecute cu un an \nainte, \n
1895, [i dup` aceea: c~t de problematice devin prospec]iunile
fiziognomice, c~nd Lavaterii improviza]i \[i exercit` iscusin]a \n fa]a
unui singur ochi deta[at. Ca [i Cain, urm`rit de ochiul unic al
Creatorului, luciditatea lor se tulbur`. Dar s` p`r`sim ]inutul acesta
\n[el`tor al cronicii m`runte.

A cerceta raporturile dintre Eminescu [i contemporanii s`i
\nseamn`, de fapt, a \ntreprinde una din acele opera]iuni ce ]in \n
acela[i timp de biografie [i de sociologie. Rela]iunile unui scriitor cu
semenii s`i, [i \n primul r~nd cu cei de aceea[i breasl`,
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mansuetudinea sau ostilitatea cu care a fost \nt~mpinat la primii s`i
pa[i [i uneori \n cursul \ntregii sale cariere, chipul \n care, sub o
form` sau alta, potenta]ii zilei i-au turnat plumb \n aripi [i i-au
z`d`rnicit zborul spre culmi, injusti]iile de care s-au izbit [i alteori
nuda mizerie \n care s-au zb`tut vis`torii, nimic din z~mbetul sau
crispa]iile acestei v`i a pl~ngerii [i aurorelor, care este via]a noastr`
p`m~nteasc`, nu r`m~ne ne\nregistrat pe placa suprasensibil` a unei
personalit`]i creatoare. Ecourile lor se transmit multiplicate, operei,
[i prin ea, mul]imilor. Imaginea albatrosului, ale c`rui aripi gigante
\i st~njenesc mersul [i \n care Baudelaire a \nchis ceva, poate chiar
mai mult, din propria sa experien]` e, din nefericire, simbolul unei
realit`]i, cu larg` suprafa]`. De aceea, societatea are menirea s`
corecteze neajunsurile unui destin orb, ce nu-[i prea alege victimele
[i \n orice caz obliga]ia s` nu mai adaoge suferin]elor \nn`scute,
altele, din proprie ini]iativ`. Cu foarte rare excep]ii, veacul al XIX-
lea [i o bun` parte din al nostru s-au dezinteresat de protec]ia muncii
artistice. Istoriile literare – [i a noastr` nu face excep]ie – sunt, \n
privin]a aceasta, triste necropole, fie c` pe mormintele singuratice
vegheaz` o umil` cruce de lemn sau un \nger de bronz cu tor]a
\ntoars` spre p`m~nt. Evoc~nd destinul inuman al lui Chatterton,
sinuciga[ul vis`tor, Alfred de Vigny, cel ce trece \n con[tiin]a tuturor
drept titularul prin excelen]` al turnului de filde[, lua, de fapt,
ap`rarea tuturor creatorilor n`p`stui]i, c~nd scria, cu mai bine de o
sut` de ani \n urm`, urm`toarele, \n prefa]a dramei sale:

„E de datoria legislatorului s` vindece aceast` ran`, una din
cele mai vii [i mai ad~nci ale corpului nostru social; lui i se cade
s` realizeze, ast`zi, o parte din sentin]ele mai bune ale viitorului,
asigur~nd fie [i c~]iva ani de existen]`, oricui va fi ar`tat un singur
indiciu de talent divin. ßi c`ruia nu-i trebuiesc dec~t dou` lucruri:
via]a [i visul, P~inea [i Timpul.“

ßi pledoaria era at~t de cald` [i se va dovedi at~t de consec-
vent`, \nc~t, pe bun` dreptate, istoricii literari au v`zut \n ea o
Declara]ie a drepturilor Poetului.

çnceputurile literare ale lui Eminescu au fost, precum se [tie,
\nt~mpinate cu bra]ele deschise. çn ianuarie 1866, liceanul
„privatist“ Eminovici \mbr`ca pentru \nt~ia oar` armura tiparului,
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cu elegia la morm~ntul scumpului s`u dasc`l Aron Pumnul, tip`rit`
dimpreun` cu altele, \ntr-o bro[ur` votiv` [i, la pu]in` vreme dup`
aceea, trimitea revistei «Familia» din Budapesta, condus` de Iosif
Vulcan, o serie de texte juvenile. Ele erau \nso]ite de una din acele
epistole, ce nu ni s-au p`strat, [i al c`ror secret debutan]ii \n
genere, iar Eminescu, epistolier de mare clas`, \ndeosebi, \l
divineaz` f`r` gre[, dovad` entuziasmul cu care directorul
pulica]iei \i apostila textele, \n acel c`lc~i al paginii, care de data
aceasta, n-avea s` fie unul ahileian: „Cu bucurie deschidem
coloanele foaiei noastre – scria directorul – acestui june de numai
16 ani, care, cu primele sale \ncerc`ri poetice trimise nou`, ne-a
surprins pl`cut“. Poezia era una din cele mai pu]in, nu
eminesciene, dar chiar transcarpatine, pentru a numi astfel
colaborarea dintre 1866-1869 a lui Eminescu, la «Familia». Ea se
intitula De-a[ avea („De-a[ avea o porumbi]`“ etc) variant`
ajustat` a unui tip de doine, la mod` \n vremea aceea [i de bun`
seam` c` t~n`rul adolescent nu gre[ise \n calculele sale, c~nd
dimpreun` cu at~t de romantica poem` C`l`rire \n zori, trimisese
[i textul acesta at~t de nevinovat. Adeziunea la gra]iile muzei
populare a unui t~n`r \ncep`tor nu putea s` displac` directorului.
C` t~n`rul Eminovici calculase efectul, e ne\ndoios. O anume
strategie literar` e \n firea debutantului, iar Eminescu a dovedit [i
mai t~rziu, \n opera sa ziaristic` [i chiar \n preferin]a ordinei de
apari]ie a poemelor, c` le g~nde[te pe toate, cu seriozitate. C`
entuziasta acolad` cu care directorul «Familiei» \[i \nt~mpina
oaspetele era oarecum conven]ional` [i c` ]inea mai mult de
manierele amfitrionului nu r`m~ne \ndoial`, c`ci o vedem
repet~ndu-se, de mai multe ori, cu mici varia]iuni, [i pentru al]i
debutan]i, ce nu aveau s`-[i ]in` promisiunile. ßi totu[i Iosif
Vulcan a avut dreptate s` se m~ndreasc`, \n tot cursul vie]ii sale,
cu ziua aceea de 25 f`urar a anului 1866, c~nd a deschis coloanele
foii sale t~n`rului necunoscut, c`ruia i-a tip`rit nu numai lucr`rile
de adolescen]`, dar [i unele din cele mai frumoase c~ntece de
iubire, pe care poetul i le \ncredin]ase, \n amintirea debutului s`u,
desigur, \n prim`vara lui 1883 [i pentru care [i primise, propriis
verbis, „\nt~iul onorar“ din cariera sa de literat. Oric~t de modest`,
activitatea poetic` de la «Familia» a lui Eminescu \[i p`streaz`,
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nesc`zut`, \ntreaga ei valoare documentar` [i, din acest punct de
vedere, avea dreptate desigur Hasdeu c~nd repro[a lui Maiorescu
(chiar dac` printre r~nduri se i]esc [i al]i spiridu[i) c` nu editase
\ntre altele oda pe care t~n`rul poet de la «Familia» o \nchinase
\nc` din 1867 lui Heliade R`dulescu. Ce este sigur, cu textele [i cu
manuscrisele \n fa]`, este c` Eminescu nu [i-a renegat nici una din
produc]iile lui, indiferent de exiguitatea lor, indiferent de provizo-
ratul lor. Credin]a unora, [i printre ei Ibr`ileanu, c` manuscrisele
a[a de numeroase ale poetului \[i datoresc fiin]a hazardului,
deoarece, \mpiedicat de umbra ce l-a cuprins pe nea[teptate, n-a
mai avut timpul s` distrug` ciornele, nu se verific`. Revenirile
continui, popasurile la vechile scripte, ce se pot delimita cu
oarecare certitudine, adnot`rile, des`v~r[irile, iar alteori capriciile,
merg~nd p~n` la mutilarea, voit`, a schi]elor destul de \naintate,
sunt tot at~tea aspecte ale unui laborios atelier, \n care fiecare
a[chie [i fiecare fir de moloz palpit` de via]`. Poetul nenum`ratelor
versuri din Mai am un singur dor sau din Luceaf`rul nu s-a g~ndit
s` dea focului o fibr` din dulcea sa tortur`, necum o variant` sau o
versiune, a[a cum testase pentru poemul s`u, Virgilius, a[a cum
pusese \n practic` Gogol, pentru cea de a doua parte a poemului
s`u Suflete moarte. Statornic \n afec]iunile sale, Eminescu [i-a
iubit \nainte de toate opera, pe care a urm`rit-o \n toate v~rstele ei.
Dintre numeroasele submanuscrise, ce alc`tuiesc caietele [i dosa-
rele eminesciene, cele mai emo]ionante sunt cele din adolescen]`,
1867 [i 1869-70, \n care [i-a ordonat cu caligrafia timpului,
poeziile publicate sau nu. çntre ele se \nt~lne[te [i nevinovatul text
al debutului s`u de la «Familia» transcris \n 1881, c~nd \[i noteaz`
al`turi de vechea dat`, a elabor`rii (1865), pe cea nou` (1881).
Suntem \n anul Scrisorilor ce se vor tip`ri, una dup` alta \n
«Convorbiri», [i pelerinajul acesta pe care poetul \l \ntreprinde la
izvoarele firave ale \nceputului nu e lipsit de religioas` emo]ie.

Raporturile lui Eminescu cu «Convorbirile literare» [i dup`
aceea cu „Junimea“ alc`tuiesc un capitol bogat al biografiei
poetului [i ele acoper` \ntreg spa]iul dintre 1870, c~nd trimite din
Viena \nt~ia sa poezie Venere [i Madon`, [i cel pu]in 1889, anul
s`v~r[irii sale din via]`. Aici se situeaz` rela]iile poetului cu
mentorii cenaclului [i revistei, participarea lui la [edin]e,
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sentimentele ce-l \ncearc` \n cursul anilor, amici]iile ce dureaz`,
precum a lui Creang`, colabor`rile la revist` [i graficul lor, c`ci
sunt \n raporturile sale cu revista [i cenaclul anume spa]ii de t`cere
sau de sup`rare [.a.m.d. çntrebarea \ns` ce se pune este: fost-a sau
nu Eminescu un junimist, a[a cum, \n timpul Vienei, a fost unul din
cei mai leali [i harnici membri ai „Rom~niei June“ ([i m` g~ndesc
\n primul r~nd la Congresul de la Putna din 1871, [i \ndeosebi la
extraordinarul poem ce \nchina lui ßtefan cel Mare)? Dac` despre
o perfect` consonan]` nu poate fi vorba, adoptarea, c~t` a fost, a
\nceput, ca-n binecunoscuta axiom` stendhalian` cu sentimente
contrarii. Ele se pot b`nui \n epistola cu care Eminescu trimitea
revistei din Ia[i Epigonii, acea glorificare a \nainta[ilor, at~t de
pu]in \n tradi]ia „Junimei“, \n scrisoarea c`tre Iacob Negruzzi \n
care sta la \ndoial` dac` s` trimit` sau nu, poemul Mure[anu ([i nu
l-a trimis) [i chiar \n c~teva pagini, dintre care unele v`zuser`
lumina tiparului, unde, cu pu]in \nainte de a p`trunde la
«Convorbiri» Eminescu se r`zboia cu c`peteniile revistei ie[ene.
Este, pe de o parte, studiul ce tip`re[te \n pragul anului 1870, \n
gazeta budapestan` «Albina» ca r`spuns la bro[ura bucovineanului
Dimitrie Petrino, ponegritor acum al lui Aron Pumnul [i \n care
mai mult de o s`geat` e \ndreptat` \mpotriva lui Maiorescu \nsu[i.
Este, dup` aceea, gluma de atelier intitulat` Còpii de pe natur`.
Furti[agurile literare ale lui Cocovei Moretto sau Vicleniile lui
Scapin, traduse \n spaniole[te de signorul Don Lopez de Poeticales
unde, c~nd \n str`vezii sub\n]elesuri [i c~nd de-a dreptul, Iacob
Negruzzi, autorul Còpiilor de pe natur` este ironizat pentru
comedia Viclenie [i amor, ce tip`rea la vremea aceea \n
«Convorbiri», f`r` indica]ia vreunui izvor [i mai ales \ntr-o foarte
prozaic` adoptare \n versuri. Un scurt prolog de o amuzant-absurd`
manier` demasc` pe Moretto, autor spaniol din veacul XVI, c` [i-a
plagiat („lotrul de el !... nu spune c-a tradus-o de pe moldovenie pe
spaniolie“) comedia Dona Diana dup` „o comédie scris`
rom~ne[te \n anul 1870“. Urmeaz` \n vreo 80 de versuri albe, un
dialog \ntre parodist [i eroina comediei, care s-ar putea intitula
pentru a fi \n not`: T~nguirea Donei Diana. Ceea ce o deprim`, zice
Dona Diana, nu este „traduc]iunea, bun` sau rea“, dar faptul c` f`r`
s` m`rturiseasc` a fi imitat comedia sa, Negruzzi i-a schimbat
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numele \n Elena, c` pe Manuel l-a botezat Costic` [i c` o sile[te s`
recite „versuri rele – care sun` ca dr~mbala – a ursarilor gitani”. ßi
t~n`rul parodist, d~nd replica [i c`in~nd-o: „De-a f`cut asta
Negruzzi / Cu Madona lui Moretto / Atunci e[ti nenorocit` / Dona
Diana, Dona Diana !“ Vocative, ce vor avea darul s` intrigheze, de
bun` seam`, pe colegul nostru, domnul Camil Petrescu. çn volumul
III din opera sa teatral` autorul lui Danton [i al lui B`lcescu
public`, \n prim` edi]ie, o excelent` traducere dup` versiunea
german` a comediei lui Moretto, lucrare de diafan` gra]ie [i de
inepuizabil` poezie, la ale c`rei farmece contribuie nu \n mic`
m`sur` [i un prea fluent [i abil vers alb. çn noti]a respectiv` din
Addenda la Falsul tratat, d-sa citeaz` nenum`rate adapt`ri str`ine
ale Donei Diana, c`rora ne-am \ng`dui s` anex`m pentru viitoarele
edi]ii, cu titlu pur muzeografic, [i cele c~teva detalii aici amintite.
ßi de asemenea, poate [i aceea t`lm`cire a unuia dintre
Kog`lniceni, dup` Princesse d’Élide a lui Molière. 

F`r` s` fie concludente, astfel de tachinerii anticipeaz` cel mult
acea atmosfer` general` de glum`, de [arj`, de bun` dispozi]ie, de
epigram`, proprie „Junimei”, unde primatul anecdotei f`cea parte din
metodele de lucru, atmosfer` pigmentat` \ndeosebi la anivers`rile
anuale ale „Junimei”, [i \n care Eminescu, a[a cum atest` numeroase
pagini manuscrise, particip` cu toate resursele fantaziei sale. Pierdut
\n construc]iile atemporale ale imagina]iei lui, a[a cum l-a popularizat
legenda, de altminteri n`scocit`, cu care Gheorghe Panu l-ar fi v`zut
citind S`rmanul Dionis la „Junimea“, poetul era dimpotriv` foarte
atent la via]a din juru-i [i st`p~n pe un rafinat sim] al umorului. ßi ce
dovad` mai sigur` voi]i dec~t ingenuitatea cu care particip` la dueluri
epigramatice, gust~nd [i aplaud~nd, chiar dac` l-ar fi privit, ironia
izbutit`. „Minunescu“ \i zisese Mihail Zamfirescu \n amuzanta lui
bufonerie, Muza de la Borta-Rece [i cu Minunescu \[i termin` poetul
– ceea ce constituie un singur reper cronologic –, vastul poem eroi-
comic Antropomorfism. Iar c~nd, cu prilejul uneia din anivers`rile
anuale ale „Junimei“, poate aceea din 1877, [arjeaz` o serie de
biografii grote[ti ale frunta[ilor „Junimei“ (Maiorescu, Pogor, Carp),
nu preget` s`-[i redacteze propriul horoscop [i s` se \nf`]i[eze drept
„vecinic doctorand \n multe [tiin]e nefolositoare, criminalist \n sensul
prost al cuv~ntului [i \n conflict cu judec`torul de instruc]ie, fost
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bibliotecar, c~nd a [i pr`dat biblioteca, fost revizor la [coalele de...
fete, fost redactor-en chef al foii vitelor de pripas [i al altor jurnale
necitite colaborator“ – ceea ce vrea s` zic` «Curierul de Ia[i» [i
«Convorbiri literare». Sunt \ns` [i clipe c~nd locul glumei sau al
ironiei punctate \l ia invectiva, caricatura, diatriba, pamfletul, arme pe
care Eminescu le are \n panoplia sa, [i le m~nuie[te cu dexteritate. ßi
pricinile pentru aceasta nu lipsesc. Ele se ivesc de a doua zi dup` ce
«Convorbirile» \l citeaz`, \ndat` dup` Alecsandri, cu lungi comentarii
[i \n formule categorice („poet \n toat` puterea cuv~ntului“), \n
studiul s`u din 1872 \nchinat Direc]iei noi. Agravat de lipsa de
receptivitate a majorit`]ii comentatorilor, c~nd timbrul mai ales era
at~t de inedit, [i alimentat de alizeele [i contraalizeele politicii de
partid, „scandalul” odat` st~rnit se \nte]e[te, \nc~t asist`m \ntre 1872
[i 1876 la o adev`rat` ofensiv` general`, pe c~t de vociferant` pe at~t
de neputincioas`, \mpotriva poetului. Ea prinde \n hora ei [i figuri
doctorale, precum Anghel Demetriescu, dasc`li [i literatori \mb`ta]i
de prozodie, precum Bonifaciu Florescu [i Macedonski, zeci de foi
din Bucure[ti [i din Ia[i [i coboar` p~n` la sc`zutul nivel al produc]iei
de prost gust umoristic al revistei «Ghimpele». Am \ncercat cu alt
prilej s` ridic`m foaia de temperatur` a acestor ani, \ndeosebi a anului
1876, [i am ar`tat cum de ecourile lor se leag` geneza c~torva poeme,
\ntre altele Scrisoarea a II-a [i Criticilor mei. 1876 este, \n crea]iunea
eminescian`, unul din anii cei mai boga]i [i mai contradictorii.
Suferin]ele pricinuite de pierderea mamei sale [i chinurile patimei
veroniene marcheaz` un moment de intens` febrilitate liric` [i
polemic`. Strigoii, C`lin, numeroase poeme postume, autobiografice,
se aliaz` tot timpul cu [arje \n versuri la adresa homunculului
Bonifacius Florescu, a lui V.A. Urechia [i altor ipochimeni. Lui
Dimitrie Petrino, succesorul s`u la direc]ia bibliotecii din Ia[i [i
uneltitorul procesului cu jaful c`r]ilor, \i rezerv` o ghirland` de
sonete, din cele mai acide, toate r`mase \n cartoane. ßi totu[i, cu c~t`
compasiune \[i \nchin` condeiul la moartea acestuia, \n prim`vara
anului 1878, [i c~t de cald picur` lacrimile necrologului ce \i dedic`: 

„Talent a avut, poet era! – scria Eminescu. C~t despre celelalte
calit`]i ale caracterului, nu ale inteligen]ei, ele ast`zi nu mai sunt.
E bine chiar c` de la cei mai mul]i oameni care se deosebesc
\ntruc~tva de turma cea mare [i neagr`, de turma celor r`i [i m`rgi-
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ni]i totodat`, nu r`m~n dec~t faptele inteligen]ei… çnmorm~ntarea
poetului Dimitrie Petrino a fost trist` [i simpl`… C~t de trist e a
vedea un poet mort [i a-i asculta panegiricul, \n care, numai despre
poet nu se vorbe[te. çn o via]` at~t de bogat` [i at~t de zbuciumat`,
d-l N. Ionescu nu a g`sit dec~t un h~rb democratic !“

Dar imaginea cea mai plural`, cea mai variat` [i cea mai autentic`
a contemporaneit`]ii lui Eminescu se oglinde[te \n ziaristica lui [i
\ndeosebi \n aceea a sextenatului de la «Timpul». Istoria Rom~niei, \n
toate aspectele ei politice, sociale, economice, culturale, dimpreun` cu
marii [i micii ei actori, e consemnat` \n paginile acestea \ng`lbenite de
timp, de peni]a unuia din cei mai s~rguincio[i [i mai p`trunz`tori
martori oculari. „Urm`rim o ]int` nebun`… lupta e poate zadarnic`
dar \n sf~r[it ne facem [i noi \n felul nostru datoria de rom~ni”, scria
el la pu]ine zile dup` descinderea din Ia[i, \n prima lui polemic`
teatral` cu Fréderic Damé [i deviza aceasta at~t de cuprinz`toare poate
figura pe fila de gard` a acestui vast jurnal de [ase ani, \n care au
r`sunat ca \ntr-un gigant clopot de cle[tar, pulsa]iile inimii lui
\nfierb~ntate. C` ]inta lui era oarecum nebun`, o dovede[te nu numai
d`inuirea at~t de prelungit`, mult dup` ce condeiul i-a c`zut din m~n`,
a pseudoliberalismului, dar [i convertirea tot mai accentuat` a
deosebirilor principale dintre taberele politice. Dac` rotativa sau,
pentru a folosi un cli[eu familiar la ilustratorii vremii aceleia,
scr~nciobul competi]iunilor era un spectacol pu]in amuzant, cu c~t mai
hidoas` \i ap`rea ziaristului de convingeri [i atitudine, care este
Eminescu, perspectiva unei uniuni sacre, unei apropieri \ntre
conservatori [i liberali. çn 1881, \n zilele proclam`rii regatului, o astfel
de perspectiv` se schi]ase [i, \n timp ce potrivea s` i se publice, de
zilele festivit`]ii, cea de a III-a Scrisoare“, al c`rei titlu de atelier era
Patria [i patrio]ii [i a c`rei rezonan]` nici azi nu [i-a pierdut vibra]iile
– \ncredin]a h~rtiei schi]a unui rechizitoriu politic, care nu avea cum,
nici de unde s` vad` lumina tiparului [i \n care, \ntre altele, spunea:

„Dar Mih`ilescu (Warszawski) a jefuit? Ei bine, Mih`ilescu va
reap`rea sp`lat, devenit conservator. Dar Kalinderu [i-a creat
sinecuri cu venituri de milioane? Ei bine, Kalinderu va deveni
conservator [i-i va merge tot mai bine. P~n` c~nd comedia aceasta?
P~n` c~nd panglic`ria de principii, p~n` c~nd schimb`rile la fa]` de
pe o zi pe alta?“
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Iar mai departe, dup` ce invit` s` se ia aminte c` „sub formele
sun`toare ale Statului na]ional, ni se escamoteaz` zi cu zi, p`m~n-
tul, averea, via]a copiilor no[tri, na]ionalitatea“, aceste accente de
o at~t de pre]ioas` semnifica]ie biografic`, ale redactorului,
exasperat \n truda lui de principii:

„Vom spune-o noi – adev`rul adev`rat – voi spune-o eu, omul
care nu aspir` la nimic, care a[ arunca la picioarele ministrului o
Stea a Rom~niei ce-o poart` un tr`d`tor ca Leca, un Benemerenti,
ce-l poart` Or`[anu, [i a[ privi cu durere orice semn de gra]ie ce l-a[
\mp`rt`[i cu acest soi de oameni“.

Dar c` lupta lui n-a fost totu[i zadarnic` o dovede[te ac]iunea
repetatelor lovituri de testudo, care avea p~n` la urm` s` zdruncine
temeliile vechii cet`]i [i o dovede[te, dup` aceea, emo]ia, cu care
intelectualitatea de ob[te a urm`rit eclipsa, agonia [i asfin]itul
str`lucitorului astru. Lacrimile lui Caragiale la aflarea ve[tii de
\mboln`vire a poetului, multiplele dovezi de devotament ale
admiratorilor, asisten]a lui Chibici R~vneanu, gestul confratern al
lui Alecsandri, a c`rui lectur` public`, la Ateneu, str~nge fondurile
necesare pentru internarea bolnavului, nestinsa flac`r` a admira]iei
pe care Iosif Vulcan o \ntre]ine, cu statornic` fervoare, \n paginile
«Familiei», incendiorul necrolog, smuls din ad~ncul inimii cu care
Hasdeu stigmatizeaz` pierderea lui Eminescu, ca [i participarea
\ntregii prese, \n frunte cu aceea a adversarilor, sunt c~teva numai
din manifest`rile con[tiin]ei contemporane ajuns` \nc` de atunci la
convingerea c` prin Eminescu colectivitatea rom~neasc` atinsese
\n`l]imile ame]itoare ale lirismului suprem.

C`ci la fel cu Hyperion, \ntors la scaunul de tain` al
demiurgului – „p`rea un fulger ne-ntrerupt“ – Eminescu a durat o
luminoas` punte astral`, pe care procesiunile admiratorilor de ieri,
de azi [i de m~ine o vor urca \n eternitate.

PROZA LITERARå A LUI EMINESCU
(proiect de prefa]`)

De[i intrat` de timpuriu \n con[tiin]a publicului cetitor, proza
literar` a lui Eminescu n-a fost totu[i mai pu]in expus` acelui joc
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fatal de circumstan]e [i subpre]uire, frecvent \n istoria literelor, ori
de c~te ori scriitorul \[i exercit` puterea de crea]ie \n mai multe
registre. Desigur, nici Geniu pustiu, nici Cezara, nici La
Aniversar` [i cu at~t mai pu]in S`rmanul Dionis n-au \ncetat o
clip` de a fi prezente \n mintea iubitorilor de frumos, \nso]ind, ca
tot at~tea trofee, carul de triumf al tinerei lui glorii, al`turi de alte
at~tea titluri nepieritoare ale lirismului s`u, de la Venere [i Madon`
la Luceaf`rul [i de la çmp`rat [i proletar la Oda \n metru antic.

Sunt \ns` dou` \mprejur`ri care nu se puteau s` nu umbreasc`
str`lucirea nativ` a prozei eminesciene: prestigiul \nsu[i al poeziei
sale, \n primul r~nd, [i, \n al doilea, faima prozei sale politice, \n
flac`ra c`reia arseser` at~tea g~nduri \nalte [i la v`paia c`reia se
\ncinseser` at~tea false glorii ale politicii rom~ne[ti dintre 1867 [i
1883. C~nd la \nceputul secolului al XX-lea, proza literar` a lui
Eminescu \ncepe s` fie editat` cu mai mult` consecven]`, poezia lui
\[i des`v~r[ise ciclul antum [i \ncepea s` [i-l contureze pe cel postum.

Edi]iile poeziilor, \ncep~nd cu aceea din toamna anului 1883, \n
ajunul purcederii poetului la sanatoriul de la Ober-Doebling, se
succedau cu regularitate; prelunga agonie a poetului favoriza, odat`
cu legendele cele mai variate, o difuziune din ce \n ce mai larg` a
sentin]elor [i armoniilor lui lirice, iar trecerea lui, \n vara anului
1889, la cele ve[nice, indiferet de absen]a funeraliilor na]ionale, n-a
fost mai pu]in o apoteoz`, o instaurare solemn` \n empyreul la care
[i mucenicia \ndurat`, [i valoarea operei lui, [i adeziunea \ntregii
ob[te rom~ne[ti \l \ndrept`]eau deopotriv`. Corul funerar, ce-i
\nso]ise cortegiul cu stihurile testamentare din Mai am un singur dor,
marca, \nceputul acelui lung ciclu de c~ntece pe versurile poetului,
at~tea din ele fantaziste, ce aveau s` se \ncet`]eneasc` de-a lungul
anilor [i care [i sub forma aceasta aproximativ` proclamau tot
primatul poeziei eminesciene. Pe de alt` parte: genera]ii de c`rturari
[i de discipoli ce se afirmau sau se ridicau la timpul acela, \n frunte
cu Dobrogeanu Gherea, Iorga, Vlahu]`, Delavrancea [.a.: Titu
Maiorescu, patron al „Junimii“ [i al «Convorbirilor literare», care
condusese o vreme «Timpul» [i urm`rise de aproape activitatea
ziaristic` a poetului; Anghel Demetriescu, animatorul «Revistei
contemporane», dar [i omul de studiu, prob [i judicios, cunoscuser`,
pe l~ng` semnifica]ia revolu]ionar` a lirismului eminescian (chiar
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c~nd rezervele primau, ca la Anghel Demetriescu) [i prodigioasa
contribu]ie \n interpretarea fenomenelor politico-sociale, adus` de
poet \n cursul sextenatului s`u ziaristic de la Bucure[ti. Prins`,
a[adar, \ntre aceste dou` focare, deopotriv` de luminoase, eclipsa,
oarecum par]ial` a prozei literare eminesciene, apare explicabil`.

Nu \ns` [i cu totul justificat`. C`ci proza literar` a lui
Eminescu nu st` cu nimic mai prejos de poezia sa, nici ca dat` \n
evolu]ia scrisului nostru \n proz`, nici sub raportul caracterelor
originale, specifice scrisului eminescian. Cine a dat un summum \n
poezie, spune Ovid Densusianu \n unul din cursurile sale
universitare, vorbind tocmai de cazul lui Eminescu, va r`m~ne pe
planul al doilea \n proz` [i legea aceasta, ce-i p`rea lesne de
verificat, o \nt`rea cu un corolar: Constantin Negruzzi, at~t de
mare artist al prozei, a fost \n mod fatal un poet de al doilea, poate
chiar de al treilea rang. ßi tot a[a s-ar mai fi putut aduce, tot din
literatura noastr`, pentru una sau alta din categorii, exemplele
unor: Grigore Alexandrescu, Ion Heliade R`dulescu, Hasdeu etc.
C` legea aceasta nu este, totu[i, at~t de imuabil`, pe c~t s-ar p`rea,
o dovedesc at~tea alte pilde ale literaturii universale: un Goethe, un
Pu[kin, un Edgar Poe, un Baudelaire, arti[ti la fel de des`v~r[i]i,
at~t \n poezie, c~t [i \n proz`, [i c`rora le-am putea ad`uga
exemplul autorului nostru \nsu[i.

Se poate afirma, f`r` putin]` de t`gad`, c` Eminescu a fost [i
\n ordinea prozei literare un me[te[ugar tot pe at~t de iscusit [i de
str`lucitor ca [i \n ordinea poeziei. Nu numai pentru c` am~ndou`
tulpinile \[i trag fiin]a din aceea[i unic` r`d`cin`, dar [i pentru c`
el a turnat \n am~ndou` tiparele o aceea[i esen]` subtil` [i pentru
c` a urm`rit, cu aceea[i r~vn`, s` transpun`, precum \n versuri ca
[i proz`, ecourile experien]elor sale biografice. Rod, deopotriv`, al
temperamentului s`u \nn`scut, altoit cu toate lec]iile vie]ii, culturii
[i peisagiilor prin care a str`b`tut, proza literar` a lui Eminescu
poate fi urm`rit`, pas cu pas, \n \ntregimea [i des`v~r[irile ei
succesive, la fel ca [i poezia. Peregrin`rile sufleurului \nso]ind, \n
turneele transilvane, trupa de teatru a so]ilor Pascaly, romanticele
aspira]ii [i extaze ale adolescentului, hr`nit cu lecturi serioase, a[a
cum [i-l aminte[te Caragiale \n \nt~ia lor \nt~lnire, [i cum a [i fost
\n realitate, reminiscen]ele vii [i indelebile din mediul de
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patriarhalitate al Ipote[tilor [i Dumbr`venilor, sugestiile studiilor
universitare, cu ini]ieri fructuoase \n cultura oriental` sau \n
filosofia kantian`, miragiile folclorului sau luminile juc`u[e de pe
comorile c`r]ilor vechi, pentru care avea nu numai o predilec]ie dar
[i o divina]ie special` – toate aceste pun]i [i promontorii de pe care
[i-a \ndreptat antenele sufletului \n genunile miraculoase ale
crea]iei se \nt~lnesc consemnate, \n construc]ii adaptate la
necesit`]ile genului, \n nenum`ratele sale pagini de proz` literar`.

çnceputurile de proz` literar` ale lui Eminescu sunt tot at~t de
interesante ca [i cele \n poezie. Ele atest`, ca [i poezia, anume
servitu]i de epoc`, de care se va dezb`ra, pe care poate c` le [i
dep`[ise \n spirit la vremea \n care mai continua s` scrie sub
\nr~uriri str`ine. Sunt, precum se [tie, \n versurile de debut ale lui
Eminescu nenum`rate vestigii bolintinene sau din Alecsandri. Dar
debutantul care trimitea «Familiei» poezii, \n primul r~nd la nivelul
revistei, p`stra \n cartoanele sale dovada unor aspira]ii cu mult mai
ambi]ioase. C~nd \n 1868 [i 1869 tip`rea poeziile de dat` mai
veche, La o artist` [i Amorul unei marmore poetul trecuse de
stadiul madrigalelor conven]ionale [i publica \n paginile aceleia[i
reviste ardelene \nt~ia sa od` satiric`, Junii corup]i, [i \nt~ia sa
elegie personal`, Amicului F.I., inspirat` din climatul T~rnavelor [i
al Blajului, \n timp ce poemul lui Mure[anu, al Mirei, al lui
ßtef`ni]`-Vod` (cu \nt~ia versiune din Melancolie) germinau \n
tihn` \ntre filele poroase ale manuscriselor sale. O situa]ie analog`
ofer` [i proza sa literar` la \nceputurile ei. ßi din acest punct de
vedere, textul Contrapagin`, ce pentru prima dat` am editat \n 1939,
cu prilejul semicentenarului mor]ii poetului, mi se pare \ntru totul
revelator. Textul apar]ine, de bun` seam`, prin at~tea detalii tehnice
[i biografice, anului 1863 [i, aproape sigur, cam tot de pe atuncea
dateaz` [i primele coale din Geniu pustiu, romanul de at~t de
neepuizat` prospe]ime [i care, de at~tea ori, a fost minimalizat de
unii [i al]ii dintre comentatori. Este, \ndeosebi, un am`nunt, care le
apropie sub raportul cronologic [i care se cuvine semnalat, obsesia
anume a acelui „foiletonism“, ce marcheaz` un at~t de pre]ios punct
de reper al biografiei poetului. La cap`tul acestei duble partizi de
existen]e [i cariere, pe care [i le disput`, ca \ntr-un divan
cantemiresc, Doamna Lume, care \ntr-un fel hot`r`[te, [i Domnul
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Destin, care altfel decide, poetul nostru [i t~n`rul prozator figureaz`
cu urm`torul horoscop: „…Astfel d.e. s-a \nt~mplat ca Doamna
Lume s` dicteze: M.E. Feuilletoniste ennuyant [i d. Destin s` scrie:
M.E. sufleur de teatru”. Iar \n Geniu pustiu, \n pasagiile de c`tre
\nceput, \n una din \nt~lnirile naratorului, alias poetul nostru, cu
Toma Nour, eroul pivot al povestirii, acesta exclam`:

„Tu, iubitule, mi se pare c` ai s` devii foiletonistul vreunui
ziar... Dup` ce voi muri \]i voi testa \ntr-o bro[uric` romanul vie]ii
mele, [i vei face din lungii, din obosi]ii mei ani, tri[ti, monotoni,
pl~n[i, o or` de lectur` pentru vreun cutreier`tor de cafenele,
pentru vreun t~n`r roman]ios, sau pentru vreo fat` afectat`, care nu
mai are ce pierde, care nu mai poate iubi [i care \nva]` din roman
cum s`-[i fac` epistole de amor.“

ßi, mai departe, reedit~nd invita]ia, Toma Nour aminte[te de
„biografiile“ lor scrise \n forma novelei: „De-oi muri eu \nainte, ]i-oi
l`sa pe a mea, de-i muri tu, mo[tenesc eu pe a ta“. Contrapagina e
redactat` \n chip de „Precuv~ntare” la o Novel` original` [i cu, mai
departe, c~nd, dup` ce acuz` pe Doamna Lume sau pe Domnul
Public c` s-a dezinteresat de scrisul rom~nesc, \i anun]` c` „marfa“
cu care are de g~nd s` treac` prin „imperiul“ Doamnei Lumi, „e
asemenea scris`“, o clip` e[ti ispitit s` crezi, c` novela pentru care
cere \ng`duin]a sau, mai exact, „cartea de petrecere“, cu alte cuvinte
indigenatul de scriitor, nu este alta dec~t Geniu pustiu. (Alte detalii
ale aceleia[i v~rste, reflectate \n ambele texte: prezen]a lui Tasso, \n
am~ndou` compunerile, [i mai ales prezen]a romancierilor francezi:
Dumas \n Geniu pustiu, la \nceput [i, mai departe „eroi le[in~nzi ai
romancierilor francezi“, iar \n Contrapagin`: Paul de Kock [i Mme
George Sand.) Mai important \ns` ca apropierile ce se pot stabili
\ntre primele dou` texte din proza literar` a lui Eminescu, ni se par
diferen]ele, distan]a ce le separ`. Raportat la st~ng`ciile de expresie
din Contrapagin`, [i cu toate excesele stilului s`u romantic, Geniu
pustiu se impune ca opera unui autor versat. St~ng`ciile acestea vin
\n bun` parte de la dificult`]ile genului, al precuv~nt`rii ce trebuie
s` navigheze \ntre sinceritate [i modestie, de la impreciziunea cu
care m~nuie[te unele no]iuni (de pild` Gura lumii, Opinia public`),
de la folosirea unor termeni vechi [i rari (carte de calicie, doa[c`,
salt (singur), r`va[ de drum pe vechi` etc.), de la u[oara pedanterie
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a t~n`rului devorator de literatur`, care trebuie s`-[i afi[eze c~t mai
ostentativ lecturile [i cuno[tin]ele. ßi, \ntr-adev`r: din acest punct
de vedere textul Contrapaginei este cu osebire sugestiv [i apt s` ne
introduc` \n arconele biografice ale t~n`rului sufleur de 18 ani.
Citirea ziarelor, pe de o parte, teatrul cu spectacolele lui, pe de alta,
se reflect` din plin \n [irurile acestui text. „Tache Caraghiozl~c,
comediant“ ajuns „Constantin Caragio, artist dramatique“, nu este
oare o nevinovat` ironie la adresa lui Costache Caragiale, directo-
rul unei trupe de teatru, rival`? „Constantin Urlatoriano, poète et
grand homme de lettres“, a fost „Costache Url`, cu minavetul“, nu
aminte[te de derivatele onomastice \n care exceleaz` Alecsandri,
Heliade R`dulescu sau Niculae Filimon, „foiletonistul“ prin
excelen]`, cu al s`u R~m`torian (id est: f`uritorul de rime) din
Nenorocirile unui slujnicar? „Coltuc B~rzea“, devenit „Prince
Coltuque Barze“, nu descinde oare din comediile lui Alecsandri,
poate din dumnealui d-l B~rzoi ot B~rzoeni, candidul so] al
cucoanei Chiri]a [i vrednicul str`bun al lui Trahanache? C~t despre
\ncredin]area c` „aceast` oper` bun`-rea, nu e tradus` din chine-
ze[te, dup` cum subsemnatul sau nesubsemnatul a avut onoarea de-a
spune \n [irul al doilea al acestei f`c`toare de epoc` scrieri, ci aceea
a fost numai o stratagem` prin care umilitul de mine am vrut s` fac
ca s` mi se citeasc` cel pu]in precuv~ntarea acestei novele
originale“ – nu r`spundea ea, oare, spiritului acelei constat`ri (ce
ironie [i-n restul Contrapaginei, c~nd subliniaz` dezinteresul
publicului cetitor pentru literatura original` !), formulat` \nc` din
Profesiunea de credin]` a primului num`r (1866) din Satyrul lui
Hasdeu, aceast` edi]ie rom~neasc`, cum se spunea acolo, a ziarului
coloniei chineze, trimis` la noi de regimul din Peking:

„Pentru doritorii de a citi acest ziar \n limba original` chinez`,
al`tur`m adresa librarului: «Peking, strada Miwang-uan, casa Sen-
Tschi». Suntem siguri c` rom~nii, ca unii ce citesc, \n genere, prea
pu]in rom~ne[te, \[i vor procura mai de grab` edi]iunea chinez` ?“

Distan]` de doi ani ce desparte r~ndurile acestea de compu-
nerea Contrapaginii, nu are de ce s` ne mire la un cititor at~t de
avid [i at~t de atent cu scrisul \nainta[ilor, cum era t~n`rul nostru
sufleur. ßi comentariile de bun` seam` ar putea fi extinse [i mai
departe.
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Dar dac` am acordat acestui text juvenil o importan]` oarecum
exagerat`, e numai pentru a marca marea distan]` stilistic` dintre
Contrapagin` [i Geniu pustiu, cu toate c`, dup` toate probabilit`-
]ile, am~ndou` apar]in aceluia[i moment de gesta]ie. S-a spus \nc`
de timpuriu c` \n Geniu pustiu se ivesc aproape toate elementele
din care se va dezvolta opera ulterioar` a poetului [i adev`rul
acesta, exprimat \nc` din 1904, de G. Bogdan-Duic` (Eminescu,
Eliade, Gutzkov \n «Convorbiri literare», XXXVIII, 2, 1 febr.
1904) [i pe care orice familiar al operei lui Eminescu \l surprinde
cu spontaneitate, n-a sc`pat nici chiar unui cititor at~t de prevenit
ca George Panu. çn Amintiri de la „Junimea“ din Ia[i, a c`ror
redactare o \ncepe \n 1906, el scria \n leg`tur` cu Geniu pustiu: „E
curios cum la Eminescu ideile fundamentale s-au pl`m`dit \n
frageda lui tinere]e, cum s-au cristalizat, lu~nd forme de credin]e
ad~nci [i cum mai pe urm` n-a f`cut dec~t s` le dezvolte, s` le
amplifice [i s` le propage“. ßi mai departe: „Ei bine, \n partea
\nt~ia g`sim \n s~mbure aproape ideile fundamentale, pe care
Eminescu le va preface fie \n poezie, fie \n politic`“. ßi adev`rul
este c` sensul, a[a-zic~nd, predestinat embrionar al scrierilor de
june]e poate fi verificat la fiecare pagin` aproape din Geniu pustiu,
a[a cum a fost [i pentru alte literaturi [i alte cazuri. „S-ar zice, scria
un cronicar str`in, c` via]a \ntreag` a unui scriitor are de scop s`
justifice imaginile, emo]iunile [i dorin]ele adolescen]ei lui. Cei mai
personali, cei mai originali n-au procedat altminteri. Goethe a
terminat Faust o dat` cu via]a, \n sensul c` a vrut s` explice \nainte
de moarte, consecin]ele [i avatarurile \nt~iului Faust la care a lucrat
din june]e [i care nu era altceva dec~t imaginea acestei june]i
\ns`[i“. A[a, de pild`, l`s~nd deoparte obiceiul de-a \nsera poeme
\n textura prozei Cuget`rile s`rmanului Dionis \n S`rmanul Dionis
[i çnger de paz`, ecou al iubirii extatice pe care Toma Nour o
resimte pentru Poesis, \n Geniu pustiu), iat` cel pu]in trei poeme pe
care cititorul le va putea identifica cu lesniciune, ici [i colo, \n
anume pasaje din Geniu pustiu: çnger [i demon, Sara pe deal (cu
partea ei descriptiv`, copiat` aproape \n totalitatea detaliilor ei \n
poema aceasta de peste 4 ani) [i o postum` de la Berlin (cca. 1873-
1874), inedit`, O, adev`r sublime… de mare virulen]` satiric` [i \n
al c`rei final:
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O, regi, ce pu[i pe tronuri de Dumnezeu sunte]i
S` pl`ti]i balerine [i ]iitori s-ave]i,
O, diploma]i, cu graiul politicos [i sec,
Lumea cea pingelit` o duce]i de urechi
çmi place axiomul cel tacit, fiin]i spurcate;
Popoarele exist` spre a fi \n[elate;

r`sun` ecoul unor r~nduri ca urm`toarele din Geniu pustiu ([i
pe care, cam la aceea[i vreme, le fr`m~nta [i-n poemul Mure[anu):
„Cei mai nal]i [i mai venino[i nouri sunt monarhii. Cei dup` ei
asemenea de venino[i sunt diploma]ii. Tr`snetele lor cu care ruin`,
seac`, ucid popoare \ntregi sunt rezbelele. Sf`r~ma]i monarhii!
Nimici]i servii lor cei mai lin[i, diploma]ii, desfiin]a]i rezbelul [i
nu chema]i certele popoarelor dec~t \naintea tribunalului
popoarelor [i atunci Cosmopolitismul (recte: interna]ionalismul,
n.r.) cel mai fericit va \nc`lzi p`m~ntul cu razele sale de pace [i de
bine.“ De altminteri atitudinile politice nu sunt de fel ocolite \n
aceast` lucrare cu totul juvenil` [i constatarea denot` interesul pe
care Eminescu l-a purtat \nc` din adolescen]` aspectelor vie]ii
sociale [i politice, c`rora, la maturitate, avea s` le dea o at~t de
conturat` ad~ncime \n coloanele «Timpului», ceea ce modific` [i
\mpline[te portretul acestui Hyperion distant, care s-ar fi fost exilat
\n turnul solitudinii, „nep`s`tor [i rece“ la via]a din juru-i. Dialogul
celor doi antagoni[ti, naratorul [i Toma Nour, [i discu]iile din
primul capitol al romanului st`ruie asupra problemelor la ordinea
zilei [i pe malurile D~mbovi]ei [i ele p`streaz` \n violen]a lor ceva
din specificul meridianului nostru, f`r` s` mai fie nevoie a le afla
coresponden]a \n literatura Apusului. çn definitiv, sunt ideile
liberate [i ridicarea \mpotriva tiranilor, c`rora revolu]ia de la 1848
le d`duse un brevet re\nnoit, revoltele \mpotriva culturii de impor-
ta]ie [i a imita]iilor servile, cu o violent` diatrib` antifrancez`,
exaltarea iubirii de patrie („Fi]i rom~ni… Rom~ni [i iar
rom~ni…“) evocarea acelui „vis frumos“ al \nfr`]irii popoarelor
sau, cum spune \n terminologia sa Toma Nour, „cosmopolitismul
cel mai posibil [i cel mai egalitar“, care „cheam` popoarele la o
alian]` sacr` contra tiranilor celor r`i ai p`m~ntului, la exilarea din
regula lumei a maiest`]ilor meschine, a diploma]ilor g~zi ai
opiniunii zilei, a rezbelului, \n care se vars` at~ta s~nge din inima
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cea sf~nt` a popoarelor. Vis frumos, care a \nceput a fi al lumei
\ntregi (suntem \n 1868! n.n.), vis care, devenit convic]iune, nu va
desfiin]a, pe o cale pacific` [i nep`tat` de s~nge, numai capetele cu
coroane – tiranice – ci [i popoarele ce tiranizeaz` asupra altora.“ çn
felul acesta, [i cu astfel de incursiuni \n jungla prezentului, poate
c` Geniu pustiu ar fi inten]ionat s` fie „romanul mizeriilor acestei
genera]iuni“, cum se exprim` unul dintre protagoni[ti sau, cu
expresia lui Eminescu \nsu[i, romanul acelor „naturi catilinare“,
examenul c`rora voia s`-l fac` [i care urma s` [i devie, la un
moment dat, noul titlu al romanului. ßi aici e locul s` ne oprim o
secund`. Coresponden]a poetului pe anul 1871 ofer` c~teva date \n
leg`tur` cu aceast` problem`.

„çmi scrie]i – spunea el corespondentului s`u Iacob Negruzzi,
\n scrisoarea de la 6 februar st.n. 1871, din Viena – \mi scrie]i c`
v` urm`re[te un roman; – [i pe mine m` urm`re[te unul [i sub
influen]a acestei urm`riri am [i scris multe coale dintr-un studiu de
cultur`, \n care cerc a veni cu mine \nsumi \n clar asupra
fenomenelor epocelor de tranzi]iune \n genere [i asupra mizeriilor
genera]iunii prezente \n parte. Scrierea e complect` ca roman, ce
s-atinge de scenele de sentiment, de descrierile locurilor etc.;
necomplect` ca studiu, astfel \nc~t cartea mea de noti]e e plin` de
cuget`rile, cu care cerc a m` clarifica cu mine \nsumi [i c`rora le-
am destinat de pe acuma locul \n scheletul romanului. E intitulat
Naturi catilinare. Astfel, de[i el poart` sign`tura timpului, totu[i
am cercat a pune \n el [i un s~mbure, care s` fie mai consistent
dec~t p`r]ile ce se a[eaz` \mprejurul lui.“ Iar \n scrisoarea de peste
trei luni (Viena, 16 mai st.n. 1871), aceste detalii, unul mai pre]ios
dec~t altul: „Naturile catilinare de-ar fi gata c~ndva, nu vor putea
fi o imita]iune a opului lui Spielhogen, din simpla cauz` pentru c`
eu nu cunosc Problematischen Naturen dec~t dup` nume, [i chiar
acest titlu l-am auzit pentru prima oar` de la d-voastr`, c~nd mi-o
recomanda]i \n anul trecut ca s-o citesc. Apoi romanul meu am
\nceput a-l scrie parte dup` impresiuni nemijlocite din anul 1868,
pe c~nd eram \n Bucure[ti, parte dup` un episod, ce mi l-a povestit
un student din Transilvania.“

Excelente puncte de reper, care se confirm` din punct \n punct
cu \ns`[i documentele \n fa]`. Este, cu alte cuvinte, cert c` Geniu
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pustiu fu compus \ntre 1868-1869 la Bucure[ti, transcris cu anume
pagini [i episoade (caligrafia, aceea[i, se feminizeaz` din ce \n ce)
la Viena [i c`, tot la Viena fiind, cum atest` cele dou` epistole
utilizate de mai sus, purcede la, sau inten]ioneaz` numai, amplifi-
carea romanului, cu acele studii extinse consacrate Naturilor
catilinare. Manuscrisele p`streaz` c~teva cr~mpeie din acest
„s~mbur mai consistent“, din care ar fi voit s` fac` pivotul
romanului, [i ele pot da o idee despre ce ar fi avut de g~nd s`
realizeze poetul [i chiar s` lase a \ntrevedea \n ce m`sur` pivotul
romanului n-ar fi dus la o total` restructurare [i poate la anularea
acelor \nsu[iri crude, at~t de pre]ioase, ale romanului \n aceast`
form` primar` a lui. Iat` unele din aceste „noti]e“ [i „cuget`ri“:

„Capitol Ioan. Dac` doi fac aceea[i ei nu fac aceea[i. Ro[ii –
Reversul: Radicali[tii* aceea[i neclaritate \n idei, aceea[i nesigu-
ritate, aforisticitate, aceea[i f`r` de a fi aceea[i. Transilv`neanu*.
P~n` vom spori* acea virtute*. Componen]ele ora]iunii de c`utat
\n Gazet`. Vorbirea \n pilduri – \n compara]iuni \n genere
neadecuate. Vorbirea \n pilde arat` sau necultura celui ce scrie,
care nu poate s`-[i reprezinte o idee abstract`, f`r` de a pune
al`turi cu ea una concret`, sau necultura publicului cu care
vorbe[te. Pildele \ns` fiind \ntotdeauna neadecuate, prin partea lor
neadev`rat` pot duce totdeauna pe vorbitoriu la absurdum“ (ms.
2291, 18). „Poesis, fantastic`, voluptoas`, plin` de \nchipuire [i
vis, capul ei e \n etern`, irregular` asocia]iune de idei, nu-[i poate
fixa niciodat` privirea asupra unui obiect, [i are \n mintea ei
totdeauna mai multe, adesea contradictorii, \n etern` nelini[te
sufleteasc`, un caos de imagini; ea \mp`rt`[e[te [i lui Toma acest
mod de a vedea [i face din el o natur` sf~[iat`, neconstant`,
catilinar` (subl. n.). Sufletul lui Toma e \n \ntregul ei, via]a lui
intern` devine identic` cu a lui Poesis. G~nduri sclipitoare, dar f`r`
ad~ncime – iat` caracteristica ei“ (ibid., 17). „Ion se simte prin
urmare nen`scut la punctul acela \n timp, care ar conveni
caracterului lui; \ns` s`tul [i dezgustat de via]`, el decide a se
arunca \ntreg \n curentul timpului [i de a se l`sa dus, dac` nu poate
duce. Pentru c` o ]int` nu e convenabil` \n timp, pentru c` el \n
timp nu e la locul s`u, de aceea el \[i alege o ]int` secundar`,
contrapus` naturii lui interne [i o esecut` dup` puteri, c`ci el e fidel
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principiului: c` \n timpi mari, chiar dac` ace[ti timpi nu i-ar
apar]ine lui, e o la[itate de-a nu fi de nici o partid`“. (ibid., f. 16 v).

Dac`, ceea ce este mai mult ca sigur, \mprejur`rile vie]ii
orientarea culturii [i crea]iei poetului au st~njenit [i \n cele din urm`
anulat un proiect at~t de ambi]ios, ca acela al Naturilor catilinare,
ele n-au stins cu totul prestigiul acestei metafore, \n care Eminescu
turnase o licoare at~t de tare [i pe care o va folosi \n nenum`rate din
articolele sale politice (mai mult: o cercetare atent` a presei
contemporane lui Eminescu ar ar`ta c` formula prinsese [i c` s-a
impus [i altor confra]i ai poetului). Iat`, pentru a da o slab` idee
despre aceast` persisten]`, un cr~mpei dintr-un articol, \nchinat
„partidului ro[u“ liberal – din «Timpul» de la 6 iunie 1880:

„Astfel lupta acestei mase de nulit`]i \n via]a statului, nu era ca
\n alte ]`ri, o lupt` \ntre grupuri sociale, cu interese bine definite,
ci st`ruin]a unor straturi catilinare f`r` o meserie hot`r~t`, f`r`
talent, f`r` avere, pentru p~inea de toate zilele ce le-o poate
procura budgetul, din socoteala tuturor claselor pozitive ale socie-
t`]ii \ntregi. Acesta e punctum saliens, cheia infinitei [i nefastei
lupte sistematice, introduse de ro[ii \n via]a public` a ]`rii.“

çn schimb stagiul s`u vienez l-a pus \n contact mai str~ns cu via]a
rom~nilor din Ungaria. Romanul \nsu[i cuprinde un episod al luptelor
de la 1848 dintre rom~ni [i unguri, cu mari desf`[ur`ri de cruzimi,
s`v~r[ite de o parte [i de alta a baricadei [i pe care t~n`rul romancier
nu le prive[te numai sub unghiul culoarei [i al pitorescului, dar [i cu
un ochi critic. C`ci recunosc~nd exerci]iul legii talionului, al
r`zbun`rilor reciproce, \n vremuri anormale, t~n`rul romancier nu
f`cea altceva dec~t s` respecte adev`rul istoric. „…C~nd ar [ti cineva
cum revolu]iunea [i nesiguran]a vie]ii proprii \l fac pe om nep`s`tor
pentru via]a sa [i fac din omor [i lupt` o stare normal` a omului, acela
va \n]elege nu numai starea noastr`, ci [i secolii aceia, unde
ocupa]iunea principal` a popoarelor consta din b`t`lii [i prad`“, st`
scris \ntr-un loc din Geniu pustiu, la episodul cruntei r`zbun`ri pe
care Toma Nour o aplic` contelui maghiar, care momise pe Poesis [i
tr`s`tura aceasta de psihologie excep]ional`, a maselor iresponsabile,
incitate, o reia ceva mai departe \n c~teva r~nduri absolutorii:

„Rom~nii nu pr`dau, ci ucideau. Oamenii nu se m`surau dup`
ranguri, ci dup` capete, c`ci coasa nu [tie diferen]a \ntre capul cre]
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[i negru al magnatului [i \ntre capul de c~ne al honvedului. Era
teribil acest popor c~nd \[i scutura lan]urile lui de fier – teribil ca
varga lui Dumnezeu. – ßi oare nu sunt toate popoarele a[a? Bl~nde
[i pacifice \n timp de pace, fizionomia buonom`, ochii sinceri,
statura aplecat` de sarcina cea grea a vie]ii. Dar vezi-le \n
revolu]iune! Vezi profunditatea acelui suflet teribil care z`cea sub
masca buonomiei, vezi cum presupune, de nu [tie injuriile trecutu-
lui, vezi cum arunc` lan]urile m~inilor sale \n fa]a st`p~nilor f`r`
suflet, [i-[i dau averile ca s`-[i scape via]a. Ci omul din popor nu
vrea averile, geaba l-ai umplea cu aur, geaba l-ai \mbr`ca \n m`tase.
P~nea ce i-ai luat-o de la gura copilului, i-ai c~nt`rit-o cu aur,
lacrimile lui de venin [i sudorile lui de s~nge i le-ai r`scump`ra cu
surele m`rg`ritare ale Orientului – ci el nu vrea aurul [i m`rg`ritarul
t`u, el vrea via]a ta! – ßi cine ar g`si-o nedrept, cine r`u? E o lege
\n natur`, care s` nu acuze? E o lege \n natur`, care s` nu-]i dea
drept, c~nd tu ucizi pe cel ce ]i-a biciuit secoli pe p`rin]ii t`i, pe cel
ce ]i-a ars \n foc pe str`bunii t`i, pe cel ce umple f~nt~nile [i r~urile
cu copilul sufletului t`u? – Legile care compun fundamentul eticei
chiar te \ndrept`]esc de-a face c~t ]i s-a f`cut, pentru c` numai a[a
se poate restitui echilibrul, dreptul pe p`m~nt…“

çns` pentru a \n]elege la justa lor valoare at~t axiomele acestea,
c~t [i atmosfera de romantic` exaltare a episodului revolu]ionar,
cititorul caut` s` ]in` seama, \n afar` de adev`rul istoric asupra
\mprejur`rilor revolu]iilor rom~ne [i maghiare din 1848, c~nd
popoare pe care B`lcescu le voia \nfr`]ite \n aceea[i lupt` \mpo-
triva tiraniei, sunt ridicate unul \mpotriva celuilalt, [i \mprejur`rile
politice ale anilor c~nd Eminescu \[i scria romanul. Dualismul
austro-ungar, pentru care militaser` c`rturarii unguri \n frunte cu
Deak, era \n 1868 un fapt \ndeplinit [i el punea na]iunea ungar` \n
aceea[i stare politic` privilegiat` pe care o avusese [i mai \nainte
[i pe care revolu]ia din 1848, \n caz de izb~nd`, trebuia s-o
poten]eze. Extremismul lui Kossuth adusese nu numai \nfr~ngerea
ungurilor, dar ratificase din plin cuvintele at~t de profetice ale lui
Szekeny, [eful modera]ilor, c~nd \n ajunul revolu]iei spunea:

„Citesc \n stele [i pretutindeni v`d s~nge. Fratele va dobor\ pe
frate, o na]ionalitate se va arunca \nnebunit` [i f`r` cru]are asupra
celeilalte. Cu s~nge, se vor desena crucile de pe casele ce vor fi
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menite focului. Pesta va fi nimicit`. Hoardele s`lbatice vor
distruge tot ceea ce noi am construit. O, via]a mea pierdut`!
Numele lui Kossuth str`luce[te \n litere de foc pe bolta cerului…
flagellum Dei.“

Ce a \nsemnat \nfr~ngerea ungurilor se poate vedea nu numai
din ecourile pe care literatura lor le-a \nregistrat, romanele lui
Jókay [i satira lui Arany, de pild`, dar [i din resentimentele mult
timp cultivate, dup` aceea, despre partea [efilor. Tipic` ni se pare,
din punctul acesta de vedere, declara]ia pe care Kossuth, exilatul,
o face \n 1859 \mp`ratului Napoleon III, care \i sugera o r`scoal`
\n secuime, pentru atingerea planurilor sale antiaustriece. Dup` ce
depl~ngea nu numai „crima“, dar [i „gre[ala“, pe care „Europa
indiferent`“ o f`cuse, c~nd l`sase s` fie zdrobit` Ungaria revolu]io-
nar`, Kossuth continua:

„ßi apoi s-ar putea \nt~mpla s` se mai afle [i ast`zi, printre
valahii acestei ]`ri, personagii destul de detestabile, ca s` profite de
pe urma unei mi[c`ri, f`r` consisten]` [i s` \ncerce s` re\nnoiasc`
cel pu]in \n parte atrocit`]ile comise \n 1849“.

Ceea ce era cu totul nedrept, \ns` pe linia aceleia[i atitudini
politice, megalomane, a exalt`rii na]ionaliste [i a regimului de
privilegii la care nu se g~ndeau s` renun]e. Sunt, de altminteri, at~t
\n coresponden]a vienez`, din anul 1871 a lui Eminescu, c~t [i \n
Studii asupra maghiarilor, amplu studiu, pe care Ioan Slavici \l
publica, la aceea[i vreme, \n «Convorbiri literare» [i din care o
parte anume este expediat` la Ia[i \n chiar transcrierea cali- [i
ortografic` a lui Eminescu, nenum`rate pasagii, care ilustreaz`
starea de spirit ce domnea la vremea aceea [i, mai mult, spiritul
critic [i just \n care Eminescu [i Slavici v`d [i interpreteaz`
situa]iile. R`spunz~nd nedumeririi lui Iacob Negruzzi, care
observase c` transilv`nenii cultiv` foarte mult „fraza patriotic`“,
Eminescu aducea o justificare, cu at~t mai pre]ioas`, cu c~t se
suprapune observa]iilor de aceea[i natur` ale unui ardelean ca Ioan
Slavici, ini]iat, pe deasupra, [i \n „studii“ de etnografie.

„Chiar \n protest`rile lor (ale transilv`nenilor), spune E., \n ura
lor contra ungurilor, e ceva unguresc: modul de a le manifesta. Ei
au \nv`]at p~n` [i na]ionalitatea de la unguri [i nu sunt na]ionali[ti
ca rom~nii, ci cu acel exclusivism radical, care \i caracterizeaz` pe
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unguri \n[i[i.“ Despre studiile lui Slavici: „Slavici lucreaz` mereu
la studiul asupra ungurilor. Greutatea cea mare e culegerea [i critica
datelor. Cum c` datele culese trebuiesc criticate una c~te una,
rezult` din \mprejurarea c` toate, afar` de aceea c` nu-s contimpo-
rane, dar sunt [i scrise sub influen]a m~ndriei [i a exager`rii
maghiare. Ungurii ne seam`n` \n multe rele nou`“. 

ßi \ntr-alt` scrisoare, despre acela[i subiect, aceste excelente
g~nduri ale unui spirit neprevenit:

„Slavici \[i propusese s` v` scrie, dac` nu v-a [i scris. Se poate
cum c` articolii lui s` produc` \n maghiarofagele noastre organe de
publicitate (subl. n.) un deosebit gust de reproduc]iune, [i poate
chiar ca unele din ele, de care cerul ar fi f`cut bine s` ne scuteasc`,
s` fac` capital politic din acele studii. De aceea v` pun \ntrebarea:
n-ar fi oare bine s` opri]i reproducerea ?“

Iar \n studiile lui Slavici, \ndeosebi din capitolul consacrat
[ovinismului maghiar, se cuvine reprodus`, \nainte de toate, o
pagin` de confesiune emo]ionant` despre caracterul amabil al
ungurului \n genere [i care aminte[te sentimente \nrudite,
exprimate \n scrisul [i fapta lui Nicolae Filimon sau B`lcescu:

„çn via]a sa social` privat`, maghiarul e pe c~t de amabil, pe
at~t de periculos. Nu este doar` popor ale c`rui petreceri s` fie mai
cordiale, mai pl`cute, [i mai nesilite dec~t ale maghiarului: el e
sincer p~n` la extremitate, ospitalier \n \n]elesul adev`rat al cuv~n-
tului [i amical f`r` nici o rezerv`. Eu \nsumi am petrecut ca oaspe
cele mai pl`cute zile la un maghiar, care adesea ori nici dup` 2-3
zile nu m-a \ntrebat de nume (mi s-a \nt~mplat c-am fost o
s`pt`m~n` la un maghiar din Transilvania, care m-a adus \n cea
mai mare perplexitate prin aceea c` nu mi-a dat ocaziunea de a-i
face cunoscut numele meu). – Fantazia lui vie, sufletul plin de
sim]ire, inima generoas`, fac societatea maghiarului foarte pl`cut`.
Pretutindeni unde el apare \n societate cu \nsu[irile acestea, el e o
ar`tare bine venit`.“

ßi mai departe, aceste detalii de psihologie:
„Afectele lui sunt viforoase, dulcea]a lui e nesigur` [i pericu-

loas`. El nu are sim]`minte – ci numai pasiuni. Un cuv~nt nevinovat,
un gest ne\nsemnat e \n stare s` produc` o revolu]iune \n toat`
fiin]a lui p~n` aci amabil` [i s`-l puie \ntr-un moment \ntr-o stare
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psihic` pe care germanii o caracterizeaz` a[a de bine prin vorba
«unzurechnungsfähig» (iresponsabil, n.n.). ßi aici nu este vorba de
clase ori de cultur`. Nu este petrecere, joc, ori osp`] ]`r`nesc, care
s` nu \nceap` cu s`rut`ri [i s` nu sf~r[easc` cu capete sparte. Am
v`zut apoi advoca]i p`lmuindu-se \naintea Tribunalului, cu
ocaziunea ap`r`rii cauzelor, [i aristocra]i sp`rg~ndu-[i capetele cu
tacul de biliard. Toate acestea nu sunt un scandal, ci numai scene
simple: oamenii se \mpac` [i petrec mai departe.“

ßi pentru a \nchide cercul acestor considerente de natur` istoric`,
s` amintim, f`r` a intra \n analiza lor, [i de cele trei articole: S` facem
un congres, Situa]ia [i Echilibrul, publicate de Eminescu, sub
pseudonimul Varo, \n «Federa]iunea» de la Budapesta \n 1870, unde
spiritul ascu]it al interpretului distinge \ntre poporul maghiar [i
„inteligen]a“ (intelectualitatea) lui, unde se ridic` \mpotriva
„descreiera]ilor de magna]i“ [i a politicii lor de dezna]ionalizare [i
unde se pot citi printre alte judec`]i de bun sim] \mpotriva
dualismului [i a privilegiilor exclusive, [i aceast` dureroas` m`rturie:

„E timpul ca s` ni se r`spl`teasc` [i nou` sacrificiile care le-am
adus secol cu secol, acestei Austrii, care ne-a fost vitreg`, [i
acestor Habsburgi pe care \i iubim cu idolatrie, f`r` s` [tim de ce,
pentru care ne-am v`rsat de at~tea ori s~ngele inimii noastre, f`r`
ca s` se fac` nimica pentru noi !“

Dar pentru a surprinde \n ce m`sur` adolescentul acesta, atent la
marile probleme ale istoriei contemporane, [i care l`sa fr~u liber
stilului bogat \n exalt`ri romantice, putea fi artistul perfect, capabil
s` zugr`veasc` o scen` proasp`t`, ingenu`, [i de o mare poezie
intimist` – adev`rat` icoan` pe sticl` \n tradi]ia marilor me[teri
f`g`r`[eni – voi cita, at~t pentru perfec]ia compozi]iei, c~t [i pentru
puritatea atmosferei, un cr~mpei de dialog din scena \ntoarcerii lui
Toma Nour, \n coliba p`rinteasc` din Mun]ii Apuseni, dup` tr`darea
lui Poesis:

„Dar ce frumu[ic` era veri[oara mea. Fa]a alb` [i obrajii ro[ii,
p`rul castaniu [i desf`cut \n dou` cozi \ntrunite pe spate – neted [i
cu c`rare prin mijlocul capului –, ochii mari c`prii ce se uitau
mira]i la mine, spr~ncenele arcate [i \mbinate, nasul fin ca al unei
dame mari, b`rbia rotund` [i plin`, iar c~nd r~dea, dou` gropi]e
cochete. C`ma[a alb` cu alti]e [i m~neci largi, fota curat` [i nou`,
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iar picioarele goale. Cu c~t priveam, \mi p`rea mai frumoas` [i o
s`rutai \nc` o dat`. 

– O! zise ea r~z~nd vesel – \]i iei la guri parc-ar fi dintr-al t`u…
Ia fii bun, m` rog, de-]i cat` de treab`, domni[orule.

– De, de, zic eu – n-o lua \n nume de r`u [i apoi nu m` uit eu
la ochii t`i… fie ei c~t de frumo[i…

– O! frumos ! Vine v`rul pe la noi, [i apoi lucrul ce mi-l spune
mai \nt~i e c` ochii mi-s ur~]i! Frumos!

– Da nu…
– Destul, las c` [tiu… Domnu a fost la cetate… Nevestele de

domn au ochii mai frumo[i dec~t ai mei, se-n]elege – zise ea,
pun~ndu-[i r~z~nd m~inile \n [olduri –, fiica Evei cea limbut`, cu
din]ii de m`rg`ritare.

– De-ai [ti, Fini]o, zisei pe jum`tate r~z~nd, de dragostea mea.
– Dragoste, zise ea repede… ce dragoste… [i ridic` cu curio-

zitate din spr~ncene. Ce dragoste? Spune-mi [i mie… z`u a[a! Te
rog, vere, ad`ug` ea, \ncre]indu-[i gura [i plec~nd ochii cu at~ta
gra]iozitate, \nc~t numai pe sub gene se uita la mine.

– ßezi, ici pe pat, zisei eu, apuc~nd-o \n bra]e [i pun~nd-o s`
[az` ca pe un copil obraznic… Eu m-a[ezai al`turi de ea, \i
\nconjurai grumazul cu bra]ul meu [i \ncepui s`-i povestesc amorul
meu [i nenorocirile mele. Ea asculta c-un fel de seriozitate [i de
aten]iune copil`reasc` – [i c~nd se uit` drept \n ochii mei, ai ei se
umplur` de lacrimi. – «S`rmanul v`r», zise ea, s`rut~ndu-m` cu
at~ta dulcea]` [i tinere]e.“

Astfel de pagini, ele singure, [i ar ajunge s` justifice nu numai
editarea, dar [i \nalta pre]uire a romanului Geniu pustiu. Ele
anticipeaz` at~tea din paginile magistrale ale prozei literare
eminesciene, fie ele descriptive (precum c`l`toria [i petrecerea \n
lun` din S`rmanul Dionis), fie ele de \nalt` comedie erotic` sau de
exaltat` pasiune carnal`, cum sunt cele din La Aniversar` sau Cezara.
F`r` a mai vorbi de toate celelalte aspecte, at~t de semnificative [i
diverse, asupra c`rora am st`ruit mai sus, \n analiza noastr`.

ßi totu[i, destinul acestui roman a fost unul din cele mai
curioase, c`ci primirea ce i s-a f`cut nu s-a ar`tat de fel la \n`l]imea
valorilor lui. S` amintim c~teva din aceste ciud`]enii favorizate, \n
bun` m`sur`, de chiar rezervele formulate de editorul dint~i al
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romanului, I. Scurtu. Publicarea romanului Geniu pustiu, scria G.
Ibr`ileanu, „este o impietate fa]` de Eminescu [i o mistificare a
publicului“, [i ceva mai departe, tot at~t de categoric, dar [i tot at~t
de nefundat: „Eminescu n-a voit s` fie (sic) autorul unui roman.
Eminescu n-a tip`rit nici un roman. Eminescu s-a \ncercat \n
adolescen]` s` scrie un roman [i a sim]it c` nu poate scrie un
roman.“ Cine cunoa[te campaniile antipostumiene ale lui Ibr`i-
leanu [i radicalismul opiniilor lui, c~nd \mbr`]i[a o cauz`, nu va fi
surprins de tonul acesta apodictic. Folosind resursele pasti[ei, E.
Lovinescu imagina un text inedit eminescian, \n care poetul [i-ar fi
renegat \n toamna anului 1882 romanul s`u de tinere]e. Cine cite[te
cu aten]ie observ` nu numai cus`tura celor dou` pasaje, cel
inventat [i cel autentic, desprins din roman, dar [i st~ng`cia, chiar
improprietatea unui stil, de care poetul nu s-a slujit niciodat`, de
pild`: „C-a fost vizitiu, l~ng` sceptrul regal, Murat ]inea s`-[i arate
biciul; eu n-a[ \ndr`sni s`-mi pun Geniu pustiu l~ng` Luceaf`rul…
Nici o nota]ie, exact`, ci numai g`unos patetic romantic“ etc. Ce e
mai trist, e c` astfel de jocuri pu]in amuzante au putut s` \n[ele
buna-credin]` a unor istorici literari care le-au socotit autentice. ßi,
\n sf~r[it, iat` [i opinia probului bibliograf, \ns` mai pu]in
fericitului editor de texte clasice, G. Adamescu, care relu~nd teza
Ibr`ileanu, declara: „P`rerea mea personal` este aceasta. Eu deci
n-a[ fi publicat-o \n seria operelor complete ale poetului. Dar
fiindc` a ap`rut \n at~tea edi]ii, nu mai avem ce face [i o
reproducem“ (sic!). Din fericire \ns`, nici editorii, nici criticii nu
pot decide soarta c`r]ilor. Ele se conduc de legile lor intime. 

Folclorul a fost una din preocup`rile constante ale lui
Eminescu. Culeg`tor de literatur` popular` din toate ]inuturile
rom~ne[ti pe unde l-au dus peregrin`rile unei vie]i, pe c~t de scurt`
pe at~t de bogat` \n rezultate, Eminescu a fost [i unul din cei mai
asidui pre]uitori [i interpre]i ai tezaurului imagina]iei populare.
Dac` Alecsandri trece, dimpreun` cu Alecu Russo, drept unul din
primii culeg`tori de poezie popular`, Eminescu este, f`r` \ndoial`,
\nt~iul care [i-a asimilat spiritul poeziei populare [i l-a turnat, din
nou, \n tipare din cele mai originale. Inspira]ia sa din surs`
folcloric` a str`b`tut una din cele mai bogate game, de la c~ntecul
\n strict metru popular [i p~n` la compozi]iile savante din Fata \n
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gr`dina de aur, Miron [i Frumoasa f`r` corp [i C`lin nebunul, al
c`ror izvor descinde din basmul brut.

çnt~ia afirmare publicistic` a lui Eminescu, \n planul prozei
literare, este basmul F`t-Frumos din lacrim` scris la Viena \ntr-o
vreme tulburat` de reac]iunile r`zboiului franco-german abia
izbucnit, [i tip`rit \n numerele de la 1 [i 15 noiembrie 1870, ale
«Convorbirilor literare». C~t de serioase erau aceste reac]iuni, se
poate deduce din scrisorile acestui timp c`tre corespondentul s`u din
Ia[i, Iacob Negruzzi, \n care una din teme e aceea a [ovinismului
german. „Ai crede c` sufletele germanilor au trecut \n animale [i
sufletele animalelor \n germani“, scrie Eminescu \n scrisoarea de la
4/16 sept. 1870 [i, mai departe, tot acolo, despre starea sa de spirit:

„Dac` e vreo fericire pentru care v` invidiez \ntr-adev`r, apoi
e aceea c` pute]i g`si \n ocupa]iuni literare mul]`mirea aceea pe
care realitatea nu e \n stare de-a v-o da. La mine e cu totul
dimpotriv`: \ntr-un pustiu s` fiu, [i nu mi-a[ putea reg`si lini[tea.
Ve]i vedea din st~ngacele schimb`ri [i din neputin]a de-a correge
esen]ial pe F`t-Frumos ≤din lacrim`≥, c` v-am spus adev`rul, de
aceea v` rog mai ceti]i-l dvs. [i [terge]i ce ve]i crede c` nu se
potrive[te, c`ci eu nu mai [tiu ce se potrive[te [i ce nu!“

Detalii pre]ioase ce scot la iveal` schimbul de coresponden]`
dintre cele dou` date, a trimiterii textului [i a public`rii lui, ca [i
m`rturia franc` a imposibilit`]ii unor schimb`ri „esen]iale“, ce i se
cereau. Or, tocmai \n aceast` m`rturie st`, dup` noi, [i dovada
con[tiin]ei artistice, de sine, a poetului. çnvoirea ce acord` lui
Iacob Negruzzi s` fac` el retu[`rile ce va crede de cuviin]`, nu este
oare, \n perspectiva viitorului, c~nd va interzice formal („nici o
iot`“) orice interven]ie redac]ional` \n scrisul s`u, [i pentru cine
cunoa[te arta epistolar`, at~t de nuan]at` [i plin` de subterfugii a
lui Eminescu, nu este oare aceasta \ns`[i afirmarea indirect`, \ns`
ferm` a \ncrederii \n valoarea lucr`rii sale? E ca [i cum ar fi spus:
eu nu v`d ce a[ mai putea schimba, devreme ce am meditat
\ndelung \nainte de a scrie. Crede]i c` se cuvine ceva modificat?
ave]i toat` libertatea; dar ea nu m` angajeaz`.

ßi dreptatea, evident, era de partea poetului. Deoarece F`t-
Frumos din lacrim` atest`, \n anul debutului s`u major \n poezie o
m`iestrie artistic` egal` aceleia din Venere [i Madon`. çn interesan-
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tul s`u studiu, de la 1892, consacrat „basmului“ (Etymologicum
Magnum Romaniae, vol. III). Hasdeu trecea \n revist` pe
culeg`torii de basme de la noi, de la \nt~iul dintre ei, Nicolae
Filimon, la 1862, [i nu uita s` aminteasc` [i pe „adev`ra]ii mae[tri“
ai geniului: Petre Ispirescu [i Ion Creang`. Apropierea celor dou`
nume are de ce s` surprind`. C`ci dac` Petre Ispirescu a fost [i un
culeg`tor de basme, nu numai un „culeg`tor tipograf“, Ion Creang`
n-a fost unul, iar Harap Alb al s`u este, cu toate elementele
folclorice dintr-\nsul, o lucrare mult prea personal` pentru a nu fi
situat` pe un plan superior basmelor lui Ispirescu. ßi totu[i,
distinc]ia lui Hasdeu e justificat`: Creang` e mult mai aproape de
Ispirescu [i de esen]a basmului popular, dec~t ar fi Delavrancea, pe
care-l aminte[te, sau, ad`og`m noi, dec~t Odobescu cu al s`u Fiul
de \mp`rat cel cu noroc la v~nat din Falsul tratat de v~n`toare, unde
accentul cade pe stil, pe frumuse]ea expresiei, pe me[te[ugul artistic
al scriitorului. F`t-Frumos din lacrim` ]ine \n aceea[i m`sur` de
am~ndou` emisferele. C`ci, dac`, pe de o parte, folose[te toate
elementele supranaturale ale basmului popular, \n aceea[i m`sur`
adaog` [i elemente ale unei mitologii personale, note descriptive de
o mare putere de sugestie. Iat`, \n aceast` ordine pasagiul \n care, la
\ndemnul fetei Genarului, F`t-Frumos arunc` n`frama ca s`
opreasc` apropierea mumii p`durilor:

„– ßi deodat` v`zur` \n urm`-le un luciu \ntins, limpede,
ad~nc, \n a c`rui oglind` b`laie se sc`lda \n fund luna de argint [i
stelele de foc.

F`t-Frumos auzi o vraj` lung` prin aer [i se uit` prin nori. Cale
de dou` ceasuri – pierdut` \n naltul cerului – plutea \ncet-\ncet prin
albastrul t`riei miaz`noaptea b`tr~n` cu aripele de aram`.

C~nd baba \nota smintit` pe la jum`tatea lacului alb, F`t-Frumos
arunc` buzduganul \n nori [i lovi miaz`noaptea \n aripi. Ea c`zu ca
plumbul la p`m~nt [i cronc`ni jalnic de dou`sprezece ori. Luna s-
ascunse \ntr-un nor [i baba, cuprins` de somnul ei de fier, se afund`
\n ad~ncul cel vr`jit [i cel necunoscut al lacului. Iar \n mijlocul lui se
ridic` o iarb` lung` [i neagr`. Era sufletul cel os~ndit al babei.“

çmpletirea aceasta de elemente strict folclorice [i de metafore
personale (ca cele ce ne-am \ng`duit a sublinia), dau un aliaj
deosebit al c`rui timbru spore[te atmosfera de mister supranatural
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al basmului. çns` pasagiul ce urmeaz` prezint` [i un interes ce ]ine
de tehnica literar` [i de geneza crea]iilor eminesciene. O dat` cu
cobor~rea pe p`m~nt a mieziinop]ii, „scheletele \nmorm~ntate de
volburele n`sipului arz`tor al pustiilor ce trezesc [i urc`-n lun`, la
banchetele lor, \n palatele \nm`rmurite ale cet`]ii din lun`, prin a
c`ror ferestre se auzea o muzic` lunatec`… o muzic` de vis.” Or,
pasagiul acesta de un caracter at~t de aparte \n economia basmului
[i amintind mai cur~nd credin]e [i peisagii orientale, Eminescu \l
reia \n timpul studiilor berlineze trei ani mai t~rziu, \ntr-o poem`
postum`, Rime alegorice [i care era, de fapt, urmarea ter]inelor
unei alte postume, çn c`utarea ßeherezadei, ecouri [i una [i alta din
O mie [i una de nop]i 1 [i fuziunea aceasta compozit` deschide noi
probleme \n studiul prozei literare la Eminescu.

*

Cu S`rmanul Dionis proza literar` a lui Eminescu face un pas
hot`r~tor, care va avea puternice \nr~uriri asupra evolu]iei scrisului
rom~nesc \n genere. Care sunt elementele acestei date revelatorii,
urmeaz` s` cercet`m mai departe, nu \ns` \nainte de a face loc
acelei puneri la punct \n leg`tur` cu legendele [i anecdotele c~te au
circulat pe seama acestei nuvele [i care toate \[i au ob~r[ia \n
pitore[tile, dar nu o dat` fantezistele Amintiri de la „Junimea“… ale
lui George Panu. çn scurt, memorialistul pretindea c` lectura acestei
nuvele constituise o adev`rat` tortur` pentru asisten]ii memorabilei
[edin]e, c` el [i ceilal]i doi „rom~ni“, \n calitate de istorici,
Lambrior [i Tasu, \[i ciuliser` urechile s` aud` cum vor fi descrise
casele [i costumele din timpul lui Alexandru cel Bun, c` Nicu Gane
[optise nu [tiu cui, ceva la ureche, c` Iacob Negruzzi, redactorul
revistei, se alarmase la g~ndul c` cititorii vor fi scandaliza]i [i c~te
altele. çn timp ce realitatea e cu mult mai simpl` [i ea a ie[it la
iveal` odat` cu tip`rirea proceselor verbale ale [edin]elor de la
„Junimea“. Iat` cum sun` \n redac]ia lui A.D. Xenopol procesul-
verbal al [edin]ei de la 1 sept. 1872, c~nd s-a f`cut lectura nuvelei
\n prezen]a lui Maiorescu, Pogor, I. Negruzzi, L. Negruzzi, N. Gane
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[i M. Pompiliu: „d. Eminescu cete[te fragmente din Diorama (e
vorba de poema postum` Memento mori sau Panorama
de[ert`ciunilor) [i anume Egiptul [i çnceputul evului de mijloc.
Apoi cite[te novela sa Sermanul Dionisie. Asupra acesteia d-l
Popor [i Maiorescu observ` c` sf~r[itul [i modul dezleg`rii nu
corespunde cu caracterul \ntregei scrieri. Se prime[te pentru a se
tip`ri.“ Evident, nu e vorba s` cerem unui proces-verbal, a[a-zic~nd
tehnic, s` \nregistreze varia]iunile de umoare ale asisten]ei,
observa]iile, discu]iile [.a.m.d. Ele au putut s` existe, cum arat`
sf~r[itul noti]ei, [i au putut, dup` aceea, s` fie colporate. Ce este
\ns` sigur, e c` George Panu n-a asistat la [edin]` [i c` interesul, pe
care grupul celor „trei rom~ni“ se zice c` l-ar fi ar`tat resurec]iei
istorice din nuvel`, n-a putut s` aib` loc, cel pu]in \n forma relatat`
de George Panu. ßi dac` un detaliu ca acesta nu se poate sus]ine,
cine garanteaz` veracitatea celorlalte? Mai important` \ns` dec~t
latura aceasta anecdotic`, mai mult sau mai pu]in amuzant`, ni se
pare opiniunea r`spicat` pe care George Panu o exprim` despre
caracterul nuvelei incriminate [i verdictul ce deduce. Cum George
Panu este, la vremea c~nd \[i scrie amintirile, unul din spiritele
literare ale publicisticei noastre, cum \n paginile sale se \nte]esc
inten]ii [i g~nduri judicioase, cu deform`ri fatale, determinate de
\ns`[i structura sa intelectual`, cum, pe de alt` parte, opinii ca
acestea au putut s` fac` autoritate la un moment dat, credem util s`
reproducem at~t pentru partea lor pozitiv`, c~t [i mai ales, pentru
latura lor negativ`, c~teva cr~mpeie din aceste considera]iuni tipice:

„Nuvela, scrie George Panu \n «S`pt`m~na» din 1 febr. 1906,
este unul din genurile care are (sic!) de menire zugr`virea omului [i
a societ`]ii. Un nuvelist sau un romancier este un studiitor de oameni
[i de moravuri. Menirea lor nu este de a inventa oameni sau
moravuri, ci de a-i face s` tr`iasc` pe cei dint~i \n cadrul celor al
doilea, av~nd \n aceste margini toat`, absolut toat` latitudinea. C~nd
Eminescu abordeaz` acest gen, ce crede]i c`-[i propune s` fac`? S`
fac` s` tr`iasc` oameni [i s` pun` \n relief via]a lor \n societate?
Fereasc` Dumnezeu! Mai \nt~i, fiindc` el avea ad~nc` repulsiune
pentru oameni [i societate, [i al doilea pentru c` trebuia s`-i observe
[i s`-i studieze. Ba zic ceva mai mult. Eu cred c` tocmai fiindc` nu
putea s`-i observe [i s`-i studieze, el a avut dispre] pentru oamenii [i
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societatea \n care tr`ia. ßi atunci inventeaz` personajul moralmente
supranatural Dionisie, pe care-l calific` de s`rmanul, fiindc` tr`ie[te
\n epoca actual`, [i se gr`be[te, cu ajutorul unor zodii [i cu acela al
unei ipoteze fantezisto-[tiin]ifice, ca s`-l transplanteze \n veacul al
14-lea, f`c~ndu-l s` treac` prin tot felul de aventuri de pur`
imagina]ie. O simpl` apropiere: Guy de Maupassant, cel mai ilustru
reprezentant al nuvelei moderne, care a murit ca [i Eminescu, nebun,
ar fi fost incapabil moralice[te ca s` scrie o nuvel` ca aceea a
s`rmanului Dionisie. Observator fin, psiholog distins, iubitor de
oameni [i de societate, el n-ar fi putut p`r`si terenul solid al vie]ii
sociale, pentru elucubra]iile fantastice ale lui Eminescu.“

Iar \n «S`pt`m~na» de la 22 febr. 1906: „ßi atunci a trebuit s`
vorbesc pe larg de aceast` nuvel` stranie (S`rmanul Dionis), cum
n-am cetit zece \n via]a mea, \n care fantezia, metafizica [i un mic
gr`unte de nebunie se desf`[ur` cu splendoare“ (sub. n.). Text cu
deosebire pre]ios, cum spuneam [i care cu toate insuficien]ele de
exporesie ca [i dincolo de judec`]ile defavorabile („elucubra]ii“
etc.) nu las` mai pu]in s` se \ntrevad` o cert` uimire vecin` cu
admira]ia violent`, c~nd afirm` c` „fantezia, metafizica [i un mic
gr`unte de nebunie se desf`[oar` cu splendoare“. Afar` de cazul
c~nd „gr`untele de nebunie“ e sinonim cu excesul de imagina]ie,
de poezie, de lirism, care dizolv` [i subordon` toate elementele, la
prima vedere opuse, c`rtur`re[ti [i biografice. C`ci, mai la urma
urmei, ce este S`rmanul Dionis?

S-a spus c` ea este \nt~ia noastr` nuvel` filosofic`, a[a cum
Alexandru L`pu[neanu de Constantin Negruzzi este \nt~ia noastr`
nuvel` istoric` [i cum, mai t~rziu, se va spune despre F`clia de Pa[ti
a lui Caragiale, c` reprezint` tipul nuvelei psihologice. ßi desigur c`
afirma]ia poate fi sus]inut` cu temei, pentru toate aceste excursuri
filosofice, \n care eroul povestirii expune [i reflecteaz` \n marginea
apriorismului kantian, a celor dou` p~rghii, a timpului [i spa]iului, ce
sunt \nn`scute \n sufletul nostru [i gra]ie c`rora s-ar putea c`l`tori \n
orice veacuri [i la orice meridiane. „çn fapt`, lumea-i visul sufletului
nostru“, monologheaz` la \nceputul povestirii, c`lc~nd prin b`l]ile
inundate de ploaie ale pavagiilor bucure[tene, Dionis:

„Nu exist` nici timp, nici spa]iu – ele sunt numai \n sufletul
nostru. Trecut [i viitor e \n sufletul meu ca p`durea \ntr-un s~mbur
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de ghind` [i infinitul asemenea ca reflectarea cerului \nstelat \ntr-
un strop de rou`. Dac` am afla misterul prin care ne punem \n
leg`tur` cu aceste dou` ordine de lucruri care se ascund \n noi,
mister pe care l-au posedat, poate, magii egipteni [i asirieni,
atuncea \n ad~ncurile sufletului cobor~ndu-ne, am putea tr`i aevea
\n trecut [i am putea locui lumea stelelor [i a soarelui“ etc.

C~nd, mai t~rziu, gra]ie tratatului de astrologie [i practicilor
magice, urmeaz` s` treac` \n veacul lui Alexandru cel Bun, sub
\nf`]i[area c`lug`rului Dan, Dionis revine la g~ndurile sale („Da,
repet` el \ncet ideea lui fix` – sub fruntea noastr` e lumea – acel
pustiu \ntins – de ce numai spa]iul, de ce nu timpul, trecutul“) [i
c~nd misterul opereaz`: „o voluptate sufleteasc` \l cuprinde. Mai
\nt~i i se p`ru c` aude [optirea acelor mo[negi b`tr~ni, care pe c~nd
era mic, \i povesteau \n timp de iarn`, ]in~ndu-l pe genunchi,
pove[ti fantastice despre z~ne \mbr`cate \n aur [i lumin`, care duc
limpedea lor via]` \n palate de cristal; [i parc` a fost ieri, ieri pare
c`-[i \nc~lcea degetele \n barba lor alb` [i asculta la graiul lor
\n]elept [i [optitor, la cumin]ia trecutului, la acele ve[ti din b`tr~ni.
El nu se mai \ndoia… de o m~n` nev`zut`, el era tras \n trecut.
Vedea r`s`rind domni \n haine de aur [i samur – \i asculta de pe
tronurile lor, \n \nvechitele castele, vedea divanul de oameni
b`tr~ni, poporul entuziast [i cre[tin, undoind ca valurile m`rii \n
curtea Domniei – dar toate erau \nc` amestecate.“ Or, pasagiul
acesta, de-al doilea, adaptat la necesit`]ile povestirii de acum, este
unul din pasagiile caracteristice ale romanului de june]e Geniu
pustiu, [i identificarea acestei pun]i de leg`tur` \ntre dou` lucr`ri
at~t de deosebite [i reprezent~nd dou` v~rste ale crea]iunii literare
eminesciene, ni se pare plin` de semnifica]ie. Se cunosc opiniile
defavorabile, pe care G. Ibr`ileanu le avea despre Geniu pustiu, [i
concluzia grav` la care ajungea, din pricin` c` pasagii \ntregi din
romanul de june]e au trecut \n nuvela de acum. Las deoparte faptul
c` relu`rile acestea, ca [i \n muzic`, nu sunt simple [i vinovate
repetiri [i c` aceea[i not` sau acela[i arpegiu pot s` \mbrace alt`
semnifica]ie, dup` contextul \n care e \ncrustat, [i m` opresc la
strictul sens psihologic al pasagiului, a[a cum este el, amplu
redactat \n Geniu pustiu. Cum fragmentul e prea dezvoltat, citez
spicuindu-l [i subliniind anume puncte de reper.
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„Sunt un fantast, spune povestitorul, alias autorul romanului, cu
pu]in \nainte de a da peste confesiunea lui Toma Nour. Cu capul
plecat asupra mesei \mi f`ceam planuri de aur – cugetam asupra
acelor mistere din via]a popoarelor, din mersul genera]iunilor…
Afar` era un timp posomor~t [i gem`to… Lum~narea ardea palid`,
[i mie mi se p`rea c` aud [optirea acelor mo[i b`tr~ni cari, pe c~nd
eram mic, \mi povesteau \n timp de iarn`. Au trecut ani… ascultam
la graiul lor… la \n]elepciunea trecutului, la acele ve[ti din b`tr~ni.
Mi-ar fi pl`cut mult s` tr`iesc \n trecut. S` fi tr`it pe timpul acela
c~nd domni \mbr`ca]i \n haine de aur… iar` eu \n mijlocul
poporului… s` fiu inima lor plin` de geniu… bardul lor. Spre a hr`ni
acele visuri [i mai mult, am deschis vreo c~teva cronici vechi…“

Aspira]ia aceasta dup` trecut, at~t de fireasc` naturilor
reflexive, metafizice, cu capul \n nori, pentru a spune astfel, [i
predilec]ia pentru basm, ce revine \n am~ndou` citatele, marcheaz`
una din constantele spiritului eminescian, pe care avea s` se
altoiasc` toate sugestiile literare, c~te or fi putut s`-l \nr~ureasc`.
çns` mai presus de acestea, fie c` e vorba de romanul lui Novalis,
Heinrich von Ofterdingen, fie de Théophile Gautier, citat la sf~r[i-
tul nuvelei, se situeaz` prestigiul basmului, magica lui virtute.
Basmul, spunea Hasdeu, la cap`tul unui studiu sc~nteietor,
\nt~lnindu-se, pentru \nt~ia dat`, cu Schopenhauer, basmul este
literatura visului, „o literatur` \ntemeiat` [i ea, ca [i aceea a
vegherii, pe observa]iuni, dar observa]iuni nu prin organe
corporale, ci prin cel`lalt organism, prin Traumorganismus al lui
Schopenhauer“. Construit` \n dublu plan, terestru [i imaginar,
S`rmanul Dionis se realizeaz` ca un vis \n vis, pe fundalul c`ruia
se proiecteaz`, \n umbre transfigurate, toat` realitatea biografic`.
Desprins de realitate, la prima vedere, [i plutind \n neant asemenea
unei Fete morgane sau a unei Ape a mor]ilor, am`gitoare [i f`r` de
consisten]`, S`rmanul Dionis este, de fapt, una din cele mai
organice construc]ii, ale c`rei planuri sunt strict delimitate [i unde
grani]a dintre realitate [i r`sfr~ngerea ei \n vis poate fi cu
lesniciune identificat`, a[a cum un peisagiu, cu castelul lui cu tot,
reflectat \n locul de la poalele dealului, nu va fi confundat
niciodat` cu imaginea lui, chiar dac` mai clar` \ns` r`sturnat`. çn
ce m`sur` visul a fost una din temele consecvente ale poetului, o

171



v`de[te de bun` seam` \ntreaga sa oper`, peste care plute[te tot
timpul un zaimf de transfigurare, la fel cu v`lul Mariei, despre care
relateaz`, urm~nd Vedele, Schopenhauer, c~nd spune c` „acoper`
ochii muritorilor [i \i face s` vad` o lume, despre a c`rei existen]`
sau nonexisten]` nu se poate afirma nimic, deoarece e asemenea
visului sau razelor soarelui, cum le reflect` nisipul [i c`l`torul le ia
de departe drept o p~nz` de ap` sau, [i mai bine, asemeni unei funii
zv~rlite pe p`m~nt pe care o ia drept un [arpe”. Nu este, totu[i,
lipsit de interes s` amintim de frumoasele r~nduri pe care Toma
Nour le consacr` visului \n Geniu pustiu [i care pot constitui o a
doua punte de leg`tur` \ntre roman [i nuvel`:

„Visul, o lume senin` pentru mine, o lume plin` de raze clare
ca diamantul, de stele curate ca aurul, de verdura cea \ntunecoas`
[i parfumat` a dumbr`vilor de lauri – visul \mi deschise auritele lui
gra]ii [i m` las` s` intru \n poeticele [i etern junele lui gr`dini.
çntr-adev`r c` muntele pe care dormeam mi se p`ru una din acele
gr`dini pendente ale Semiramidei“ etc.

Sf~r[itul nuvelei de altminteri ar`ta c~t de hot`r~t ]inea autorul
i]ele povestirii sale \n m~n`. C`ci, pe de o parte reflexiunile finale
(„fost-au vis sau nu, asta e \ntrebarea“) urmeaz` admirabilei scene
de interior (Dionis, convalescent, la cap`tul lungii sale c`l`torii pe
drumurile ame]itoare ale visului, [i Maria, travestit` b`ie]e[te la
c`p`t~iul lui) iar pe de alt` parte [i pentru a \nnoda din nou firul
misterului, acele c~teva considera]ii cu tema metempsihozei,
sugerate de citatul din Théophile Gautier [i de care ne vom folosi
ceva mai departe. Aceast` clarviziune a fundamentelor [i liniilor
construc]iei sale, ce contrazice orice urm` de impreciziune [i cu at~t
mai mult de alterare a ra]iunii, cum l`sau s` se b`nuiasc`
memoriali[tii, este de altminteri s`dit` \n firea sa [i ea pare s`
confirme afirma]ia lui Schopenhauer despre „coexisten]a realit`]ii
empirice [i a idealit`]ii transcendentale“. çn aceast` ordine, [i pentru
a \ntregi portretul poetului la timpul acesta, mi se pare interesant s`
reproduc c~teva r~nduri dintr-o foarte frumoas` scrisoare, pe care
Eminescu o trimitea lui Titu Maiorescu, cu o lun` \nainte (poate [i
mai pu]in) de a citi la „Junimea“ S`rmanul Dionis. E o scrisoare de
recomanda]ie pentru t~n`rul violonist Toma Micheriu [i ea arunc`
o reconfortant` lumin` asupra temperamentului p`m~ntesc al
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aceluia care punea desigur, la timpul acela, ultimele puncte
pre]iosului s`u manuscript. Scrisoarea s-ar cuveni citat` \n
\ntregime, pentru multiplele ei aspecte [i pentru des`v~r[ita art`
epistolar` a t~n`rului scriitor – ne m`rginim totu[i la un pasagiu \n
care, cum se va vedea, aduce nu numai o prea frumoas`
caracterizare a timpului [i spa]iului, dar [i o judicioas` critic` la
felul cum sunt dezavantajate talentele \n societatea modern`:

„R`m~ne – asigur` Eminescu pe iminentul protector – ca
timpul [i spa]iul, aceste urzitori a tuturor germenilor arunca]i de
m~na naturei (subl. n.) s`-l duc` la o dezvoltare pozitiv` ori
negativ`. Dar timpul nostru suntem noi [i calitatea social` (o vorb`
nou`) a spa]iului \n care tr`im, at~rn` asemenea de la noi, de[i noi
\n[ine – din nefericire – nu at~rn`m de noi. Vream s` zic, c` socie-
tatea, \n care suntem nevoi]i a tr`i, rezultat al unor antecedente, pe
care ea n-a fost desigur st`p~n`, nu este de natur` a \ncuraja
talente, [i poate [i mai pu]in dec~t orice – talente muzicale. Astfel
dezvoltarea negativ` ajunge cea de ordine; un talent muzical
ajunge de a ilustra gr`dinile [i ber`riile, un pictor ajunge portretist,
un poet jurnalist, ceea ce ve]i concede c` e lucrul cel mai prost din
lume. Nu m` lupt cu fatalitatea \n fenomenologia ei general`, dar
poate c` \n cutare sau cutare caz concret totu[i s` fie cu putin]` o
\ndreptare a ei, mai ales c~nd aceasta se prezint` oarecum de sine.
C-un cuv~nt: spre a-[i putea urma studiul, Micher s-a decis a da
concerte cu piesele studiate cu profesorul s`u din Conservatoriu, [i
dac` succesul celor dint~i at~rn` de talentul [i calitatea
esecutorului, cele din urm` nu reu[esc dec~t cu concursul
binevoitor a iubitorilor de art`.“

Legate de S`rmanul Dionis prin fire directe, sunt textele Umbra
mea (ms. 2255, 184-185) [i Archaeus (2269, 19-39). Anterioar` ca
dat` cu 2 p~n` la 3 ani, [i povestire autonom`, amintind mai cur~nd
de Peter Schlemil al lui Chamisso, Umbra mea devine episodul
umbrei [i al petrecerii \n lun` din S`rmanul Dionis [i confruntarea
celor dou` pasagii respective ofer` cititorului prilejul s` urm`reasc`
[i s` surprind` legile dup` care scriitorul readapteaz` un text
anterior la necesit`]ile noului tipar, amplific~nd sau atenu~nd
anumite detalii. S` not`m \n treac`t unul din aceste detalii: \n
Umbra mea, personagiul ce poveste[te la persoana \nt~i preface
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p`m~ntul \ntr-o nuc`, nuca \ntr-un m`rg`ritar, dospind de ur` (c`ci
„oric~t m`rg`ritarul devenea de mic, ura lor era aceea[i“) pe care-l
arunc` \n mare; \n timp ce \n S`rmanul Dionis, eroul at~rn` \n salba
iubitei acest albastru m`rg`ritar. Oric~t de infim`, diferen]a nu ni se
pare mai pu]in plin` de t~lcuri. Archaeus reia \n vremea Ia[ilor, cu
aproxima]ie prin 1875, sub forma unui dialog sc~nteietor, problema
apriorismului kantian [i a pururi re\nnoitei succesiuni de tipare \n
care, asemeni unui neobosit „Ahasver al formelor care face o
c`l`torie ce pare vecinic`“ se \ncearc` Spiritul Universului. Este, de
fapt, \ntr-un plan mai sobru, aforistic [i de o pur` ]inut` filosofic`,
tema finalului din S`rmanul Dionis (nu sunt aceia[i actorii, de[i
piesele mele sunt altele ?), dar totul \ntr-un stil plin de surprize [i de
un umor de cea mai bun` calitate, f`r` a mai aminti de at~tea din
temele favorite ale cuget`rii lui Eminescu, excelent formulate, sau
de m`rturia unora din preferin]ele sale, ca aceea despre c`r]ile
vechi. Iat`, de pild`, un cr~mpei de umor, despre relativismul
adev`rului, ilustrat de o manier` at~t de sugestiv`: „Care-i
adev`rul? (Cel v`zut de un g~nsac sau cel abia \ntrev`zut ca printr-o
negur`, de Kant ?) çntr-adev`r iat` un lucru ciudat. Cel dint~i
deosebe[te l`murit gr`un]ele de porumb de prundul galben, el
\noat` cu siguran]` pe ap`, m`sur` cu ochiul distan]ele ce le poate
ajunge [i nu-i f`r` oarecare \nduio[are \n fa]a unei g~[te \n epoca
virginit`]ii. Cel de al doilea uit` s` m`n~nce, voind s` sar` peste o
groap` cade \n mijlocul ei, iar frumuse]ile virgi – sau nevirginale
trec pe l~ng` d~nsul f`r` ca el s`-[i fi ridicat ochii.“ ßi, complet~nd,
dimpreun` cu pre]ioasa m`rturie a predilec]iei pentru c`r]ile vechi:
„Orice a g~ndit un om singur, f`r` s-o fi citit sau s-o fi auzit de la
al]ii, cuprinde o s`m~n]` de adev`r. De aceea c`r]ile vechi pe care
oamenii nu le scriau numai iac-a[a, numai ca s` le scrie, ci pentru
c` g~ndise ceva, ce le ap`sa inima [i voiau s-o spuie [i altora, c`r]ile
vechi eu unul le citesc [i g`sesc \ntre lucruri, unele semin]e de
lumin`, pe care apoi le ]in minte” (subl. n.). Predilec]ia aceasta
pentru c`r]i vechi, m`rturisit` \nc` din Geniu pustiu – „printr-o claie
pr`fuit` de c`r]i vechi, (am o predilec]iune pentru vechituri) am
dat…“ – revine ca un leit-motiv \n multe din paginile lui Eminescu
[i, cu mai mult` precizare, \ntr-o \nsemnare din Ia[i (circa 1876)
care noteaz` nu numai aceast` dispozi]iune special` a spiritului s`u,
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dar ofer`, poate, [i o explica]ie a acelui gr~nar de lecturi din care-[i
scotea \nsemn`rile [i sugestiile unora din povestiri: „C~nd eram
\nc` la Universitate, scrie Eminescu, aveam o ciudat` petrecere,
\mblam adesea ziua pe uli]i, st~nd numai pe ici pe colo la c~te un
antiquar [i r`scolindu-i vechiturile, luam din c`r]ile lui tot ce-mi
p`rea mai bizar [i mai fantastic [i venind apoi acas`, citeam [i
traduceam \ntr-un caiet numit Fragmentarium toate pasajele c~te
\mi pl`ceau“ etc. (2278, 13-14). Caietul acesta \ntr-adev`r exist`, e
intitulat Iconostas [i Fragmentarium, e un submanuscris, format din
coli de h~rtie pergamentoid`, cu scrisul de Berlin [i \n cele 5 pagini
redactate (ms. 2255), dup` care urmeaz` nota]ii kantiene [i alte
ciorne berlineze, se pot citi dou` povestiri romantice, dintre care cea
mai dezvoltat` se inspir` din ghettoul Sucevei medievale.

Din astfel de predilec]ii, sporite cu tot ceea ce punea la
\ndem~n` studiile sale din istoria Egiptului, avea s` se aleag` nu
numai o poem` ca Egiptul, fragment de altminteri din marele poem
al succesiunii civiliza]iilor, Memento mori – Panorama de[ert`ciu-
nilor, dar [i marea povestire Avatarurile faraonului Tlà (ms.-ul
2255, 92-161), neterminat` [i cu oarecari lacune, provenite din
dispari]ia unui num`r de pagini. Sunt, una peste alta, cu
numerota]ia \ns`[i a lui Eminescu, 75 de pagini, de o redac]ie din
ce \n ce mai lax`, dar str`b`tut` de un puternic fluid romantic [i
sc~nteind de toate acele podoabe fire[ti ale scrisului eminescian,
somptuos [i evocator. A[a sunt de pild` sugestivele peisagii
egiptene, sumbre [i grandioase \n aceea[i m`sur`, \n care se
desf`[oar` moartea [i agonia faraonului Tlà [i dup` aceea cele
dou` re\ncarn`ri ale faraonului, \nt~i \n b`tr~nul Baltazar din
Sevilla [i dup` aceea \n Angelo, t~n`rul demoniac, de o voluptate
quasi morbid` [i \n care s-au r`t`cit, de bun` seam`, multe din
miragiile orientale a celor 1001 de nop]i. Tema general` a povesti-
rii este metempsihoza [i ea venea cu tot prestigiul ei at~t din
paginile dense de g~nduri ale filosofului s`u predilect,
Schopenhauer, dar [i din literatura subiectului, cu Gautier [i al s`u
Roman al mumiei \n frunte. Gautier de la care \mprumutase
ultimele r~nduri ale nuvelei S`rmanul Dionis, al c`ror text francez
se [i afl` copiat \ntre filele manuscriselor eminesciene, [i care
sintetizeaz` \ntr-o imagin` sugestiv` curgerea continu` a vie]ii sau,
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cu expresia lui Schopenhauer, „indestructibilitatea fiin]ei noastre
\n sine“, indiferent de tiparele prin care i-ar fi fost dat s` treac`
acestui neobosit Ahasver al formelor: „Nu ezit`m, scria Eminescu,
de-a cita c~teva pasaje dintr-o epistol` a lui Th. Gautier:

„Nu totdeauna suntem din ]ara ce ne-a v`zut n`sc~nd [i de
aceea c`ut`m adev`rata noastr` patrie. Acei care sunt f`cu]i \n felul
acesta se simt ca exila]i \n ora[ul lor, str`ini l~ng` c`minul lor [i
munci]i de o nostalgie invers`; ar fi u[or a \nsemna nu numai ]ara,
dar chiar [i secolul \n care ar fi trebuit s` se petreac` existen]a lor
cea adev`rat`… çmi pare c-am tr`it odat` \n Orient [i c~nd, \n
vremea carnavalului m` deghizez cu vreun caftan, cred a relua
adev`ratele mele ve[minte. Am fost \ntotdeauna surprins c` nu
pricep curent limba arab`: trebuie s-o fi uitat.“

Paralel \ns` cu proza aceasta \mbibat` de romantism, \n care
imagina]ia, strunit` la tot pasul, dar nu mai pu]in plin` de elanuri, se
r`t`ce[te adeseori pe c`r`rile misterioase ale visului, Eminescu s-a
aplicat [i \n proza de strict` observa]ie, realist`. Aceast` continu`
\ntov`r`[ire \ntre poetul care idealizeaz`, care transcende, [i
observatorul care se apleac` cu dragoste [i migal` asupra oamenilor
[i st`rilor sociale \n jurul s`u, este una din tr`s`turile structurale ale
scriitorului Eminescu [i ea a folosit deopotriv` [i poetului [i
prozatorului. Este, de fapt, acela[i fenomen creator, ce se poate
urm`ri [i \n poezia lui, unde \n acela[i timp [i uneori \n acela[i minut
al crea]iei, concomitent adic`, poetul porne[te c~nd \n c`utarea
floarei albastre, pe drumuri exotice [i de basm, [i c~nd \ntr-un mediu
de tavern`, asist~nd cu revolta sufletului s`u, revoltele proletarilor
asupri]i, sau \ntr-o mansard` umil`, \n care o cus`toreas` famelic`
agonizeaz` [i moare, \n tov`r`[ia simbolic` a unei albine. C`ci \n
vremea c~nd redacta marea [i p~n` la un punct excentrica povestire
Avatarurile faraonului Tlà, \n timpul studiilor berlineze, Eminescu
\ncepea [i o serie de povestiri din care unele ]inteau poate la
dimensiunile unui roman [i altele la acelea ale unui poem, dar care,
din nefericire, au r`mas \n stadiul proiectelor [i fragmentelor. A[a
este, dintru \nt~i, fragmentul ce am denumit La curtea cuconului
Vasile Creang` (ms. 2255, 162-167), \n care arta descriptiv`, arta
portretistic`, umorul [i acuitatea studiului sociografic merg m~n` \n
m~n` [i imprim` povestirii \nsu[iri pe care singur` proza lui Mihai
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Kog`lniceanu ([i ne g~ndim la latura social` a romanului Tainele
inimii) [i \ntr-o oarecare m`sur` proza lui Alecsandri le
manifestaser`. Descrierea ¥`rii de Sus a Moldovei, a V`ii Siretului
[i am`nun]ita detaliere a unei cur]i boiere[ti sau a vie]ii de sat \n
timpul muncilor pe ogoare, atest` pe scriitorul crescut \ntr-un astfel
de mediu, [i care a dus toat` via]a nostalgia locului de ob~r[ie.
Finalul acestui cr~mpei ini]ial: „Stele izvor`sc umede [i aurite pe
smal]ul cel ad~nc [i albastru al cerului, buciumul se aude pe dealuri,
un fum de un miros adormitor \mple satul, car`le vin cu boii osten]i,
sc~r]~ind din lanuri, oamenii vin cu coasele de-a um`r“ etc. nu este,
precum cititorul \[i aduce aminte, altceva dec~t peisagiul admirabilei
elegii Sara pe deal, care la epoca aceasta era redactat` [i intrase \n
compunerea c~torva poeme (Ondina, Ecò) [i care, de fapt, descindea
dintr-un pasagiu descriptiv mai vechi, ce se \nt~lne[te [i \n Geniu
pustiu. Felul cum „se cristaliza“ o curte boiereasc` cu boierna[i
s`r`ci]i [i rude s`race, c`rora li se da prilejul s` se ridice [i s`-[i
rec~[tige averea, arunc` o interesant` lumin` asupra structurii
sociale de la \nceputul veacului trecut [i cheam` \n memorie cutare
sau cutare pasagiu din cartea at~t de plin` de adev`ruri politice [i
sociale a logof`tului Dinicu Golescu. Portretele lui Porfirie Ruf`,
v`rul cam [oltic al lui Creang`; al pustnicului Iosif, fratele mai mare
al boierului, adev`rat [i virgilian b`tr~n din Tarent, fericit \n chiar
schimnicia lui, [i dup` aceea portretul conului Dr`gan Ciuf`, cel cu
visuri de domnie (c`ci la vremea aceasta „oameni de ace[ti nu erau
rari“ noteaz` Eminescu: „Domnia o visa p~n` [i cel din urm` mazil,
dup` c`derea fanario]ilor“), dovedesc c~t de mare era aria social`,
c~t de \ntemeiate pe cunoa[terea istoriei erau povestirile de acest fel
din proza lui Eminescu. De altminteri, dac` epoca propriu-zis` n-a
putut folosi din plin toate aceste cuno[tin]e [i aptitudini ale
c`rturalului (s` nu uit`m o clip` c` toat` aceast` produc]ie enorm` a
scriitorului e fructul a numai 13 ani de via]` [i c` ea a fost acumulat`,
\ntre 1870-1883), proza sa politic` [i \ndeosebi aceea dintre 1877-
1883, a sextenatului de la «Timpul», v`de[te o maturitate de g~ndire
[i o virulen]` critic`, \n care colaboreaz` permanent omul de studiu
ad~nc [i temperamentul prin excelen]` liric al pamfletarului de ras`.
Al`turi cu via]a patriarhal` [i cu reconstituirea feudalit`]ii
moldovene, se situeaz` unele \ncerc`ri de-a zugr`vi via]a
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or`[eneasc`, \n spe]` societatea Ia[ilor de pe la anul „1840 [i c~]iva“.
A[a este fragmentul intitulat chiar de Eminescu, Aur, m`rire [i amor
(ms. 2255, 85-91) redactat cu aproxima]ie \n 1874 [i a c`rui
confruntare cu literatura \nainta[ilor, Alecsandri, Alecu Russo,
Kog`lniceanu, Costache Negruzzi, dintre care fiecare aproape au
\nchinat Ia[ului de pe la 1840 pagini pitore[ti [i de satir`, ar constitui
o tem` vrednic` s` ispiteasc` pe istoricii literari. Planurile ce se
deseneaz` dintru \nceput [i \n ciuda restr~nsului spa]iu al
fragmentului, detaliile sugestive, nota]iile veridice [i comentariile cu
care \nso]e[te, \n formul`ri ingenioase, aspectele societ`]ii ie[ene,
arat` deosebirea dintre prozatorii \nainta[i [i Eminescu. De ast` dat`,
evocatorul peisagiului selenar sau egiptean [i exegetul apriorismului
kantian sau al metempsihozei se opre[te cu interes asupra trecutului
nu at~t de dep`rtat [i a particularit`]ilor lui. El noteaz` „fanarele cu
untdelemn“ ale ora[ului, societatea distribuit` \n diversele saloane,
salonul principal de parad`, odaia destinat` b`utului, jocului de c`r]i
[i limbu]iei r`ut`cioase, natura limbajului sem`n~nd parte cu al
cucoanei Chiri]a [i parte cu al filosofiei lui Gane, [i st`ruie \ntr-o
reflec]ie ce merit` s` fie transcris`, pentru calitatea adev`rului ei,
asupra unor categorii sociale, parazitare, adjutan]i domne[ti [i
oameni f`r` c`p`t~i, cu rang [i mijloace dup` na[tere: „Din acest soi
de oameni, urmeaz` cronicarul, s-a recrutat apoi \n urm` acel
contingent de a[a-numi]i oameni mari ai Rom~niei, al c`ror cel mai
mic defect era acel c` nu [tiau carte. Ace[tia apoi au \ncurcat lumea
amar de vreme, vr~nd ca s`-[i rec~[tige valoarea unei vie]i pierdut`
\n c`r]i. Nu cread` cineva c` vorbesc din ur` sau din predilec]iune
pentru cele trecute. Nici prin minte nu-mi trece. Ur~t sau iubit,
oricare obiect sau rela]ia sa, care e capabil de a st~rni unul din aceste
dou` efecte \n sufletul nostru, este \n sine considerabil. Pe sec`tur`
\ns` nu se sup`r` omul cuminte, pentru c` n-are pe ce [i la ce. Te
miri numai cum s-au putut na[te asemenea minuni“ (subl. n.).
Urmeaz` dup` aceea: descrierea interiorului, cu litografii ale
Institutului „Albina Rom~neasc`“ [i reproduceri dup` tablourile
mae[trilor str`ini, ca \n cutare capitol din poemul lui Gogol; un
portret al b`tr~nului, „un gurmand al conversa]iunii“ ([i expresia e
reluat` ceva mai t~rziu \ntr-o poem` postum` Minte [i inim`: „voi,
gurmanzi ai fericirii“); portretul t~n`rul de 18 ani, retras dup` o
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perdea de m`tase verde, [i \n care se vor fi r`t`cit multe din
tr`s`turile propriului s`u portret, de epoc` („Fruntea lui nalt`, alb`,
foarte neted`“ etc).

Am amintit \n dese r~nduri de umorul lui Eminescu [i el
\mbrac` multe aspecte, at~t \n poezie, c~t [i \n proza sa, de la
cinismul boem al „cuget`rilor s`rmanului Dionis“, p~n` la ini]ierile
erotice ale copilului de cas` C`t`lin \n Luceaf`rul, [i de la
[`g`lnicia adolescent` din La aniversar` [i p~n` la cutare articol de
ziar, de acid` verv`, ca articolul \nchinat fenomenologiei practicilor
politice [i a instabilit`]ii de opinii, at~t de \n floare \n istoria noastr`
contemporan`. Una din formele umorului eminescian [i nativei sale
bune dispozi]ii l-a constituit \ntotdeauna [i parodia sau pasti[a
marilor modele ale literaturii universale. Astfel de \ncerc`ri sunt
numeroase \n poezie: o parodie a unui episod din Iliada, integrat`
\ntr-o scen` a poemului postum [i inedit, despre care am amintit [i
mai \nainte Minte [i inim`, sau o parodie, tot homeric`, Prescurtare
la Odiseia, cu aluzii la evenimentele politice de dup` 1876, la
c`derea de la putere a junimi[tilor (textele \n Poezii postume).çn
proz` [i \ntr-o redac]ie berlinez`, cu aprozima]ie de pe la 1874,
afl`m un fragment ce-l putem intitula dup` numele personajului
principal Ermolachie Chis`li]` (ms. 2255, 188-194 v.). E portretul
unui preot de ]ar`, incult [i de originalitate primar`, care s-ar putea,
poate, situa cronologice[te \ntre Popa Tanda de Slavici [i Popa
Duhu de Ion Creang`. De un comic bufon \n prima parte a scenei
din biseric`, a r`zboiului pu]in elegant dintre preot [i dasc`lul
Pintilie Buchilat, [i a spaimei tuturor, c~nd li se pare c` necuratul a
pus st`p~nire pe l`ca[ul sf~nt, povestirea folose[te invoca]ia c`tre
muz` [i tonul de epopee, bogat \n epitete ornate [i formulate
ceremonioase, \n prezentarea personagiilor „ilustre“ ce se
adunaser` \n ]intirim, cu g~nd s` dea foc bisericii:

„O muz`!, \ncepe rapsodul, \nva]`-m` s` c~nt h~rjoana acestei
scene; vede]i-l pe micul Buchilat s`rind, s` ajung` funia de la
clopot [i tr`g~ndu-l tot \n s`rituri, vede]i pe bravul alarm~nd satul
[i trezindu-l cu toaca ca la m`n`stire. Popa urla \n biseric` de c`dea
tencuiala de pe pere]i. ßi cine, o muz`, cunoa[te numele acele
ilustre a acelora cari pentru ca s` dea foc bisericei, se adunase \n
]intirim? çnainte merge cu o pr`jin` lung` viteazul Mitru]`
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Buruian`. Lui \i urmeaz` cu pari stra[nicii [i \n]elep]ii Ftoma lui
Culbeciu [i m`rinimosul Toader Zurgal`u. ßi pe cine mai z`re[te
ochiul meu \n str`lucitele [iruri? Oare nu-i acela teribilul D`mian
Cu[m`-lung`? ßi oare cine te \ntrece \n fapte str`lucite pre tine, de
berbeci adun`torule, Curc`? ßi v-am v`zut [i pe voi, pe calea
m`ririi, pre tine \ntre to]i iste]ii cel mai cu cap V`s`lie Cotcodac,
[i pe tine, Neagule a lui ßalomon! Iar` asemenea unui chip
nep`s`tor, prin chipuri omene[ti [i trec`toare, asemeni unui c~rna]
f`cut cu ging`[ie \ntre cartabo[ii cei mari, str`luce[te un t~n`r
viteaz (Ilie a lui Neculai) \n \ntunecata mul]ime. T~n`r plin de
speran]`, el salut` cu entuziasm pericolul [i finala victorie. El a
num`rat abia dou`sprezece roze [i \n conformitate neglijeul s`u \i
st` foarte frumos. Ciubotele lungi [i largi ale t`t~ne-s`u \i d`deau
un aspect eroic [i plin de demnitate; cojocul sp~nzura p~n`-n
p`m~nt [i c`ciula s`m`na cu un stog de f~n pe un cap de curcan.
Dar oare la ce s` tr`d`m dulcele s`u nume? Cine nu-l ghice[te –
oare istoria nu-l va \nsemna pe paginile sale, dac` n-a ave alt`
treab` de f`cut… A[adar pourquoi?“

Despre schi]a La aniversar`, publicat` ca foileton \n «Curierul
de Ia[i» din 9 iulie 1876, am spus ici [i colo c~te ceva. Proza
eminescian` atinge cu schi]a aceasta una din cele mai \nalte culmi,
egal`, cu toate c` \ntr-un plan \nvecinat, cu aceea pe care – \n
poezie –, a realizat-o Floare albastr`. Rareori comedia dragostei
adolescente a cunoscut tr`s`turi mai delicate, mai pline de o poezie
mai p`trunz`toare [i mai psihologice \n acela[i timp, ca acelea din
La aniversar`. Folosirea pseudonimului Tolla, pe care Eminescu \l
folose[te [i \n poeziile de atelier, pentru Veronica Micle ([i care
este \mprumutat titlului unui roman pasional de Edmond About),
arat` nu numai atmosfera ie[ean` din care a r`s`rit acest candid
nuf`r alb al prozei eminesciene, dar [i capacitatea de transfigurare
a poetului, care \n 1876, unul din anii cei mai viforo[i ai iubirii
sale, a putut s` elaboreze o povestire de gra]ia [i castitatea schi]ei
La aniversar`.

Dar pentru a vedea \n ce m`sur` un astfel de text este fructul
unui sus]inut travaliu artistic, ar trebui \ntreprins` o confruntare cu
primul concept al schi]ei, intitulat çnt~ia s`rutare, (ms. 2255, 250-
254), dat~nd dup` scris cu 2-3 ani mai devreme [i \n care cursul
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\nt~mpl`rilor [i mai ales timbrul schi]ei des`v~r[ite e cu totul
embrionar. Sf~r[itul \nsu[i al primului concept atest` dep`rtarea
dintre un fluture [i o omid` (cu adaosul, desigur, c` [i fluturele e
altoit tot pe omid`); „Scriitorul acestor [ire – st` scris la sf~r[itul
çnt~iei s`rut`ri – ar mai avea de ad`ugat ceva: nu morala istoriei,
c`ci ea e v`dit` – ci o \ntrebare: oare exist` fericire f`r` amor?
Poate – dar nu cred.“

Tot \n «Curierul de Ia[i» \n 1876, august, \ntr-o serie de
foiletoane, nesemnate [i cu specificarea O novel` original` apare [i
lunga povestire Cezara, nu numai romantic`, dar [i melodramatic`,
\n anumite episoade, de un stil prin excelen]` eminescian, \n care
se \nt~lnesc puternice reminiscen]e schopenhaueriene, precum
figura pustnicului Euthanasius [i „frumoasa lui moarte“ \n mijlocul
naturii ocrotitoare, [i mai multe semne ale acelui studiu al iubirii,
pe care Eminescu l-a ad~ncit cu pre]ul unor ne\ntrerupte suferin]e
personale. çn iubirea senzual` a Cezarei, precum [i \n demonismul
lui Ieronim s-au strecurat, de bun` seam`, multe din aspira]iile
erotice [i din tr`s`turile psihologice ale poetului. Dup` cum o
figur`, \ntru totul realist`, de jovialitatea c`lug`rului Onofrei, pune
din nou \n lumin` umorul lui Eminescu [i precipit`, prin contrast
cu cadrul [i atmosfera romantic`, un aliaj de o savuroas` autentici-
tate. Luxuriantele pagini descriptive din Cezara, \ndeosebi imagina
paradisiac` a insulei lui Euthanasius, imprim` povestirii poate cel
mai sigur sigiliu de originalitate. 

Dintre celelalte fragmente de proz` literar`, ce se mai afl` \n
manuscrisele poetului, o men]iune special` se cuvine povestirii
Moartea lui Ioan Vestimie (ms. 2255, 268-280), at~t pentru
calitatea textului, c~t [i pentru faptul c` e ultima lucrare \n proz` a
lui Eminescu, redactat` \ntr-o vreme c~nd era prins cu totul \n
r`spunderile gazet`riei politice, de la «Timpul». çntr-adev`r, dup`
scris [i dup` caietul de dictando, \n care figureaz` textul, Moartea
lui Ioan Vestimie apar]ine Bucure[tilor, cu aproxima]ie anilor
1878-1879. Tema povestirii este una din cele mai interesante [i ea
epilogheaz`, cu o senin`tate [i cu un umor macabru de cea mai
subtil` calitate, \n marginea con[tiin]ei sufletului dup` moarte. Ea
tr`deaz` o preocupare constant` la Eminescu [i ea aminte[te spusa
lui Schopenhauer, dup` care „Moartea este adev`ratul geniu
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inspirator [i Musagetul filosofiei... F`r` ea, e pu]in probabil c`
omul s-ar fi g~ndit s` filosofeze.“

Concluzia ce s-ar putea trage la cap`tul acestei treceri \n revist`
aproape a \ntregului registru al prozei literare a lui Eminescu este,
pe de o parte, aceea a diversit`]ii acestei proze literare \ns`[i [i,
dup` aceea, a situ`rii ei \n evolu]ia prozei noastre literare \n genere:
a semnifica]iei ei istorice, prin urmare. Ca [i \n poezie, Eminescu
posed` un num`r egal de coarde la lira sa de prozator literar.
Analiza noastr`, chiar fugar`, a putut s` sugereze din c~nd \n c~nd
cititorului c~t de str~ns` e leg`tura dintre proza [i poezia lui, cum
\ntre aceste dou` tulpini circul` o aceea[i sev`, pentru c` r`d`cina e
aceea[i, [i cum, la fel ca [i \n poezie, fluidul acesta creator a str~ns
\n sine toate virtu]ile [i ale solului [i ale soarelui [i ale
\nt~mpl`toarelor accidente ale istoriei. Foiletonism, folclor, nuvel`
romantic`, nuvel` filosofic`, roman social [i politic, povestiri \n
care se reconstituie imagina societ`]ii de alt` dat`, bun` dispozi]ie
[i umor paralel cu medita]ia cea mai grav`, [i totul altoit pe
trunchiul propriei sale biografii – iat` tot at~tea aspecte ale prozei
literare eminesciene. Desigur, dasc`lii s`i \n materie de proz`
literar`, \n afar` de cel mai de seam`, care a fost chiar el \nsu[i, sunt
aceia[i de la care a deprins [i lec]iile poeziei. Goethe, Schiller,
romanticii germani, cei francezi, poporul [i tezaurul lui folcloric
i-au hr`nit sufletul [i imagina]ia, i l-au \mbog`]it [i i-au deschis
perspective neb`nuite. Romantismul, al c`rui prestigiu tot mai era
\n floare, la vremea c~nd Eminescu str`bate anii cei mai genero[i ai
vie]ii, [i care consuma cu aspira]iile vis`torului, care a fost [i a
r`mas tot timpul Eminescu, chiar c~nd via]a l-a obligat s` descind`
\n for [i s` zg~l]~ie ca un adev`rat Samson pila[trii blestematelor
capi[ti politice, romantismul acesta \nv`luie cu zvonurile lui de
purpur`, bun` parte din proza literar` a lui Eminescu. ßi, poate \nc`
ceva. C`ci \n toat` rev`rsarea aceasta de poezie \nfiorat` care
tremur` \n scrisul lui Eminescu, ca aria unui lac m~ng~iat de razele
lunii, se simte continuu prezen]a unui duh aerian, unui Ariel inspirat
[i inspirator, care anim` cele mai frumoase din paginile lui
Eminescu, [i acest duh este al lui Shakespeare: „P`rea c` geniul
divinului brit Shakespeare respirase asupra p`m~ntului un nou \nger
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lunatec, o nou` Ofelie“, st` scris \ntr-un loc din S`rmanul Dionis, [i
impresia noastr` e c` imaginea aceasta ar putea deveni un adev`rat
blazon, p~n` \ntr-at~ta „respirarea” geniului shakespearean este
prezent` \n poezia [i proza literar` a lui Eminescu. O cercetare mai
atent` de altminteri, arat` nu numai bogate referin]e la numele [i
opera lui Shakespeare, dar chiar [i prezen]a unui adev`rat cult
shakespearean la Eminescu. ßi, pentru a \ncheia aceste observa]ii,
s` reamintim cum al`turi cu excesele romantice, proza literar` a lui
Eminescu nu nesocote[te nici directiva realist`, studiul societ`]ii \n
ceea ce are ea mai caracteristic, critica moravurilor [i a[ez`rilor
sociale, cu un cuv~nt toate acele tr`s`turi proprii realismului critic.
Cel ce scria pagini de ad~nc` \n]elegere pentru Shakespeare, scria
altele, nu mai pu]in pertinente despre nuvelele lui Slavici sau despre
literatura satiric` [i realist` a lui Gogol din Revizorul [i Suflete
moarte. ßi poate c` o anume latur` a prozei literare eminesciene nu
e str`in` de sugestiile ce puteau s`-i vin` de la marele scriitor rus,
mare observator al societ`]ii, dar [i mare liric \n acela[i timp,
romancier [i rapsod totodat`. Toate aceste virtu]i ale prozei literare
eminesciene, ce ]in de mai multe meridiane, fac originalitatea
acestui prozator, care debuteaz` \n jurul anului 1870 [i a c`rui
activitate publicistic` \n planul prozei literare, aproape se \ncheie \n
anul 1876. Cei [ase ani \ns` sunt de ajuns ca s` marcheze o dat`
distinct` \n evolu]ia prozei noastre literare [i pentru aceasta,
evident, nu este numaidec~t util s` urm`rim ce anume produceau
confra]ii s`i, mai v~rstnici sau de aceea[i genera]ie, \n publica]iile
timpului: un Leon Negruzzi, un Nicolae Gane, un Ion Pop Florentin
sau un Samson Bodn`rescu, de care avea s`-l lege, cu timpul, o
str~ns` prietenie, al c`rui scris \l urm`rea ([i sunt anume vestigii c`
i-a fost un lector asiduu) cu aten]ie [i care se ridica, f`r` doar [i
poate, peste media prozatorilor acelui timp. Virtu]ile prozei lui
Eminescu, str`lucitoare prec~t [i variat`, se impun prin sine, a[a
cum s-au impus [i cele ale poeziei lui. Ele au adus preocup`ri,
probleme, o lume, o atmosfer` [i peisagii at~t de transfigurate, \nc~t
au \nscris \n proza de crea]ie a veacului al XIX-lea un nume
deopotriv` cu ale \nainta[ilor. Exist` un sector autonom al prozei
literare eminesciene, a[a cum exist` unul pentru proza lui
Constantin Negruzzi, a lui Heliade R`dulescu, Nicolae Filimon,
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Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Mihail Kog`lniceanu, Hasdeu [i
Alexandru Odobescu. E galeria marilor personalit`]i ale scrisului
rom~nesc \n proz`.

FARMECUL MANUSCRISELOR
(Postfa]`)

Contactul meu cu manuscrisele din biblioteca Academiei
R.S.R., dateaz` de mult` vreme, mai exact, din primul an al
studen]iei mele, b`tr~n` [i ea de c~teva decenii. A \ncerca s`
comunic, fie c~t de sumar, impresii acumulate de-a lungul at~tor
ani, ar fi evident o opera]iune cu mult prea temerar`. Voi limita,
deci, totul la c~teva observa]iuni, surprinse unele pe viu, iar altele
de un ordin mai general, oarecum liric.

O prim` constatare, ce se impune cu putere de lege, oricui
lucreaz` cu manuscrisele, este nevoia de a-[i asimila grafia
respectiv` a manuscrisului. Miile de manuscrise ale Bibliotecii
Academiei, cirilice sau moderne, \[i cer fiecare o solicitudine
special`, o ini]iere anume, ce vine \ntotdeauna la cap`tul unei
\ndelungi convie]uiri cu manuscrisul. Infoliile, gospod`re[te
or~nduite, ale dic]ionarelor marelui vornic Iordache Golescu sau
compactul infoliu al culegerii sale de proverbe [i pilde, caligrafiate
\ntr-o cirilic` clar`, reclam` desigur mai pu]in` b`taie de cap dec~t
o singur` isc`litur` cu cerdacuri a unui biv-vel-vornic al trecutului.
Condica de venituri a cut`rui avocat de pe la 1830, simetric` ca un
fagure de miere, \n ale c`rui alveole cifrele stau solid \nfipte ca
bondarii bine hr`ni]i, necesit` totu[i o aten]ie prelungit`. „Vremea
vinde paiele [i nevoia le cump`r`“ sun` aforismul pe care [i l-a
notat onorabilul, ca pe un motto sintetic, \n capul primei file, [i
cuprinsul condicei sale de venituri o confirm` punct cu punct.
Filele de caiet de dictando, colile \ng`lbenite [i cita]iile prin care
ßtefan Petic`, poetul r`pus \n floarea v~rstei, de tuberculoz`, e
chemat la organele jandarmeriei, din pricina agita]iei sale
socialiste la sate, se urm`resc cu emo]ie. çns` manuscrisele cele
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mai variate [i cele mai pasionante sunt tot cele peste 40 de caiete
de felurite m`rimi, unitare sau miscellanee, cu implica]ia foilor
deta[ate, v~nturate [i r`v`[ite, s-ar zice, dinspre toate punctele
cardinale [i care trebuie corelate [i cronologizate. Nu rareori o
pagin` lips` o aflii r`t`cit` cine [tie unde, \ntr-un alt manuscris. A
stabili cronologia textelor \nseamn` a schi]a filia]ia versiunilor,
ceea ce duce la determinarea v~rstelor fiec`rei poezii \n parte.
Totul, evident, cu un gr`unte de probabilitate [i de pruden]`, c`ci
de certitudine nu poate fi vorba. Aceea[i pruden]` se cuvine
practicat` [i \n descifrarea cuvintelor \ndoielnice. Pentru aceasta se
\ntrebuin]eaz` o stelu]` avertizoare. E mai bine s` o folose[ti, c~nd
ai cea mai mic` \ndoial`, dec~t s` p`]e[ti ca acei editori care au
fabricat cuvinte imaginare, numai pentru c` n-au lucrat cu mai
mult` modestie. Cine nu-[i aminte[te de p`]ania acelui editor
eminescian, care \n locul unei expresii latine[ti (emunctae naris) a
inventat un cuv~nt nou (crimela nisis), rar ca o specie de orhidee
tropical`, dar care n-a existat niciodat`. Singura lui scuz` este,
poate, c` l-a am`git insesizabila Fata Morgana a manuscriselor.

Raportat la scrisul de m~n`, tiparul este cam ceea ce, fa]` de
modelul viu, este fotografia. ßi-n pagina de tipar, ca [i la cea mai
artistic` dintre fotografii, acela[i aer inanimat te \nt~mpin`. ßi doar
se cunosc, din vremea faraonilor [i p~n` azi, at~tea mumii perfect
sulemenite.

Singur scrisul de m~n`, a[adar manuscriptul, – fie el \n cirilica
cea mai geometric`, fie \n cea mai fantazist` grafie modern`,
pulseaz` de via]`, tot a[a cum se face sim]it` peregrinarea s~ngelui
[i \n m~na cea mai str`vezie. De aici [i indispozi]ia celui
familiarizat cu manuscriptele, c~nd, dintr-o pricin` sau alta, e
nevoit s` lucreze pe o fotocopie. El t~nje[te incontinuu dup` izul
acela reav`n de h~rtie, \n care tot mai st`ruie ceva din seva care a
premers celulozei; el t~nje[te dup` inscrip]iile de antracen ca dup`
stropii de s~nge ai celui ce a purtat crucea, pe calvarul crea]iei
artistice; el t~nje[te dup` hieroglifele misterioase [i de tot at~tea ori
indescifrabile, \n care autorul [i-a \ncifrat secretele imagina]iei lui.

C~nd manuscriptele sunt ale unui Mare Inspirat – s` zicem
Eminescu – sentimentele cu care te apropii de ele sunt multiple [i
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diverse. P`trunzi \n subteranele acelea, aparent inextricabile, ca
\ntr-un labirint cu arhitectura bine g~ndit` [i, nou Teseu al unei
expedi]ii moderne, te orientezi cu pruden]`, \narmat nu numai cu
firul izb`vitor al Ariadnei, dar cu r`bdarea, pe care ]i-o d` convinge-
rea c` orice dificultate, oric~t de mare, va fi, \n cele din urm`, r`pus`.

Un drum prin Daedalul manuscriselor eminesciene e o
c`l`torie din cele mai aventuroase. çns` la cap`tul ei te a[teapt`, ca-n
cel mai somptuos basm oriental, comorile norocosului Aladin. Nu-
]i trebuie vreo lamp` fermecat`. Din fiecare pagin` o flac`r`
juc`u[` \]i arat` drumul [i tezaurul. Aibi numai \ncredere. Apropie-
te cu smerenie [i sufletul poetului, prezent \n fiece silab` [i-n
fiecare stih oric~t de tainic, \]i va vorbi [i va pune cap`t \ndoielilor
tale. Nimic din ce-a c`zut pe paginile acestea sacre, n-a fost zv~rlit
la \nt~mplare. Aici [i piatra e fertil`. Orice s`m~n]` germineaz`.
Apleac`-te [i-i vei culege rodul.

EMINESCU ßI TEATRUL

Nu cred c` am putea \ncepe expunerea de ast`zi, consacrat`
leg`turilor lui Eminescu cu teatrul, altminteri dec~t apel~nd la
c~teva din documentele cele mai emo]ionante ale biografiei
poetului. C`ci dac` aceste leg`turi sunt, cum se va vedea, [i multe
[i variate – [i dac` ele ar putea constitui obiectul unui studiu
metodic, ce ar \nf`]i[a feluritele aspecte ale pasiunii lui pentru
teatru, fie pe categorii izolate, fie \ntre]esute, dar subordon~ndu-le
aceluia[i fir ro[u al cronologiei – cititorul de ob[te, interesat \n tot
ce se atinge de via]a [i opera acestui titan al literaturii noastre, nu
ne-ar ierta dac` \ntr-un moment ca acesta, oricum solemn, n-am
intra prin poarta totdeauna ademenitoare a legendelor [i amintirilor
c~te se ]es [i se destram` pe seama marilor personalit`]i. 

Via]a lui Eminescu, cu bucuriile [i suferin]ele ei, ca [i magni-
fica sa oper`, s-au \ncet`]enit prea mult \n con[tiin]a public`,
pentru ca [i insul cel mai pu]in \n curent cu avatarurile acestei
existen]e s` nu fi re]inut un detaliu-dou` din pitorescul aventuros
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al vie]ii lui. Copilul, [i observa]ia e prea mult la \ndem~na fiec`ruia
dintre noi pentru a mai apela la autoritatea pedagogilor, copilul
este un animal, prin excelen]` teatral, chiar spectaculos. (Formula
\n aparen]` brutal`, nu e, se \n]elege, dec~t varianta acelui zoon
politicon cu care filosofia greceasc` definea pe om drept un animal
cu sim]ul politic \nn`scut.) Nenum`ra]i sunt scriitorii care (pentru
a ne limita la ai no[tri, de la Eliade R`dulescu la Creang` [i de la
Caragiale la Victor Eftimiu, ne-au l`sat \n pagini de autobiografie
m`rturii despre, ca s` zicem a[a, stagiunile teatrale ale copil`riei
lor. A[a cum a fost un pui al p`durilor [i al izvoarelor – \n
intimitatea c`rora a tr`it [i al c`ror ecou ad~nc \ntip`rit \n opera sa
vibreaz` at~t de puternic [i ast`zi – Eminescu a cunoscut de
timpuriu [i feluritele \ntrup`ri ale demonului teatral. Jocurile lui se
pot lesne imagina \n cadrul paradisiac al Ipote[tilor [i despre ele se
p`streaz` oarecare reminiscen]e \n stihurile sale:

Copii eram noi am~ndoi,
Frate-meu [i cu mine.
Din coji de nuc` car cu boi
F`ceam [i \nh`mam la el
Culbeci b`tr~ni cu coarne.

ßi el citea pe Robinson,
Mi-l povestea [i mie;
Eu zideam Turnul-Vavilon
Din c`r]i de joc [i mai spuneam
ßi eu c~te-o prostie.

Adesea la sc`ldat mergeam
çn ochiul de p`dure,
La balta mare ajungeam
ßi l-al ei mijloc \notam
La insula cea verde.

A[a \ncepe una din postumele schi]ate \n r`gazurile studiilor
vieneze [i compozi]ia, precum se vede, nu e lipsit` de un autentic
sim] al regiei, prezent at~t \n alternarea decorurilor, c~t ]i-n
gradarea scenelor sau a efectelor. Expedi]ia copiilor continu` dup`
legile de veacuri consacrate ale r`zboiului – indiferent dac`
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protagoni[tii sunt c`petenii de neamuri, un Ahil sau un Hector din
epopeea homeric`, viteji ai medievalit`]ii noastre, precum un Dan
c`pitan de plai din poema lui Alecsandri, sau ]~nci ai mahalalelor
sau uli]elor din oricare politie a p`m~ntului. Dup` ce zidesc din lut
[i din stuf un turn, \n insula \nt`rit` ca o cetate, fratele mai mare,
\n calitate de \mp`rat, trimite pe cel mai mic cu solie de r`zboi la
broa[te. çmp`ratul broa[telor prime[te provocarea, balta se
r`scoal` [i victoria se decide de partea omului. çnsu[i regele
broa[telor e capturat. Cu seara care cade se pune pace, broa[tele
prizoniere sunt repatriate [i Pr~slea, drept r`splat` pentru vitejia
lui, prime[te de la \mp`rat titlul de rege, \n miaz`noapte, peste
popoarele indiene. çntr-un astfel de regat, M~rzac cel chior e
vistiernic; c~nd regele-[i cere leafa, el miaun` sinistru, dar regele
\i str~nge laba cu cordialitate. çmp`ratul d` de so]ie lui Pr~slea pe
fiic`-sa, pe Tlantaqu-caputli prin]es` cu nume de notorie rezonan]`
aztec` dar, din nefericire, de vreme ce nu era dec~t o sc~ndur`:
]ap`n`, afon`, reticent`, la cap`tul \ncerc`rilor [i exasperat de
t`cerea so]iei, regele, cu toat` durerea („ßi ah! ßi drag`-mi mai
era!“), o arunc` \n foc. Dar faptele de arme se urmeaz`, fie [i sub
forma nevinovat` a mar[urilor. Urca]i pe [ura de paie, ca pe culmi
de munte cu c`[tile de h~rtie \n cap [i \n loc de stindard o batist`
\nfipt` \ntr-un b`], \n c~ntece de b`t`lie, m`r[`luiesc. ßi peste
micul spectacol al amintirilor, regizat \n orele de singur`tate ale
str`in`t`]ii, poetul las` s` cad`, \ncet-\ncet, perdeaua de plu[ a
ultimelor strofe, admirabil epilog, a c`rui rezonan]` elegiac` e una
din cele mai savant dozate:

Ah! v-a]i dus, visuri, v-a]i dus!
Mort e al meu frate.
Nimeni ochii-i n-a \nchis
çn str`in`tate –
Poate-s deschi[i [i-n groap`!

Dar ades \ntr-al meu vis
Ochii mari alba[tri
Lumineaz` – un sur~s
Din doi vine]i a[tri
Sufletu-mi treze[te.

188



Eu? Mai este inima-mi
Din copil`rie ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ah! \mi \mbl`-ades prin g~nd
O c~ntare veche.
Parc`-mi ]iuie-aiur~nd
Dulce \n ureche:
Lume, lume [i iar lume!

Anii trec, scena e aceea[i, \ns` spectacolul se schimb`.
Instinctelor r`zboinice ale copil`riei li se substituie instinctul \nc`
a]ipit, al speciei, sub forma lui cea mai suav`, a iubirii adolescente.
Ce a \nsemnat \n istoria lirismului nostru poezia de dragoste a lui
Eminescu, c~t de ad~nc` a fost revolu]ia pe care verbul s`u de o]el,
\ncins \n flac`ra celor mai intense sim]`minte, a provocat-o \n
ordinea expresiei literare – tot insul o [tie. Ceea ce se [tie mai pu]in
este actul de na[tere al acestei poezii de iubire, r`d`cina amar` a
dramei de adev`rat, pe care poetul a tr`it-o [i al c`rei erou a fost \n
adolescen]a sa. Dac` p~n` la ora aceasta misterul acesta biografic
nu a fost \n \ntregime descifrat, prezum]ii sunt – [i ele se datoresc
istoriografului literar Bogdan-Duic` dup` care istorica medita]ie
din 1871, Mortua est, cu care, pentru a treia oar` \n mai pu]in de un
an, poetul violenteaz`, aproape, admira]ia „Junimei“ [i a
«Convorbirilor literare», ar fi legat` de existen]a unei reale „iubite
de la Ipote[ti“. Viitorul va ratifica de bun` seam` intui]ia ingenio-
sului istoriograf. Ceea ce se poate spune, de pe acum, este c` dac`
poezia de iubire a lui Eminescu, fie ea aceea a clipelor de comu-
niune [i extaz, fie a celor depresionare, treze[te acordurile dureros
de dulci [i de grave ale unui violoncel, este numai pentru c`
fantasma iubitei de la Ipote[ti vegheaz` ne\ntrerupt din cripta \n
care a cobor~t-o \ndureratul adolescent. Imaginea acelei Ofelii,
descins` parc` din raiul basmelor noastre, \n tov`r`[ia c`reia a cules
at~tea flori de c~mp [i a \mpletit at~tea cununi, printre care s-au
r`t`cit at~tea amare fire de pelin, revine la c~teva din postume (Un
roman, Codru [i salon), a[a cum e prezent` [i \n una din versiunile
de atelier ale poeziei Din str`in`tate, subdatat` 1865 [i ap`rut`
printre primele \n «Familia» de la Budapesta, \n 1866. La vremea
aceasta, Eminescu se afla la Cern`u]i, dup` pierderea dasc`lului s`u
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Aron Pumnul, cu studiile gimnaziale \ntrerupte, privatist \n ajunul
marelui s`u drum prin Ardeal spre Blaj [i spre ]ar`, dar de pe acum
cu o bogat` experien]` teatral`. De bun` seam`, suntem \nc`
departe de ziua aceea c~nd totul va putea fi cronometrat \n biografia
anilor acestora, 1864-1865, totu[i paralelismul dintre turneele
trupei Fany Tardini-Vl`dicescu [i prezen]a lui Eminescu la
Cern`u]i r`m~ne un fapt constatat de la care se cuvine pornit.
Reconstituirea repertoriului jucat la Cern`u]i de trupa Fany Tardini,
oper` a istoriografilor aviza]i, va u[ura dezlegarea multor enigme.
P~n` atunci, singura certitudine r`m~ne o \nsemnare din vremea
studen]iei berlineze, care spune: „Teatru l-am jucat o dat` \n odaia
din pod, \n care [edeam eu cu armanul; a doua oar` \n gr`din`“,
dup` care urmeaz` dou` titluri identificate din teatrul lui Kotzebue
[i, cu tot laconismul ei, \nsemnarea are meritul de a sugera una din
experien]ele actorice[ti ale lui Eminescu ce s-ar putea situa \n anii
de [colaritate cern`u]ean`, p~n` spre 1863, c~nd nu mai figureaz`
\n cataloage. çn toamna anului 1866, Eminescu e \n Bucure[ti [i
anul urm`tor \l afl`m sufleur \n trupa lui Iorgu Caragiale, unde,
printre altele, copiaz`, cu \ngrijita lui caligrafie, trei piese din
repertoriul acestuia: Smeul nop]ii, Margo Contesa [i O palm` sau
Voinicos, dar fricos, al c`ror manuscript se p`streaz`. çmplinea el [i
alte oficii \n trupa lui Iorgu Caragiale? S-ar p`rea c` da, dac` ne
raport`m la admirabilul necrolog çn Nirvana, pe care Ion Luca
Caragiale? S-ar p`rea c` da, dac` ne raport`m la admirabilul
necrolog çn Nirvana, pe care Ion Luca Caragiale \l \nchina, la 18
iunie 1889, lui Eminescu – [i-n care se poveste[te, cu lux de
am`nunte, \nt~lnirea dintre viitorul poet [i viitorul autor dramatic.
Neconcordan]a unora dintre detalii \l f`cea totu[i pe Bogdan Duic`
s` pun` sub semnul \ntreb`rii informa]ii ca aceea dup` care
directorul de teatru, \n spe]` Iorgu Caragiale, sus]inea a fi \nt~lnit pe
Eminescu la un hotel din Giurgiu, \mp`r]indu-[i timpul \ntre ieslea
cailor [i lecturi, \n gura mare, din Schiller. „Este foarte \nv`]at: [tie
nem]e[te [i are mare talent; face poezii, ne-a f`cut c~teva cuplete
minunate“, mai comunicase Iorgu Caragiale [i afirma]ia nu pare
improbabil`, coroborat` fie cu predilec]ia de totdeauna a poetului,
ce, paralel cu opera sa trudnic` nu nesocotea nici improviza]ia
instantanee, aruncat` din fuga condeiului, epigrama, cupletul, fie cu

190



sugestiile unui text postum, de pe 1867-1868, çntunericul [i Poetul,
dialog versificat, scris, de bun` seam`, s` serveasc` de prolog
reprezenta]iilor. Scepticismului cu care-l \nt~mpina çntunericul,
Poetul \i r`spunde cu un adev`rat program de cultur` na]ional`:

Voi s` ridic palatul la dou` dulci sorori,
La Muzic` [i Dram`…

[i mai departe:

S` v`d trecutu-n via]`, s` v`d rom~na dram`,
Cum din morm~nt eroii istoriei \i cheam`
ßi muzica rom~n` chem~nd din mun]ii-n nouri 

[.a.m.d.

Anul 1868 este unul din cei mai genero[i ai biografiei poetului.
Eminescu e acum sufleur \n trupa lui Pascaly. O spune el \nsu[i \ntr-
un text inedit intitulat Contrapagin`, cu osebire pre]ios pentru epoca
aceasta, [i-n care, sub forma unui dialog \ntre d-na Lume [i d-l
Destin, amintind oarecum de g~lceava cantemireasc` dintre çn]elept
[i Lume sau de giude]ul dintre trup [i suflet, se afl` consemnat, \ntre
altele, [i urm`torul horoscop. çn prima coloan`, d-na Lume dicteaz`:
M. Eminescu (\nsemnat cu ini]iale) feuilletoniste ennuyant
(foiletonist plictisitor), iar \n a doua coloan` d-l Destin transcrie
M.E., sufleur de teatru. ßi adev`rul este c` la ora aceasta Eminescu
este [i una [i alta, [i sufleur [i foiletonist, desigur nu plictisitor, c`ci
afar` de c~teva poezii, ap`rute \n «Familia», nu mai tip`re[te nimic,
\ns` foiletonist activ, deoarece din vremea aceasta dateaz` [i primele
\ncerc`ri ale romanului s`u Geniu pustiu, \n care atmosfera de teatru,
[i mai ales de culise, bate din plin [i \nt~ile pagini traduse din
clasicul tratat al lui Rötscher, Arta reprezent`rii dramatice, [i, de
bun` seam`, [i primele schi]e ale poemului s`u dramatic, Andrei
Mure[anu, reluat, mai t~rziu, \n alte dou` redac]ii. T~n`rul sufleur de
18 ani era precum se vede, un artist cu veleit`]i bine determinate \n
momentul \n care trupa lui Mihail Pascaly se porne[te \n triumfalul
s`u turneu peste mun]i, la fra]i, turneu ce avea s` dureze mai bine de
patru luni. Pentru Eminescu, ale c`rui peregrin`ri transilvane
\ncepuser` cu doi ani mai-nainte prilejul era dintre cele mai
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binevenite s`-[i l`rgeasc` viziunea geografic`, s`-[i \mbog`]easc`
cuno[tin]ele despre rom~nii din Ardeal la fa]a locului, s`-[i
\nt`reasc` con[tiin]a unit`]ii na]ionale ca [i n`dejdile de viitor. Dac`
este \n literatura noastr` un scriitor la care patriotismul s` se fi
manifestat mai de timpuriu [i care s`-i fi dat expresie de la \nt~ile
compozi]ii, apoi acela este Eminescu. çnt~iul popas al turneului este
Bra[ovul, unde trupa lui Pascaly popose[te pe data de 16 mai 1868.
Prestigiul trupei, pe de o parte, m~ndria de a putea saluta \n actorii
de dincolo de mun]i crainici de seam` ai artei [i ai verbului
rom~nesc, smulge ziarului «Gazeta Transilvaniei» \ncredin]area c`
trupa Pascaly „va \nf`]i[a publicului dramaturgia dup` toate regulile
artei [i mai mult din punctul de vedere al omenimei \ntregi, dec~t din
altele particulari [i provinciali...“, deoarece at~t „morala, virtutea,
adev`rata nobilitate“, c~t [i „vi]iul, crima [i toate neajunsurile
omene[ti, pe care teatrul are chemarea a le descoperi [i corege, vor
fi [i vor r`m~nea tot acelea \n toate timpurile [i la toate popoarele“.
çn ce m`sur` repertoriul trupei Pascaly r`spundea acestui ideal de
etic` universal`, at~t de ferm formulat, s-ar putea deduce din
succesele ce trupa repurteaz` timp de o lun`, c~t r`m~ne \n Bra[ov.
Cele mai multe piese sunt traduceri [i localiz`ri din repertoriul
francez (Orbul [i nebuna, dram` \n 5 acte, G`rg`unii sau necredin]a
b`rba]ilor, comedie, ßtrengarul din Paris, comedie, Femeile care
pl~ng, comedie, Doi profesori procopsi]i, comedie [.a.), adev`rat`
inunda]ie franco-galic`, pe care abia de o putea st`vili tabloul
na]ional \n versuri Mihai Viteazul dup` lupta de la C`lug`reni, de
Dimitrie Bolintineanu. çns` c~[tigul cel mai pre]ios, pe care stagiul
acesta bra[ovean al trupei Pascaly \l realizeaz`, este v~lva pe care
prezen]a acestor actori o st~rne[te \n r~ndurile popula]iei rom~ne[ti
[i, odat` cu ea, regretul c` rom~nii din Transilvania [i Bucovina sunt
lipsi]i de un astfel de teatru na]ional. Marea dezbatere pentru
\nfiin]area fondului pentru teatru rom~nesc, la care Eminescu \nsu[i
va participa peste doi ani, \n coloanele «Familiei», acum \ncepe, [i
rezultatele ei, binef`c`toare, sunt a se datora \n bun` parte [i acestui
turneu Pascaly, din 1868. Al doilea popas al trupei e la Sibiu [i ea e
primit` cu aceea[i dragoste [i cu acelea[i elogioase aprecieri,
strecurate chiar [i-n presa german`. Pieselor ce cunoa[tem de la
Bra[ov, li se mai adaug` Voinicosul [i fricosul (desigur cunoscuta
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comedie din repertoriul lui Iorgu Caragiale, transcris` de Eminescu),
Un poet romantic de Millo [i drama Este nebun`, \n care joac` [i
Mari Vasilescu una din presupusele artiste \ndr`gite de Eminescu,
despre care Hermannstädter Zeitung vorbe[te ca de o prea simpatic`
apari]ie („eine sympatische Erscheinung“). Un afi[ lipit pe zidurile
Sibiului gl`suia printre altele: Artistu Pascaly [i societatea sa,
cont~nd pe concursu tutulor iubitorilor de arte frumoase, se adres` la
tot publicul din acest ora[, deoarece arta [i frumosu sunt proprietatea
inimilor culte [i iubitoare de cultur`!“ [i dac` cit`m aceste fraze
stereotipe e mai pu]in pentru ele \nse[i, c~t pentru comentariul cu
care istoriograful, c`ruia-i dator`m exhum`rile [i reconstituirile
acestea valoroase (am numit pe Bogdan-Duic`) le \nso]e[te. „M`
\ntreb – scria Bogdan-Duic` – ce va fi g~ndit M. Eminescu cetind
astfel de grandilocvente r~nduri b`tute \n ziduri sibiene?!“ N-a[ vrea
s` tulbur tihna elisean` a bunului nostru dasc`l, \ns` team` mi-e c`
Eminescu \nsu[i, \n colaborare poate cu Pascaly, nu e str`in de
redactarea, anume voit`, a unui astfel de text. Evident, e vorba de o
prezum]ie, dar o prezum]ie ce s-ar putea sus]ine dac` pornim de la
un text cu osebire revelator, ca acela al Contrapaginei, \n care t~n`rul
foiletonist pasti[eaz` cu succes grandilocven]a proprie unui anume
stil scenic. çn ajun de a p`r`si Sibiul, se ofer` trupei un mare banchet
la „çmp`ratul romanilor“. çn loji asist` ]`rani din R`[inari, Boi]a,
S`li[te, spre marea \nc~ntare a t~n`rului Eminescu. Din Lugoj, unde
se deplaseaz` trupa lui Pascaly, un corespondent al «Albinei» de la
Pesta trece \n r~ndul actorilor [i pe Eminescu, ceea ce, pare-se,
concord` [i cu alte referin]e ce-[i amintesc s`-l fi v`zut pe t~n`rul
poet figur~nd \n R`zvan [i Vidra a lui Hasdeu. Acela[i corespondent
elogiaz` felul cum d-[oara Mari Vasilescu, „pronun]` limba cea
dulce rom~neasc`, cu efect pl`cut“, [i-i confer` titlul, \n aparen]`
modest, de „m`rgea pre]ioas` a societ`]ii dramatice“, La Arad, unde
]`ranii din comitatul Zarandului vin dou` mile pe jos ca s` aud`
teatrul rom~nesc [i unde comunitatea rom~neasc` ofer` lui Pascaly
un pocal de argint, Eminescu \nt~lne[te pe Iosif Vulcan, directorul
«Familiei», la care debutase cu doi ani \nainte t~n`rul poet [i care-i
schimbase [i numele din Eminovici \n Eminescu. çnt~lnirea are loc
la 18 august [i \n aceea[i zi revista budapestan` \i tip`re[te [i poezia
La o artist`. La Oravi]a entuziasmul nu cunoa[te margini.
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Dou`sprezece carete a[teapt` \n gar` trupa, ce va fi inundat` sub
florile mul]imii. C`tre sf~r[itul lui septembrie, trupa e din nou \n
Bucure[ti, iar la 19 ale aceleia[i luni «Familia» \i tip`re[te poezia
Amorul unei marmure, ce dimpreun` cu La o artist` s-a presupus a
fi fost rod al turneului [i al sim]`mintelor ce t~n`rul poet nutrea
pentru o artist` sau alta, ceea ce dac` nu poate fi determinat cu
precizie, \n lipsa documentelor, poate fi totu[i circumscris, \n
vederea unor explor`ri ulterioare. Anul urm`tor, 1869, \l afl` pe
Eminescu sufleur la Teatrul Na]ional; la 16 martie asist` la
reprezentarea Damei cu camelii, jucat` de so]ii Pascaly, c~nd amicul
s`u Ioni]` B`descu [i Vasile V. Dumitrescu, viitorul profesor V.D.
P`un, ofer` Matildei Pascaly un sonet omagial, iar la 19 martie asist`
la concertul c~nt`re]ei Carlotta Patti, pentru care Eminescu schi]eaz`
un sonet [i o serie de distihuri, f`r` a putea spune dac` le va fi tip`rit
sau nu, dup` moda timpului, \n vreo foaie volant`. ßi aici [i acum
este locul a lega c~teva din datele \nt~lnite [i de a spune un cuv~nt
despre cele dou` poezii de iubire inspirate din lumea teatrului: La o
artist` [i Amorul unei marmure. çn admirabilul s`u necrolog çn
Nirvana Caragiale povestise, cu binecunoscuta sa ironie glacial`,
varia]iunile de umoare ale t~n`rului poet, care nu izbutise, cu tot
patosul versurilor sale, s` \nmoaie inima de marmur` a artistei
omagiate. Pornind de la una din confiden]ele de miez de noapte, din
vremea studiilor vieneze, Th. V. Stefanelli, fostul s`u coleg de studii
[i viitorul memorialist, numea drept inspiratoarea poemelor amintite
pe actri]a Eufrosina Popescu. Legenda era creat` [i c~nd, mai t~rziu,
odat` cu cercetarea manuscriselor, Bogdan-Duic` descoperea o
postum` (intitulat`, ca [i poezia din 1868, tot La o artist`), \n care
era invocat` Italia, convingerea istoriografului era pe deplin
consolidat`; eroina poemelor nu putea fi dec~t Eufrosina Popescu-
Marcolini, care c~ntase \n Italia \ntre 1856 [i 1858, la Paris \ntre
1862-1863, [i, \ntoars` \n ]ar`, figurase \n trupele lui Millo, Iorgu
Caragiale, Pascaly. Din nefericire, toate aceste ipoteze s-au dovedit
iluzorii. Am reconstituit, cu aproape dou` decenii \n urm`, diagrama
acestui caz [i socotesc inutil s` m` repet. Concluzia se cuvine \ns`
re]inut`: artista italian`, la care se refer` postuma La o artist` [i pe
care istoriograful \[i \ntemeia toat` argumenta]ia [i identificarea, nu
este Eufrosina Popescu-Marcolini, ci Carlotta Patti, sora [i mai
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celebrei Adelina Patti, la al c`rei concert, cum am spus, Eminescu
asist`, de ale c`rei arii cristaline [i \ndeosebi de virginala Ave Maria
se p`trunde, cum atest` \nse[i schi]ele manuscripte, [i c`reia presa
timpului \i \nal]` adev`rate imnuri de slav`. C~teva luni mai t~rziu
trupa Pascalv porne[te din nou \n turneu prin Moldova [i Bucovina
[i cu ea [i Eminescu; \n iulie vor fi \n Boto[ani, la doi pa[i de
Ipote[ti, de unde c`minarul Gheorghe Eminovici \[i va exercita
autoritatea p`rinteasc` [i t~n`rul peregrinar va lua, \n toamna anului
1869, drumul Vienei [i al studiilor universitare. S-ar putea crede c`
leg`turile lui Eminescu cu teatrul sf~r[esc aici. çn realitate, ele se
continu` [i dincolo de pragul de r`scruce al Vienei, a[a cum valurile
m~nate din urm` se adaog` celor dinaintea lor, p~n` se sparg [i se
pierd \n nisipul aurifer al plajelor. Puternicele impresii ale acestor
ani de teatru se oglindesc ne\ntrerupt fie \n opera, fie \n preocup`rile
constante ale studentului [i ziaristului Eminescu, cu aceea[i ardoare,
desigur, dar poten]ate de tot ceea ce cultura, pe de o parte, [i
sugestiile vechilor experien]e, pe de alta, au adaos. C`ci, pentru a lua
un exemplu, nu e de fel \nt~mpl`tor faptul c` dou` din lucr`rile sale
dinainte de 1870, romanul Geniu pustiu [i t`lm`cirea tratatului de
art` dramatic` al lui Rötscher, \ncepute la Bucure[ti, sunt des`v~r[ite
\n timpul studiilor vieneze. Dac` Geniu pustiu, prima nara]iune
original` de propor]ii a lui Eminescu, este, a[a cum credea
Ibr`ileanu, o lucrare avortat`, numai pentru c` materialul dintr-\nsul
a fost utilizat \n nuvela filosofic` S`rmanul Dionis (constant` [i ea,
la r~ndu-i, de e s` credem amintirilor lui George Panu, de c`tre
majoritatea auditorilor de la „Junimea“), sau dac`, dimpotriv`, a[a
cum socotim [i noi, este una din lucr`rile cele mai semnificative,
pentru c` anticipeaz` toate virtualit`]ile embrionare ale poetului [i
ziaristului, indiferent de tiparele, oarecum provizorii, ale expresiei –
iat` o chestiune ce nu-[i are locul aici. Ce se cuvine spus \ns`, \n
spe]`, ce ne intereseaz`, este c` Geniu pustiu e puternic \mbibat de
toate miresmele [i senza]iile mediului teatral, \n care t~n`rul poet a
coabitat, [i c` felul cum le transcrie v`desc mai mult dec~t un
martor, chiar un actor ce nu [i-a luat rolul \n der~dere. Oamenii de
teatru se vor fi oprit, sunt \ncredin]at, \n cursurile lor de conservator,
asupra acestor detalii de o incomparabil` savoare concret`.
Spicuiesc [i trunchiez, din necesitate, l`s~nd fiec`ruia pl`cerea de a
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continua analiza. „V` voi nara o istorie ciudat`, \n care am jucat [i
eu un rol, de[i foarte secundar“, zice Eminescu, \nc` de la prima
pagin` a romanului, [i cine i-ar putea refuza impresiei c` termenii
ace[tia nu provin din chiar vocabularul teatrului [i al impresiilor lui
recente? çn scena dintre povestitor [i Toma Nour, protagonistul
romanului, ce are loc \ntr-una din pitore[tile cafenele ale
Bucure[tilor, de la jum`tatea veacului trecut, poetul face un sumbru
tablou al culturii noastre [i, \n diatriba ce vitupereaz`, teatrul \[i are
[i el mica parcel` de aten]ie: „Vezi la noi, spunea poetul, istorici ce
nu cunosc istoria, litera]i [i jurnali[ti ce nu [tiu a scrie, actori ce nu
[tiu a juca, mini[tri ce nu [tiu a guverna, financiari ce nu [tiu a
calcula, [i de aceea at~ta h~rtie m~zg`lit` f`r` nici un folos, de-aceea
at~tea ]ipete teatrale care \mplu atmosfera teatrului“ etc., etc. Iar
c~nd, mai t~rziu, din paginile de jurnal testate, parcurgem existen]a
dinaintea revolu]iei de la 1848 pe care Toma Nour o duce la Cluj, \n
tov`r`[ia companionului s`u de studii, Ioan, ce puternic e contrastul
dintre excesele romantice ale povestirii [i plasticitatea notelor
realiste, pe care numai un om al teatrului le putea percepe [i
comunica cu at~ta acuitate. Poesis, iubita lui Toma Nour, e „o actri]`
de m~na a doua, de la un teatru de m~na a doua, (care) juca subrete,
de[i pasul [i atitudinea ar`tau pe tragedian`“. 

„Teatrul era \ntr-un suburbiu al ora[ului, zidit din sc~nduri, \n
mijlocul unor grupe de arbori, care formau, \n complex cu al]ii, mai
dep`rta]i, un fel de gr`din` sau mai bine zis, p`durice“, [i desenul
reproduce, de bun` seam`, una din reminiscen]ele turneelor la care
Eminescu a participat. C~t despre imaginea scenei [i a culiselor, a[a
cum se \nf`]i[eaz` \n intimitatea lor dinaintea reprezenta]iei, ele
sunt surprinse [i \nregistrate nu numai de un familiar, dar chiar de
ochiul indiscret al sufleurului, aceast` c~rti]` providen]ial` a
spectacolului. „Pe-o u[` la cap`t – scria t~n`rul romancier – puteai
privi pe scen`, cu toat` crasa ei dezordine \naintea reprezent`rii, cu
boschetele a c`ror verde e amestecat cu pete ro[ii, roze adic`, cu
b`nci ce stau \nc` tr~ntite pe scen`, cu fondaluri ce sp~nzur` pe la
jum`tatea scenei, cu fundul \n care vezi \nc` st~nd mobilele
gr`m`dite una peste alta, candelabre peste scaune, mese culcate cu
picioarele-n sus pe canapele, oglinzi \ntoarse cu sticla la perete,
scoar]e \nv`l`tucite, recvisite aruncate una peste alta [i-n st~nga, [i-
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n dreapta, cabinete de sc~nduri numite garderobe, \n care se-mbrac`
[i se spoiesc actorii [i actri]ele“ – [i cine ar putea t`g`dui valoarea
\ndoit istoric`, teatral` [i biografic`, a acestui document de epoc`?

C~t despre t`lm`cirea tratatului lui Rötscher vom spune [i mai
pu]in, tocmai pentru c` s-ar cuveni spus mai mult [i mai multe.
çnceput` la Bucure[ti [i sf~r[it` la Viena, cum se vede at~t din
treptata st`p~nire a originalului, c~t [i din aceea a echivalen]elor –
Arta reprezent`rii dramatice a esteticianului german f`cea
autoritate pe la jum`tatea secolului trecut [i e una din lucr`rile
fundamentale ale literaturii scenografice universale. St`ruin]a ce
Eminescu pune \n elaborarea acestei t`lm`ciri [i solicitudinea sa \n
asimilarea [i \ncet`]enirea at~tor no]iuni dificile, privind toat`
tehnica [i toate subtilit`]ile artei actorice[ti, ni-l arat` ca pe una din
rarele competen]e ale timpului, preocupat, \n ciuda fragedei lui
v~rste, de marile probleme ale teatrului [i de solida lui prop`[ire.
Jocul actorului, pronun]ia, legile ritmului [i \ntreg arsenalul acestei
arte, ce ]ine pu]in [i de magie, au interesat \ntotdeauna pe
Eminescu [i studiul lor cu unul din marii dasc`li ai vremii, cum era
Rötscher, \i va folosi, cum vom vedea, [i-n viitoarea sa carier` de
cronicar dramatic. Una din impresiile ce se degaj` din lectura
acestui compact manuscris este c` toat` truda acestei t`lm`ciri,
c`ci trud` \ncununat` de izb~nzi [i este, urm`rea un scop practic [i
c` Eminescu inten]iona s` tip`reasc` [i s` pun` acest uvragiu la
\ndem~na actorilor. O a doua constatare – [i lucrul a fost subliniat
din timp – este aceea c`, \n momentul c~nd Eminescu se porne[te
la studii \n Viena, el st`p~ne[te nu numai problemele teatrului, dar
[i o vast` ini]iere literar` [i umanist`, captat`, \ntre altele, [i \n
tratatul \n]esat de [tiin]` al lui Rötscher. C~t de mult a folosit
t~n`rul Eminescu de la acesta se vede, \ntre altele, [i din cultul ce
pururi [i-n varii forme a manifestat pentru Shakespeare, c`ci, \n
afara literaturii dramatice universale, tratatul lui Rötscher
constituie una din cele mai temeinice apologii ale teatrului
shakespearean. Ceea ce, negre[it, nu \nseamn` c` t~n`rul poet nu
st`p~nea [i prin sine nu numai pe Goethe [i pe Schiller, pe care-i
invoc` \n \ncerc`rile sale dramatice, juvenile, dar [i opera integral`
a „divinului brit Shakespeare“ – cum se exprim` \ntr-un loc al
romanului Geniu pustiu. La Shakespeare duce o imagine zgudu-
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itoare ca aceea din çmp`rat [i proletar, c~nd, dup` \nfr~ngerea
Comunei, Cezarul, ad~ncit \n g~nduri [i cople[it de remu[carea
ororilor s`v~r[ite, are impresia c` vede prin nourii sf~[ia]i giganta
umbr` a mo[neagului rege Lear, flutur~ndu-[i barba alb` [i cununa
de paie uscate pe fruntea \ntunecat`. La Shakespeare, de asemenea,
o imagine ca aceea a teatrului din Glossa („Privitor ca la Teatru /
Tu \n lume s` te-nchipui: / Joace unul [i pe patru / Totu[i tu ghici-
vei chipu-i…“). La Shakespeare iar`[i unul din cele mai frumoase
madrigaluri din poezia noastr`, postuma C`r]ile sau C`r]ile mele,
din 1876, pe vremea Ia[ilor, c`reia colegul [i prietenul nostru
Tudor Vianu i-a dedicat, \n ultimul s`u volum de studii (Literatur`
universal` [i literatur` na]ional`), o excelent` exegez`:

Shakespeare! adesea te g~ndesc cu jale,
Prieten bl~nd al sufletului meu;
Izvorul plin al g~ndurilor tale
çmi sare-n g~nd [i le repet mereu.

At~t de crud e[ti tu, [-at~t de moale,
Furtun`-i azi [i linu-i glasul t`u;
Ca Dumnezeu te-ar`]i \n mii de fe]e
ßi-nve]i ce-un ev nu poate s` te-nve]e.

Spuneam: matrigal, pentru c`, de[i elogiul se continu` [i se
amplific` \n strofele urm`toare, poetul jertfe[te [i pe Shakespeare
[i pe Schopenhauer, ca o dovad` a marilor sacrificii, culmin~nd cu
abjurarea, pe care le implic` iubirea, \i jertfe[te, zic, celui de al
treilea „maestru“ (e termenul poetului!) al vie]ii sale:

Dar despre-acela, oh, nici vorb` nu e.
El e modest [i totu[i foarte mare.
S` tac` el, s` doarm` ori s`-mi spuie
La nebunii – tot \n]elept \mi pare.
ßi vezi, pe-acesta nu-l spun nim`nuie.
Nici el nu vrea s`-l [tie ori[icare,
C`ci el vrea numai s`-mi adoarm`-n bra]`
ßi dec~t tine mult mai mult m`-nva]`!

ßi tot la Shakespeare – [i emo]ionantul necrolog pentru
Gambetta, de la 22 decembrie 1882, c~nd citeaz`: „Via]a e o umbr`
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c`l`toare numai, un comediant care un ceas strig` [i gesticuleaz`
pe scen` [i apoi nu se mai aude; e un basm povestit de un nerod,
plin de furtun` [i de zbucium [i totu[i ne\nsemn~nd nimic“. çns`
toate aceste referin]e p`lesc fa]` cu pasagiul \ntr-adev`r remarca-
bil, ca \ntreg articolul de altminteri, pe care Eminescu l-a tip`rit \n
«Familia» de la 30 ianuarie 1870, cu prilejul discu]iunii ce se
purta, ca o consecin]`, cum am v`zut, a turneelor teatrale, cu actori
din ]ar`, pe tema \nfiin]`rii Societ`]ii pentru fond de teatru a
rom~nilor din Ardeal [i Ungaria. Articolul v`de[te o maturitate de
g~ndire, o orientare [i o problematic` pu]in comune la vremea
aceea la un t~n`r de 20 de ani. Rezervele ce Eminescu schi]eaz` \n
marginea teatrului comic al lui Alecsandri, [i care au iscat oarecare
senza]ie, sunt intuite just, formulate cu toat` reveren]a, pe care
admira]ia constant m`rturisit` a t~n`rului poet pentru seniorul s`u
avea s` o irump` numai peste c~teva luni \n manifestul Epigonilor,
cu cele trei strofe \nchinate „regelui poeziei“, lui Alecsandri. Iar
c~nd vorbe[te de teatrul infinit mai artificios [i mai vulnerabil, al
lui Bolintineanu, scrie urm`toarele r~nduri despre idolul s`u [i
despre esen]ele teatrului shakespearean: „Cauza c`derii celei
ad~nci a d-lui Bolintineanu \n aceste crea]iuni – spunea Eminescu
– pare a fi \mprejurarea cum c` a aruncat ochii pe geniala acvil` a
Nordului: pe Shakespeare. çntr-adev`r, c~nd iei \n m~n` opurile
sale, care se par a[a de rupte, a[a de f`r` leg`tur` \n sine, ]i se pare
c` nu e nimica mai u[or dec~t a scrie ca el, ba poate a-l [i \ntrece
chiar prin regularitate. çns` poate c` n-a existat autor tragic care s`
fi domnit cu mai mult` siguritate asupra materiei sale, care s` fi
]esut cu mai mult` con[tiin]` toate firele operei sale, ca tocmai
Shakespeare; c`ci ruptura sa e numai p`rut`, [i unui ochi mai clar
i se arat` \ndat` unitatea cea plin` de simbolism [i de profunditate,
care domne[te \n toate crea]iunile acestui geniu puternic. Goethe –
un geniu – a declarat cum c` un dramaturg care cete[te pe an mai
mult de una pies` a lui Shakespeare nu trebuie cetit, ci studiat [i
\nc` astfel ca s` po]i cunoa[te ceea ce-]i permit puterile ca s` imi]i
dup` el, – c`ci dup` p`rerea mea terenul shakespearean pe care d.
Bolintineanu ar fi putut s`-l calce mai cu succes ar fi fost acela al
abstrac]iunii absolute, cum sunt d. ex. Visul unei nop]i de var`,
Basmul de iarn`, Ceea ce vre]i etc., – iar nu terenul cel grav [i
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teribil, cu materia lui cea esact` [i cu preten]iunea cea mare de a fi
\nainte de toate adev`rat“.

La Shakespeare, din nou, duce [i cutare splendid` caracterizare
a c~ntecelor populare, din vremea acelora[i studii vieneze, dar, de
bun` seam`, nu e vorba s` epuiz`m o astfel de tem`, mai cu seam`
c` va trebui s` spunem c~te ceva [i despre celelalte dou` aspecte
ale comunic`rii noastre: Eminescu-autorul de teatru [i Eminescu-
cronicarul dramatic.

Fost-a Eminescu un dramaturg sau cel pu]in ar fi putut, \n anume
condi]ii, s` devin`? Iat` o \ntrebare pe care admira]ia pentru marele
poet o legitimeaz`. çncerc`rile sale dramatice \ncep de timpuriu, din
vremea primului contact cu lumea teatrului, [i ele abord` subiectele
istoriei, pentru care avea o mare afinitate. Din nefericire, toate aceste
lucr`ri sunt fragmentare, cu excep]ia celor trei versiuni ale poemului
dramatic Andrei Mure[anu, g~ndit \n trei stadii intelectuale, fiecare
cu stilul s`u particular. Cu mult mai mult promitea poemul dramatic
Decebal, dac` e s` judec`m dup` splendoarea unor monologuri de
larg` inspira]ie. Din aceea[i epoc` a uceniciei, dateaz` o pies` \ntr-
un act Amor pierdut – via]` pierdut`, dramatizare de fapt a poeziei
Emmi de Vasile Alecsandri, din care [i face unul din personajele
piesei. Epoca desc`licatului Moldovei, cu izbutite scene din vremea
domniilor maramure[ene, formeaz` subiectul dramei neterminate
Bogdan Drago[, \n ale c`rei episoade idilice altoie[te ceva din
romanul dragostei sale ie[ene. Lui Alexandru L`pu[neanu,
popularizat de nuvela istoric` a lui Costache Negruzzi, \i consacr`
multe scene \n versuri, impecabile [i de o mare vigoare dramatic`,
ce augurau desigur o puternic` dram`, dac` anii 1880-1882 nu i-ar fi
fost a[a de prin[i de truda ziaristic` [i de elaborarea, \ntre altele, a
unui poem ca Luceaf`rul. Teatrul politic n-a ispitit pe Eminescu
dec~t sub forma unor intermedii pamfletare, cum este [i acela din
Scrisoarea a III-a, a unor cronici rimate de tipul Bismarqueuri de
fals` marc`, sau a unei scene de parodie, destinat` unui teatru de
p`pu[i, c`ci „saltimbancii [i irozii“ Bizan]ului nostru politic nu i se
p`reau demni de alt` scen`. Tradi]ia teatrului de p`pu[i era destul de
consolidat` la noi, [i pentru un astfel de teatru scrisese [i Costache
Conachi la \nceputul secolului al XIX-lea o excelent` scen`,
Judecata femeilor, [i tot teatrului de p`pu[i erau destinate, sunt din
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ce \n ce mai \ncredin]at, [i piesele satirice ale marelui vornic
Iordache Golescu, a c`rui oper` paremiologic` era at~t de familiar`
lui Eminescu (f`r` a mai spune c` Goethe \nsu[i era un pasionat al
teatrului de p`pu[i). O astfel de \ncercare, din p`cate prea de
timpuriu curmat`, este textul at~t de melodramatic intitulat de
Eminescu: Infamia, cruzimea [i desperarea sau pe[tera neagr` [i
c`]uile proaste sau Elvira \n desperarea amorului, titlu f`cut s`
zb~rleasc` p`rul, \n timp ce textul e de o amuzant` bufonerie, \n
spirituale versuri \ntre]esute cu proz`, cum se [i cade unui spectacol
pentru homunculii teatrului de p`pu[i. Personajele sunt Regele,
Regina, Mini[tri, fiecare debit~ndu-[i replica [i apoi retr`g~ndu-se
ca-ntr-un ca[caval, fiecare \n borta sa individual` din zid, nelipsitul
Pepele, care joac` pe Intrigantul, [i c~te alte personagii ar mai fi
scornit fantezia poetului, c`ci de[i totul e un exerci]iu de atelier
printre pic`turile preocup`rilor universitare, o not` dintr-un caiet
berlinez dezv`luie, s-ar zice, o inten]ie mai sus]inut`, oric~t tonul
glume] ar l`sa o alt` impresie. Pentru c~te sugestii se pot comunica,
transcriu imaginarul dialog \n proprii lui termeni:

Este \nainte de toate trebuin]a ca s` traducem 
clasicii str`ini.

S`-ncepem dar cu Shakespeare
Primit – dar trebuie[te naturalizat.
Bine – cu ce dram` \ncepem?
Cu Richard al III-lea.
Bine. S` na]ionaliz`m tipurile. Din rege facem

o be[leag` turceasc`,
Din regin` o virgin` [i din R. III un iezuit.
C~nd s` fie gata traducerea?
Care dobitoc \ntreab`? çn ast`-sar`, se-n]elege.
Cum a[a... O tragedie p~n` sara?
Ah ! e[ti prost. E[ti tu geniu ca noi?
Pepelea, tu scrii pe be[leaga [i pe iezuitul.

Cum nu putem cita textul \n \ntregime, trimitem la capitolul
Elvira \n desperarea amorului sau Parodie [i teatrul de p`pu[i la
Eminescu.

çn ce m`sur`, totu[i, opera aceasta fragmentar` justific`
regretele dup` ceea ce poetul, \n alte condi]ii de via]`, ar fi putut
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realiza, de nic`ieri nu se desprinde cu mai mult` str`lucire dec~t
din considerarea uneia din lucr`rile de adolescen]` ale lui Eminescu.
E vorba de drama Mira, \n preg`tirea c`reia Eminescu invoc`
autoritatea lui Corneille, a lui Schiller [i Goethe [i care pune fa]`-
n fa]` pe portarul de Suceava, Arbore, st~lp glorios al domniei lui
ßtefan cel Mare [i pe epigonul acestuia, pe ßtef`ni]`-Vod`,
nevolnicul s`u urma[. Suntem ca-ntr-o anticipare a Viforului lui
Delavrancea, impresie pe care o spore[te perioada oratoric`,
ml`dioas`, c`ci dac` versul eminescian de pe la 1868-1869 nu are
gravitatea de peste un deceniu a alexandrinilor din Scrisori, proza
sa, \n schimb, vibreaz` ca un arc bine \ntins. Fragmentul ce voi cita
– c`ci demonstra]ia se cade s` fie \ncercat` – are pe deasupra
meritul c` trimite \n prima parte la marea poem` postum`
Memento mori, dar, c`tre sf~r[it, schi]eaz` r`zvr`tirea poporului,
\n accente cu adev`rat profetice:

„O, vod`, vod`, \ncepe b`tr~nul Arbore, a intrat \n inima
voastr` ne\ncrederea-n popor. Nu cer de la Dumnezeu dec~t ca s`
pot c-un farmec ad~nc [i ne[tiut s`-]i ar`t toat` vecinicia sufletului
meu. Adeseori m-ad~ncesc \n noaptea acestui suflet b`tr~n [i rece,
\n marea lui cea ad~nc` [i \ntins`... c`ci alta-i lumea ce-o vezi (cu)
ochii... [i-aceea-i trist`, [i alta-i lumea ce-o vezi \n oglinda speran]ei
[i \n visul cel frumos al trecutului [i aceea-i frumoas`… alta-i
fundul cel amar al m`rei – alta-i fa]a apei cea lucie. Adeseori iau de
la basm, de la p`zitorul cel posomor~t al trecutului, cheile lui de aur
[i deschid por]ile inimei mele [i a nem`rginitelor dome ale
trecutului. Frumos lucesc deasupr`-mi boltele de marmur` alb`,
profund sun` sub picioare-mi pietrele cele reci [i negre, sub cari zac
beciurile tainelor ne[tiute de nimeni. Trec prin domele unde
idolatrii se-nchin` la focul p~lp~itor al lemnelor, goi [i stupizi, trec
prin mul]imea de secoli [i popoar` ce-au trecut… [i m` opresc
\naintea g~ndirii mele. Adeseori, \n sufletul meu, \ntorc \napoi roata
cea uria[` a timpului cu codrii s`i de secoli, cu popoar`le sale… cu
Cre[tin`tatea [i P`g~nitatea sa… çntr-un loc \mi place s` opresc
roata… s` privesc cu tot estasul lumea ce se-ntinde \naintea ochilor.
Lumea… Roma. Roma, coroana de marmur` a p`m~ntului cu
\mp`ra]ii s`i mari, cu Dumnezeii seninului! Pe tronuri cu trepte
multe, \mbr`cate \n aur, fruntea lor \ncins` cu luceferi prive[te la
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lumea \ngenunchiat` la picioarele lor. çnving`tori m~ndri, alt`dat`,
treceau pe stradele Romei turburi ca undele m`rei, tra[i de capete
\ncoronate, de regii p`m~ntului \njuga]i la carul aurit al \np`ratului.
Mari \n virtutea lor, mari \n p`catelor lor!… C`ci \ntocmai ca pe
ace[tia v`d apoi peste talazurile de foc a Romei arz~nde, vis~nd \n
fruntea palatului lui de aur pe Neron umbr`-n tog` de argint,
c~nt~nd – molatec poet – c`derea Troadei! ßi-apoi mi-aduc aminte
c` ace[ti oameni au fost str`bunii mei, ai vo[tri! Str`nepo]ii palizi,
uita]i \n Carpa]ii b`tr~ni, ne-am uitat pe noi \n[ine. Au venit timpuri
c~nd ace[ti str`nepo]i ai \mp`ra]ilor corona]i cu aur, a c`ror senat
era de regi, a c`ror imperiu era p`m~ntul… au venit timpi ca nepo]ii
lor s` nu-i aib` unde-ngropa oasele lor cele b`tr~ne, unde-n`l]a altar
Dumnezeului lor. Au venit timpi unde zdren]ui]i [i s`raci fur`
cununa]i cu fier ars \n foc [i \ntrona]i \n tronuri de aram` arse \n
foc… a venit timpul unde nu mai cuno[teai inima regal` sub
zdren]a cer[itorului, unde Dumnezeu \[i \nchidea [i-[i \ntorcea fa]a,
c`ci nepo]ii regilor fl`m~nzi [i criminali pl`teau pe rug m~ndria lor
[i rodeau de foame bra]ele lor proprii. O! ei purtau coroane de aur,
noi juguri de lemn uscat, ei purpur`, noi zdren]e!… ßi de ce? Pentru
c` fiecare din noi a zis ca M`ria-Ta! Ce putem? Suntem slabi!
Moldova mic`! Poporu-i slab!

ßtef`ni]`: – Popor! popor !
Arbore: – Popor, da! O, cumplit e c~nd se fr`m~nt`, \nfrico[at

c~nd se r`scoal`! Mare turbure [i veninoas`! Furtun` turbat` [i
despletit`! O! a]i r`u[it a face din el numai ni[te umbre sclave [i
scunde, umbre a st~lpilor palatelor voastre!… Dar Dumnezeu v`
feriasc` de m~nia lui! D-zeu v` feriasc`!

ßtef`ni]`: – Portare! Crede]i-m` pe mine, vorbele voastre sun`
a basme; voi \nsu[i nu mai sunte]i trecutul cel plin de fal` [i putere,
ci numai ruina lui. Portare! e[ti b`tr~n… ca unui b`tr~n ]i s-ar
cuveni mai bine s` odihne[ti oasele pe m`rirea trecut` – c`ci pentru
fapte m`duv`-n ele nu mai este.“

Paralel cu opera aceasta original`, Eminescu a \ntreprins [i un
num`r de t`lm`ciri, din r~ndul c`rora se ridic`, drept cea mai
izbutit`, comedia antic` \ntr-un act [i \n versuri Lais dup` Le
Joueur de flûte a lui Émile Augir. Document gra]ios al unei epoci
care trata sclavia \n culori idilice, t`lm`cirea aceasta magistral` e
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cu at~t mai pre]ioas`, cu c~t ilustreaz` misterul crea]iei emines-
ciene, \ntr-o vreme c~nd geniul poetului intra cu repeziciune \n
conul de umbr`, ce avea s`-l eclipseze.

Dac` opera de dramaturg a lui Eminescu este, prin for]a
\mprejur`rilor, fragmentar`, aceea de critic teatral e una din cele
mai \nchegate [i mai unitare [i ea poate servi de model pentru
alc`tuirea unui cod al perfectului cronicar dramatic. At~t de variate
sunt problemele pe care le dezbate \n cronicele sale, at~t de \nteme-
iate judec`]ile de valoare, at~t de multiple sugestiile. Cronicile sale
dramatice, sau, cu titlu de epoc`, „revistele teatrale“ din «Curierul»
de Ia[i pe 1876 [i 1877, se citesc [i ast`zi cu un interes sporit de
bun` seam`, pentru c` trecerea anilor a ratificat \ntru totul juste]ea
observa]iunilor lui, a[a cum a ratificat [i opera celui dint~i
profesionist al criticii teatrale [i muzicale, am numit pe Nicolae
Filimon, celebrul autor al Ciocoilor vechi [i noi [i demnul \nainta[
al lui Eminescu \n me[te[ugul acesta, al criticii teatrale. F`r` s` ne
g~ndim a ridica, necum a epuiza, lista tuturor problemelor atinse, o
minimal` enumera]ie, totu[i, se impune. Repertoriul vremii aceleia
se alimenta, de preferin]`, din repertoriul modern al scenei franceze
– melodrame, teatru bulevardier sau farse – [i, cu toate rezervele ce
formuleaz`, Eminescu vede \n aceasta „un \nceput de emancipare
de nefasta influen]` francez`, cu toate ideile ei pe dos despre
clasicism, cu mi[carea ei pe cataligi, cu vorba afectat` [i pronun]ia
fals`“. Dac` nu gust` [i nu apreciaz` „dramele lui Racine [i
Corneille [i cum se mai numesc acei ilu[tri merg`tori pe cataligi“,
\n care vede „ni[te imita]ii slabe [i gre[ite ale tragediei antice“,
Molière, \n schimb, i se pare superior, pentru c` acesta „n-a avut alt
profesor dec~t natura ([i) de aceea e clasic \n farsele sale chiar“. çn
\ncheiere, cronicarul recomand` o \ntoarcere la vechile bune tradu-
ceri din Molière, Goldoni, Kotzebue chiar, „repertoriu cu limb`
s`n`toas` [i de at~t efect“, gra]ie c`ruia scena ar putea fi cur`]at` de
„florile exotice [i de senza]ie ale teatrului francez modern“. Cu
prilejul reprezent`rii Revizorului lui Gogol, \n localizarea, at~t de
nefericit`, a lui P. Gr`di[teanu, Eminescu scrie unul din cele mai
pertinente din studiile ce s-au \ncheiat la noi marelui umorist, [i din
nou compara]ia cu teatrul modern francez i se impune cu necesitate:
„Ca to]i scriitorii – spunea Eminescu – care nu se silesc s` ne spuie
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ceva pentru a ne procura petrecere, ci care au de spus ceva adev`rat,
chiar un trist adev`r, Gogol nu v~neaz` nic`ieri efectul, pentru c` el
n-a scris pentru tantieme, nici pentru succes, ci pentru c` i-a pl`cut
lui s` scrie, cum sim]ea [i vedea lucrurile, f`r` a se preocupa mult
de regulile lui Aristotel. ßi dup` a noastr` p`rere bine a f`cut.
Interesul febril pe care ni-l insufl` comediile fran]uze[ti moderne,
\n care planul piesei se-ntemeiaz` sau pe adulteriu sau pe \ncerc`ri
de adulteriu, f`c~nd din p`catele femeilor [i b`rba]ilor picanterii
dramatice, pip`rate cu expresii lunecoase [i situa]ii [i mai
lunecoase, toate acestea Gogol nu le cunoa[te.“ Vorbind de
repertoriu, Eminescu semnala, pe de o parte, „esclusivismul c~torva
reputa]ii“ care blocau re\nnoirea repertoriului ca [i preten]iile
absurde  ale publicului, nemul]umit c~nd o pies` se repeta de dou`-
trei ori [i a[tept~nd tot piese noi ca [i cum actorii ar fi „cai de po[t`“
iar, pe de alt` parte, necesitatea de a apela la marile valori ale
teatrului universal (\nc` din 1870 recomanda pe Hebel, pe Holberg,
pe Björnson), pentru a se putea „crea o atmosfer` artistic`, unde
oamenii de orice opinie s` poat` privi c-un egal interes zugr`virea
p`r]ii eterne din om“. Pentru c`, adaog` cronicarul \n timp ce
dramele lui Shakespeare [i Molière „vor fi totdeauna ascultate cu
acela[i viu interes, c`ci pasiunile omene[ti vor r`m~nea \ntotdeauna
acelea[i… a pune pe scen` \mprejur`ri [i oameni care azi sunt
pentru a nu mai fi m~ine, \nseamn` a da unui institut de cultur`
sufleteasc` caracterul frivol al unui café-chantant“. Jocul actorilor,
grima nenatural`, [i mai ales modul defectuos de a vorbi, au
preocupat \ntotdeauna pe Eminescu. Pronun]ia actorului trebuie s`
]ie seam` nu numai de regulile ortoepiei rom~ne[ti \n genere, dar [i
de folosirea celor trei accente ([i \ntru aceasta lec]iile tratatului lui
Rötscher au l`sat urme): accentul gramatical, cel logic [i mai ales
cel etic, ce const` \n cunoa[terea nuan]elor infinite ale tonului
vocei. „C~nd un actor cunoa[te – scria Eminescu – \nsemn`tatea
fiec`rui ton al glasului s`u, precum [i fiec`rei \ncre]ituri a fe]ei sale,
abia atunci \[i cunoa[te averea [i e artist. Atunci el m~nuie[te
persoana sa proprie ca pianistul un piano, ca violonistul vioara.“ ßi
cronicarul nu se men]ine numai \n teorie. Exemplific`rile lui sunt
numeroase, pline de \nv`]`minte [i dictate numai de sim]ul
drept`]ii. De aceea, acela[i actor, de pild`, Galino, poate fi [i criticat
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cu asprime, dar [i elogiat cu entuziasm. Stilul acestor cronici
dramatice e c~nd grav, c~nd didactic [i c~nd plin de verv` satiric`.
Uneori satira e vehement`, casant`, nimicitoare. çn astfel de cazuri
ziaristul, ce va deveni din toamna anului 1877 [i p~n` \n 1883 [i
care va da pamfletului rom~nesc un nou impuls, \[i arat` ghearele.
A[a e \n cazul cronicii dramatice ce consacr` piesei Moartea lui
Constantin Br\ncoveanu de Antonin Roques, pe care o supune unui
serios examen [i \n care se poate citi o fraz` ca aceasta: „Piesa
comis` de d. A. Roques ar fi putut avea cu toate acestea un merit
mare – acela adic` de a nu fi fost scris` niciodat`. Ce p`cat c`
autorul n-a avut fine]a [i tactul ca s`-[i c~[tige prin acest mijloc
lesnicios mul]`mirea publicului!“ A[a e mai ales \n cazul celor dou`
Reviste teatrale, pe care le public` \n «Timpul» din 12 [i 15
noiembrie 1877 [i unde refer` despre piesele lui Frédéric Damé:
visul Dochiei [i O[tenii no[tri, ce se reprezentau atunci pe scena
Teatrului Na]ional, \n aplauzele delirante ale publicului. Am identi-
ficat [i retip`rit, cu ani \n urm`, sub titlul: çnt~ia cronic` dramatic`
[i \nt~ia polemic` a lui Eminescu la „Timpul“ aceste texte de mare
complexitate psihologic`, asupra c`rora nu voi mai st`rui. Ce se
cuvine re]inut \ns`, chiar sub beneficiu de inventar, este indignarea
poetului, c~nd, abia descins din Ia[ul recluziunii sale sentimentale,
\n Capitala prins` \n frigurile r`zboiului de independen]`, asist` la
ceea ce el nume[te panorama lacrimogen` de pe scena Teatrului
Na]ional. ßi figurile marilor domnitori ai trecutului, [i faptele de
arme, \n curs de desf`[urare, ale unei armate greu \ncercate, erau
prea scumpe inimii poetului, ca s` se \mpace cu g~ndul c` ar putea
fi bagatelizate [i pref`cute \n marf` de v~nzare. De aici, verva
vituperant`, sarcasmul, verbul dur [i ironia caustic`, pe care numai
o detailat` analiz` ar izbuti s` le pun` \n justa lor lumin`. 

Concluzia acestor ie[iri violente este una singur` [i ea poate
sluji de concluzie \ntregii noastre expuneri. Ele dovedesc, cu
toatele, reac]iuni ale indign`rii sau pure fapte de teatru, sub \ntreita
ipostaz` a actorului, dramaturgului [i criticului dramatic, marea
pasiune cu care Eminescu a slujit scenei rom~ne[ti, pe care istoria
teatrului nostru e datoare s` o a[eze la locul cel mai \nalt [i c`reia
festivitatea de ast`zi \ncearc` s`-i restituie un prea modest omagiu.
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CREA¥IE ßI DIVERTISMENT FOLCLORIC
LA EMINESCU

Leg`turile lui Eminescu cu folclorul sunt pe c~t de numeroase,
pe at~t de diverse – [i ele pot fi urm`rite de-a lungul \ntregii sale
vie]i, din copil`rie [i p~n` la maturitate. Ele sunt prezente fie \n
etapele a[a-zic~nd biografice ale forma]iunii lui intelectuale, fie, [i
desigur aceasta intereseaz` mai presus de toate, \n substructura
at~tor pagini memorabile ale fic]iunilor sale. Despre cele dint~i
trimitem \ntre altele, [i p~n` la tip`rirea volumului VI al edi]iei
Eminescu, la cele c~teva informa]iuni din articolul Folclorul [i
poe]ii no[tri1.

De bun` seam`, evolu]ia Luceaf`rului nu poate fi \n]eleas` f`r`
a ]ine seam` de existen]a basmului lui Kunisch. O spune \nsu[i
Eminescu \n cunoscuta glos` de pe una din versiunile tranzitorii
ale Luceaf`rului (2275 B, 76), c~nd \[i revendic` titlul de a fi
suprapus basmului un sens alegoric, voind adic` s` demonstreze
c`, la fel cu nefericitul demon al nara]iunii, geniul nu cunoa[te
moarte, \ns` nici noroc. Desigur un astfel de orizont lipse[te cu
des`v~r[ire at~t basmului originar Das Mädchen im goldenen
Garten, c~t [i celui versificat de Eminescu \n 1873-1875 Fata \n
gr`dina de aur. Mai mult: diferen]a aceasta de nivel dintre basm [i
poem reiese cu limpezime din chiar benedic]iunea, pentru a spune
astfel, cu care se \ncheie fiecare din ele:

Fi]i ferici]i, cu glasu-i stins a spus,
At~t de ferici]i c~t via]a toat`
Un chin s-ave]i – de-a nu muri deodat`,

roste[te demonul [i este ne\ndoios c`, sub aparen]ele benigne,
urarea este de o mare toxicitate, conform` de altminteri [i cu
climatul basmului. C`ci, dac` moartea este un atribut al vie]ii
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p`m~ntene, moartea pe etape spore[te dezn`dejdea de a supravie]ui
unei fiin]e iubite. çn urarea zeului mai st`ruie \nc` ceva din aspra
lege a talionului. çn timp ce, retras \n Olimpul distant [i oarecum
orgolios al izol`rii sale („nemuritor [i rece“), Hyperion e cu mult
mai generos. çn cupa de cucut` cu care se \ncheie poemul („Ce-]i
pas` ]ie, chip de lut, / Dac-oi fi eu sau altul?“) st` chiar verdictul
propriei sale \nfr~ngeri. Dincolo \ns` de „moralitatea” aceasta, ce,
cu toat` distinc]ia, ar putea totu[i dura o punte de leg`tur` \ntre
basm [i poem [i dincolo de cadrul a[a-zic~nd conven]ional, propriu
oric`rei fic]iuni de natura aceasta, cu fete de \mp`rat \ndr`gind
a[tri [i c`z~nd \n mrejele copiilor de cas`, Luceaf`rul abia de mai
p`streaz` ceva din matca folcloric`. ßi caden]ele iambice ale
strofelor, [i imaginile, [i feeria c`l`toriei celeste, [i dialogul dintre
Hyperion [i Demiurg, [i intermediul seduc`tor al pajului, desprins
parc` dintr-o subtil` comedie de Marivaux – totul atest` pe marele
artist care [i-a f`urit singur podoabele. Prin aceasta Luceaf`rul este
un poem cu intens` originalitate, \n care florile de c~mp ale
sugestiilor folclorice s-au transformat \n rarele flori albastre ale
unei \nalte expresii artistice.

Cu totul altul pare s` fie cazul basmului versificat \ntre 1874-
1875 Fata \n gr`dina de aur, la care putem ad`oga [i pe Miron [i
frumoasa f`r` corp, pe C`lin nebunul [i chiar basmul F`t-Frumos
din lacrim`, cu care debuteaz` [i \n proz` c`tre sf~r[itul aceluia[i
an 1870, an \n care debutase la «Convorbiri literare», cu Venere [i
Madon`. Aderen]ele poporane sunt de ast` dat` mai mult dec~t
evidente, f`r` ca totu[i ele s` eclipseze, chiar dimpotriv`, caracte-
rul lor de puternice crea]iuni folclorice. C`ci, prin ce e original
basmul? se \ntreba Eminescu \n unul din articolele sale de
orientare critic`. Desigur c` nici prin materie, nici prin prototipuri,
ce se \nt~lnesc aproape aidoma la toate latitudinile, a[a cum au
observat-o din timp cei mai mul]i dintre teoreticienii folclorului.
„La dreptul vorbind – spunea Jean Darmesteter – nu exist` folclor
francez, sau german, sau italian, c~t un singur folclor european“,
iar Laz`r ß`ineanu, \n comprehensiva sa monografie asupra
basmelor din 1895: „Fondul acestor pove[ti – spunea el –z~ne, cai
n`zdr`vani, propunere de enigme, limba p`s`rilor etc. nu prezint`
nimic particular [i constituiesc acele elemente comune ale
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fanteziei populare, ce le \nt~lnim \n toate timpurile [i \n toate
]`rile“. Ceea ce este original \n basme, afirma \nc` din 1880
Eminescu, „e modul de a le spune, e acel grai rom~nesc \n care se
\mbrac` ele, sunt modifica]iunile locale, potrivite cu spiritul [i cu
datinile noastre“. De aceea, desigur, [i \n ciuda aparen]elor,
Hasdeu punea printre exponen]ii basmului popular, al`turi de
Ispirescu, [i pe Creang`, de aceea un cercet`tor ca Jean Boutière
putea s` recunoasc` \n protagoni[tii, oric~t de fabulo[i, ai basmelor
lui Creang`, ]`rani de la noi, cu deprinderile [i cu graiul autohton.
Acest „mod de a spune“, despre care vorbea Eminescu, poate fi sau
unul autentic popular, c~nd expresia e stenografiat`, mai corect
magnetofonizat` – [i Eminescu a fost [i un astfel de culeg`tor – sau
unul \ntru totul derivat, ori de c~te ori povestitorul este un scriitor
cu personalitate dominant`, un poet, un artist. E cazul lui
Odobescu, al lui Delavrancea [i, evident, al lui Eminescu. Sunt \n
F`t-Frumos din lacrim` pasagii descriptive, caden]e stilistice [i
infiltra]ii c`rtur`re[ti ce prefigureaz` arta t~n`rului prozator, care,
nu peste mult, va elabora prestigioasele pagini ale nuvelei
S`rmanul Dionis. Dac` basmul \n proz` C`lin nebunul, cules de
Eminescu, urmeaz` cu fidelitate spiritul poporan, C`lin nebunul \n
versuri este o adev`rat` crea]iune folcloric`, prin tot ceea ce poetul
adaog` de la sine, fie \n arhitectura basmului, fie \n varia]iunile de
stil ale expresiei, at~t de personale uneori, precum \n fragmentele
descriptive, \nc~t multe din pastelurile eminesciene de dup` 1875
au fost deta[ate,de-a gata, din aceast` vast` panoplie a naturii
feerice, care este basmul versificat C`lin nebunul. çntru totul
concludent mi se pare cazul celor dou` basme din Kunisch, Fata \n
gr`dina de aur [i Miron [i frumoasa f`r` corp, versificate \ntre
1873-1875. Dac` substan]a basmului e neschimbat`, dac`
psihologia eroilor [i participan]ilor e autentic folcloric`, expresia
\n schimb, tiparul stilistic e unul prin excelen]` personal [i el
tr`deaz` pe me[te[ugarul pretimpuriu, care avea s` realizeze
impresionanta pagod` a Luceaf`rului, dar care la vremea studiilor
berlineze se dovedea un arhitect deopotriv` de ingenios. C`ci
farmecul acestor dou` basme verisificate st` tocmai \n aspectul lor
oarecum de dou` t`r~muri, \n aliajul armonios dintre contrastul
folcloric [i decora]ia erudit`, artistic`. S` spunem, dintru \nt~i, c`
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am~ndou` basmele num`r` c~te 61 de strofe fiecare1, c` simetria
aceasta nu va fi fost realizat` f`r` de acceptarea anumitor rigori,
anumitor constr~ngeri. Dup` aceea c` \n Fata \n gr`dina de aur strofa
este o ottava rima, tipar metric dintre cele mai ortodoxe [i care, a[a
cum at~tea din postumele berlineze atest`, fusese \mpreun` cu alte
metre savante \ndr`git` de Eminescu, la timpul acela. Miron [i
frumoasa f`r` corp folose[te – [i varia]iunea aceasta e \nc` un indiciu
– o strof` de 9 versuri, cu o dispozi]ie a rimelor nu mai pu]in savant`:
a b a b c c d c d ; ritmul de ast` dat` e trohaic [i m`sura de 7 [i 8
silabe, a versului popular, \n timp ce ottava rima are versul de 10 [i
11 silabe iambice. Detalii, la prima vedere pur tehnice, \n realitate
fundamentale, cum o poate sugera urm`torul incident-parentez, a
c`rui relatare nu o socotesc de fel gratuit`. El arunc` nu numai o
lumin` revelatoare \n laboratorul iscusitului me[te[ugar, dar mai [i
constituie un avertisment pentru to]i editorii de texte, [i \n primul r~nd
de texte eminesciene. Versul 206 al poemei Miron [i frumoasa f`r`
corp se prezint` \n manuscris astfel: „ Cin’ se simte mai cu…“, a[adar
f`r` rim`. E al optulea vers din strof` (\n schem`: c), rim~nd cu
versurile 5 [i 6. Unul din cei mai probi editori ai literaturii populare
eminesciene, am numit pe D. Mur`ra[u, a \ncercat s` umple lacuna
(Chendi l`sase, ca-n manuscris, locul vacant): „Cin’ se simte mai (cu
cap) / S` le vie-`stor de hac?“, repara]ie pe care Editura tineretului
(1956) o adopt`. (S` preciz`m c` e vorba de farmecele fostului
ciubucgiu al \mp`ratului, ajuns moroi, care f`cuse din toate metalele
\mp`r`]iei o bard` [i din toate p`durile un singur copac, [i c` voinicul
care ar fi dobor~t cu barda copacul [i l-ar fi \nfipt \n pieptul strigoiului
ar fi stins blestemul [i ar fi luat [i de so]ie pe fata \mp`ratului, ceea ce
Miron [i izbute[te.) Cu toate c` asonan]a bizar` [i cu aspect
anagramatic cap – hac, solu]ia pare mai mult ca plauzibil`. ßi totu[i,
nici sensul, nici simetria rimelor n-o \ng`duie. C`ci nu de cap e vorba
\n ast` situa]ie, c~t de virtute („Dar Miron ia barda-n palm` / ßi
copacul mi-l \ncarc`“), iar rima trebuie s` consume cu versurile 5–6
(poiene-buruiene). Practic~nd cunoscutul alfabet al rimelor, ce de
at~tea ori se \nt~lne[te la situa]ii dificile \n manuscrisele poetului,
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ajungem la: „Cin’ se simte mai cu vene“. Ar fi acceptat-o \n cele din
urm` Eminescu? Mai mult ca sigur. C`ci cu toat` aparen]a de
neologism, cuv~ntul se \nt~lne[te, cu acest plural chiar, [i-n vechile
tip`rituri (cf. dic]ionarul Tiktin: Tetravanghelul lui Coresi, 1562, 9,
2 [i tot acolo, din aceea[i familie, expresii ca: v~n` ca o]elul, tare de
v~n`). Incident cu at~t mai semnificativ, cu c~t el ilustreaz`, dintr-o
singur` lovitur`, cele dou` aspecte ale problemei: \nt~i, c` Eminescu
e un mare m~nuitor al rimelor ([i cele dou` basme versificate din
Kunisch abund` \n astfel de ini]iative) [i, al doilea, c` editorii,
aproape constant, trec cu u[urin]` peste [i le nesocotesc, c~nd nu le
[i masacreaz`. Las la o parte rime ingenioase \n chiar aspectul lor
aparent siluit: „Te du de-o cat` [i-n a ei fereast` / De-o vezi deschis`,
zv~rle floarea ast`“ (Fata \n gr`dina de aur, pp. 103–104), amintind
de stihul: „…iar genunchiul / Plecat… c-adoratori din vremea fost`“
(çn c`utarea ßeherazadei, IV, p. 211); inarticul`ri [i interveniri topice
practicate pe vremea lui Molière: „Qui je comprends cela / C’est
justement tout comme“ (L’école des femmes1,II, 3), ca [i pe vremea
lui Conachi: „Cu toate c` dintre oameni nu am lipsit niciodat` / Dar
de-i pre p`m~nt amorul, nu [tiu, ast` un` dat`“ (Judecata femeilor,
\n «Convorbiri literare», XXXVII, 373). Las, de asemenea la o parte
rime cu juxtapuneri arhaizante: „P`truns de dorul ne[tiutei Verguri /
S-au dus s` cear` sfat la s~nta Miercuri“ (Fata \n gr`dina de aur, 55-
56); „Atunci din nou el o lu` pre m~neci / S` cear` sfat acum s~ntei
Dumineci“ (Ibidem, 127-128), sau verbe proprii vechii limbi
rom~ne[ti: „Atunci ele-au deschis / Fere[ti \nalte [i, la m~ndrul soare
/ Din boal-ad~nc` fata a \nvis“ (Ibidem, 194-196), pe care editorii \l
transcriu constant: „\nvins“, a[a cum, la fel de neglijent, transcriu
variile forme ale unui neologism ca: „a adorna“, pentru „a
\mpodobi“, folosit de Eminescu \n ambele poeme: „Avea o fa]`
dulce, m~ndr` prunc` / Cu cari basme vremile [-adorn“ (Ibidem, 5-
6, \n rim` cu corn), nu: „s-adorm“ [i: „Ba s` poate s` te-adoarne / Cu
frumos pro]ap de coarne“ (Miron [i frumoasa f`r` corp, 239-240),
nu: „s` te-adoarme”, [i aliajul acesta neologic \ntr-un cuplu neao[ ca
„pro]ap de coarne“ tr`deaz` pe un mare rafinat al lexicului. A[a cum
tot de la un cunosc`tor al particularit`]ilor versului popular deriv` [i
at~t de eufonicele enclitice pronominale, precum: „L-a sp`latu-l,
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piept`natu-l, / La botez l-a dus pe micul, / La icoan` l-a \nchinatu-l, /
Un diac citi tipicul“ (Ibidem, 28-31), pentru care vezi [i mai t~rziile
versuri, de Ia[i, din vremea Pajului Cupidon: „Cine cum \l va vedé /
D~nsei de [tire s`-i dé / Drept r`splat` li va da-le / S`rutarea gurii
sale“ (II, 51). ßi examenul acesta ar putea fi dus [i mai departe. çns`
el nu trebuie s` umbreasc` acele daruri ale poetului [i psihologului,
ce fac din cele dou` basme versificate crea]iuni folclorice de \nalt`
]inut` artistic`. A[a cum versul: „Copil frumos ca luna nop]ii lunge“
(Fata \n gr`dina de aur, 306), cu care demonul \[i vr`je[te victima,
vine \mbibat de toate miresmele viitoarelor armonii eminesciene.
Iat`, de pild`, c~t de luminoas` e apari]ia fecioarei de \mp`rat \n
sumbrul pervaz al basmului, un minut dup` ce demonul a consim]it
supremul sacrificiu, al nemuririi, [i un minut \nainte ca Florin, F`t-
Frumosul norocos, s` poposeasc` la por]ile castelului (vv. 313-
328):

Precum o floare ar ie[i din surii
ßi mor]ii mun]i, din piatra lor uscat`,
Astfel copila-nvio[az` murii,
Pe c~nd \n bolta geamului s-arat`,
Copil al apei, cerului, p`durii,
A lumii-ntregi mai dr`g`la[` fat`.
Ea asculta pe-al prim`verii oasp`t
çn diminea]a ce-i z~mbe[te proasp`t.

çmpr`[tiat` fulgereaz` roua
çn viorii, str`lucitoare boabe,
¥`r~na-nvie-n prim`vara nou`.
R`coare-i v~ntul cu miros de ape,
P`rea c-ar fi plouat de[i nu plou`
Dec~t lumin`, ce nu mai \ncape.
Cu gura, fa]a, ochii ei, ea r~de,
Privind \n soare, \i clipia, i-nchide.

Se [tie c` Miron [i frumoasa f`r` corp, cel de-al doilea basm
din Kunisch, a mai fost versificat [i de Tonetti Roman, \n 1878,
cam 4 ani dup` ce Eminescu \[i transcrisese caligrafic adaptarea sa
\n solidul caiet cartonat de Ia[i. Nu e nevoie s` supunem unei
analize detaliate poemul, altminteri de bune inten]ii, Radu, pentru
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a \n]elege de ce viitorul mare dramaturg, autorul lui Manasse, nu
putea s` izbuteasc` acolo unde Eminescu, poet de infinite resurse,
cunosc`tor al datinilor [i al sufletului poporan, nu numai al
graiului, era predestinat s` dea \nc` una din marile sale crea]ii
folclorice. Poemul debuteaz` cu o scen` tipic popular`, a na[terii
unui prunc, plin` de mi[care [i de pitoresc, se continu` cu misterul
ursitoarelor, cu cerin]a nes`buit` a mamei, cu scena \mpe]irii fetei
de \mp`rat etc., totul \ntr-o atmosfer` jovial` pe care rafinamentele
stilistice ale c`rturarului le poten]eaz` [i le scot la lumin`, cum se
poate deduce din urm`torul fragment (vv. 226-252) ce urmeaz`
probei de voinicie a lui Miron, despre care am amintit, [i unde
apar, dimpreun` cu practicile unei anume morale nup]iale, [i acele
inova]ii de rim` la care f`ceam aluzie mai sus:

ßi s` c~nte strana prinde:
– Este tare, este tare,
ßi cuminte, [i cuminte
ß-ar`tos la ar`tare.
Sc`rpin~ndu-se la ceaf`,
çmp`ratul c-o garaf`
A venit [i c-un singeap
ßi \mpl~ndu-l, zice: – Ia f`
De mi-l toarn` peste cap!
ßi acu s`-mi faci hat~rul
S`-mi ei fata-n \nso]ire,
ßtiu c` ai s` fii cat~rul
Peste nazuri, fasolire,
Ba s` poate s` te-adoarne
Cu frumos pro]ap de coarne
ßi s`-]i puie [i urechi.
Cine poate s-o \ntoarne
C~nd a[a-i menit din vechi?

Ca s` vezi, [i-mp`r`teasa…
De... at~ta-]i spun acuma…
Taci, da ochii-]i ai de paz`,
C` ce-i fata, ce-i [i muma!
E [i-un alt metod, ]i-l sf`tui,
S` taci molcom, s` \ng`dui,
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F`-te c` nici [tii… n-ai treab`,
Tu s`-i faci frumos tabietu-i
ßi-ncolo s`-]i vezi de treab`.

Al`turi cu marile fresce sau compozi]ii, Eminescu cunoa[te [i
arta instantaneelor folclorice, multe din ele schi]ate dup`
surghiunul bucure[tean, din toamna anului 1877. Ele sunt
numeroase [i, mai la urma urmei, varia]iuni cu toatele ale acelui
continuu suspin dup` fericirea r`mas` la Ia[i:

Alei, drag` Veronic`,
Desp`r]irea toate stric`.
De ne-alegem cu nimic` –
Via]a trece, frunza pic`.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M`-ntrebai, drag`-ntr-o zi
Cine-n lume s-o g`si,
Pe noi a ne desp`r]i.
Iat` dealul s-au g`sit
Pe noi de ne-au desp`r]it:
Dealul cu p`durile,
Luncile cu r~urile,
Cerul lumei plin de stele,
Oamenii cu vorbe rele.

Din c~nd \n c~nd suspinul se ad~nce[te [i, relu~nd una din
frecventele sale teme, aceea a opozi]iei dintre lec]iile vie]ii [i via]a
f`r` de lec]ii a c`r]ilor – transpune un distih din Icoan` [i privaz,
103-104, variante (çn van o ca]i \n creier, \n van \n colbul [colii /
Cite[ti privirea-antic` \n c`r]i roase de molii“) \n stihuri populare,
\n care, de[i toate elementele sunt de provenien]` folcloric`, chiar
imaginea versului final, dozajul ierburilor, printre care cele mai
amare sunt ale propriei sale experien]e [i d` un filtru, cu at~t mai
puternic cu c~t mai concentrat este extractul: „çn z`dar \n colbul
[colii…“ etc. (Textul \n Postume [i reprodus \n articolul Poe]ii
no[tri [i folclorul, vol. Alte men]iuni… III, 1967).

Paralel \ns` cu crea]iunea folcloric`, de diversitatea [i m`iestria ce
s-au v`zut, afl`m la Eminescu [i un bogat sector al divertismentelor,
\n]eleg~nd prin aceasta fie texte improvizate \n r`gazuri de odihn`, fie
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pasti[e [i parodii \n marginea propriilor sale lucr`ri, fie simple exerci]ii
ale metrului popular, a[a cum un virtuos oarecare ar l`sa s`-i alunece
la voia \nt~mpl`rii degetele pe clapele instrumentului, fie zadarnice
tentative de a \nvinge o anume oboseal`. Toate aceste improviza]ii ale
hazardului sunt, fire[te, inegale ca valoare [i execu]ie, fiecare de un alt
timbru, \ns` toate deopotriv` de semnificative, deschid tot alt` poart`
supozi]iilor [i interpret`rilor. Desigur, un distih ca:

ßi pe apa lacurilor
Doarme umbra veacurilor,

notat \n marginea unuia din versurile poemei Diamantul
Nordului, de o factur` mai cur~nd simili-popular`, dar de o
rezonan]` ad~nc eminescian`, ne \ndep`rteaz` cu totul de p`]ania
bietului hidalg adormit sub balconul Dulcineei [i vis~nd expedi]ii
polare, soldate cel mult cu un guturai. çn schimb, c~t de fireasc` [i
c~t de tonic` e reac]iunea poetului, c~nd \n marginea unei stofe:

Dar vai! E prea frumoas`. Putut-a sta-mprotiv`
– Pl`cerea-ademene[te, dorin]a-i guraliv` –
Acelor vorbe calde, [optite cu durere
Ce aerul \l umplu [i inima de miere?
Putut-a \mpotriva at~tora s` steie
C~nd e a[a frumoas`, c~nd nu-i dec~t femee?

din patetica lamenta]ie veronian`, Pierdut` pentru mine,
z~mbind prin lume treci (IV, 269-272), scris` dintr-un condei, a
doua zi dup` moartea mamei sale, la \nhumarea c`reia asist`, \n
iadul chinuitor [i la doi pa[i numai de Venera impenitent` a Ia[ilor
(\n fond poemul acesta de adora]ie [i abjurare nu reia, oare, cu
c~teva octave mai sus [i \n plin` maturitate liric`, tema debutan-
tului din Venere [i Madon`?), improvizeaz` cu un sigur instinct al
concentr`rii aceste [ase versuri de un perfect timbru folcloric:

Cine poate sta-mprotiv`
La dragostea guraliv`
Ce te-nc~nt`, c~nd le cere
Cu cuvinte de durere –
ßi-mprotiva lor s` steie
Cine nu-i dec~t femee?
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Articolele sale de ziar foiesc de infiltra]ii folclorice, p~n` \ntr-
at~ta \nc~t unul din editorialele «Timpului» e \n]esat de la primul
la ultimul r~nd, cu multe [i sugestive dictoane populare. Schimb~nd
ritmul [i fr~ng~nd un vers \n dou`, invoc` \ntr-unul din editorialele
sale grave («Timpul», V, 19/13 septembrie, 1880) pozi]ia tragic` a
lui Faust, c~nd (cu chiar termenii s`i) „arunc~nd folian]ii ro[i de
molii ai filozofilor [i teologilor zicea, \n spirit de ad~nc`
descurajare: „Bin nun so klug als wie zuvor“, sau pe rom~ne[te:

„Sunt at~ta de cuminte
Cum am fost [i mai nainte.“

Anivers`rile „Junimii“, la care Eminescu a participat \ntotdea-
una cu texte mai mult sau mai pu]in licen]ioase, din care nu lipsesc
nici medita]ia, nici fantezia (de pild` Antropomorfism, IV, pp. 222-
230) sau onomasticile amicilor s`i (de pild` Felicitare lui Samson
Bodn`rescu, IV, p. 508) au g`sit \n inspira]ia de circumstan]` a
poetului unul din cei mai ferven]i stihuitori. Putea s` lipseasc`
metrul popular? El [i apare \ntr-o telegram`, a c`rei blanchet`
original` ne-a fost comunicat` de colegul ßerban Cioculescu. Ea
poart` num`rul [i data 2879, Bucure[ti, 1880, noiembrie (6) [i e
adresat` lui Iacob Negruzzi, Hotel Rom~nia, Ia[i:

Rog pe p`rintele Creang`
Ca s` sune din talang`,
Din talanga cea de boi
Ca s` auzim [i noi.
Doresc s` petrece]i bine
S` nu m` uita]i pe mine –

stihuri precum se vede, f`r` de vreo valoare literar`, dar
sugestive prin oricare din detalii [i care contureaz` at~t natura
anivers`rilor „Junimii“, c~t [i raporturile poetului cu societatea
ie[ean`. A[a cum sugestive [i bogate \n deduc]ii ni se par [i
urm`toarele trei versuri:

Te \ntreb, Vod` Matei,
De m` ier]i [i dac` vrei
Creang`-nflorit` de tei,
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zv~rlite prin preajma numeroaselor strofe pe tema florilor,
divertisment dup` Stelele-n cer (V, p. 397 [i urm.) [i mai ales
pentru cazul c` ]in de epoca rupturii din 1880 [i tr`deaz` o dorin]`
secret` a poetului.

Cu mult mai numeroase sunt acele popasuri folclorice, pe care
le-am putea asemui cu ceea ce tehnica mar[urilor pedestre
nume[te: o halt` de ajustare. Un exemplu e cel din Las`-]i lumea
ta uitat` (III, 198-199), alte dou` sunt \nregistrate \n aparatul critic
al volumului V, pp. 69-146, la capitolul Memento mori (Unde
valuri lungi sub lun`, episodul Dochia, V, 511-516 [i Iar din negri
trunchi de st~nc`, episod Roma, 889-905) – [i ele r`spund unei
oboseli ce se cerea remediat` printr-un joc. Astfel de momente se
\nt~lnesc adesea \n crea]iunea eminescian`. C`ci, a[a cum toamna
anului 1876 este, \n acela[i timp, una din cele mai chinuite, dar [i
una din cele mai rodnice, la fel anul 1880 [i cei ce urmeaz` v`d
altern~ndu-se opere de suprema des`v~r[ire a Luceaf`rului, cu
zadarnice \ncerc`ri de a se apropia de anumite teme, precum, \ntre
altele, acele schi]e torturate pentru un imn lui ßtefan cel Mare, \n
1883 (IV, 545-547 [i V. pp. 624-630). Sunt \ns` dou` texte inedite
(pe primul vers; „Peste codri sta cetatea“ [i „Mii de stele… dulce
sar`“) pe care le-am anexat acestui articol cu g~ndul de a le supune
dezbaterii [i de a limpezi, poate, \n ce m`sur` ele pot figura printre
divertismente [i dac` nu cumva, \ndeosebi \nt~iul din ele, ar
corespunde mai cur~nd unor capricii de crea]ie, despre care un
teoretician al muzicii se exprima \n felul urm`tor (transcriu
traduc~nd): „Se mai poate \nt~mpla ca dup` ce o tem` respectiv` a
fost adoptat`, compozitorul s`-[i impun` a o trata \n felurite stiluri
[i \n diferite forme, s` o varieze, s` o transforme, s` o denatureze
chiar p~n` ce o face de nerecunoscut… Excelente exemple de
astfel de jocuri ofer` Beethoven \n finalul simfoniei cu coruri,
Schumann \n Studii simfonice, Bizet \n uvertura Arlezienei (o
uvertur` \n form` de arie variat`) etc.; [i, mai mult ca oricare altul,
Wagner \n ultimele sale opere; de asemenea, \n Manon [i
Esclarmonde unde Massenet a [tiut at~t de bine s` exploateze, f`r`
s` fac` dintr-asta o prinsoare, [i r`m~n~nd sincer, personal [i foarte
francez, procedeul de origin` germanic`, al motivelor tipice; [i
\nc`, Ascanie de Saint-Saëns“ (Albert Lavignac, La musique et les
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musiciens, 1936, pp. 427-428). Este cert, de pild`, c` Doña Sol
reia, destram` [i degradeaz` o poezie de puritatea elenic` a Dianei,
este cert c` multe din c~ntecele de iubire ap`rute \n «Familia» sunt,
\n manuscrise, sau desfigurate, sau parodiate, este cert c` Peste
codri sta cetatea e redactat` \n marginea Luceaf`rului [i c` dac`
tema zbur`torului e, \n bun` parte, realizat` cu elemente strict
folclorice, c`tre sf~r[it textul se viciaz` de anume reminiscen]e, ce
revin cu [i mai mult` inoportunitate \n Mii de stele… dulce sor`,
text hot`r~t hibrid, de autopasti[`, \n care r`zbat [i at~tea ecouri ale
c~ntecelor de lume („…spune-mi bine / C` eu cine [i prin cine / S`
m` \n]eleg cu tine / Ca s` vii sara la mine“). Cu astfel de exerci]ii
suntem desigur departe de toate acele varia]iuni muzicale din Mai
am un singur dor, una mai instructiv` dec~t cealalt` (III, 229 [i
urm.), sau de colateralele Luceaf`rului (II, 453; IV, 442-450 [i V,
locul indicat), [i c`rora at~t de bine li se potrive[te citatul de mai
sus, din Lavignac. çns` dezbaterea e abia la \nceput1.

1 Reproducem, totu[i, numai \nceputul primului text. Amatorul de
confrunt`ri le poate afla \n Caiete critice, 1957 sau \n Opere, VI, Literatura
popular`, Editura Academiei R.S.R., 1963.

PESTE CODRI STA CETATEA…
Peste codri sta cet atea,
St`p~nind singur`tatea…
Luna plin` str`lucea,
Ziduri negre poleia
Din n`l]imea cea albastr`
B`tea tainic la fereastr`.
ßi pe negrele z`brele 
Sta domni]a dup` ele,
Uit~ndu-se norilor,
Calea zbur`torilor.
P`rul galben abia cre]
Peste t~mple sta r`zle]
ßi trec~nd de dup` t~mple
Ca un val de aur \mple
Umerele [i spinarea
ßi \ntreag` ar`tarea.
ßi e una la p`rin]i
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Cum e luna printre sfin]i.
ßi-ntre fete tinerele
Ca [i luna printre stele,
ßi e una chiar sub soare
Cine cat`-n ochii-i moare.
Ochi izvoare de lumine,
Cu m~ni albe, lungi [i fine
ßi cu degetele trase,
Sub]irele de cr`ias`,
ßi buzele sub]irele
De-mi z~mbea-ntristat cu ele.

Au moi [tiu povestitorii
Ce sunt, oare, zbur`torii?
Vin din rumenirea serii
ßi din fundul sf~nt al m`rii,
Vin din ploaia cea cu soare
ßi din foc de fat` mare,
Iar` umbra norilor
Calea zbur`torilor,
C`ci \i vede
Cine-i crede.
La oricare
Le n`zare
L-a chemat din noaptea mare.
De-ndr`ge[te vre o fat`
Ca luceaf`r i s-arat`,
Dar din nouri se repede
La p`m~nt unde o vede
ßi-n c`rare \i r`sare
De la cre[tet la picioare:
Ochii negri-ntuneco[i
I se uit` m~ng~io[i
çn p`r negru stele poart`,
Dar` alba fa]`-i moart`.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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POEMUL PUTNEI: O POSTUMå
MAI PU¥IN ?

Ca m~ine, mai corect \n vara anului viitor, se vor \mplini dou`
decenii de c~nd, \n primul volum al edi]iei critice Eminescu, drept a
treia anex` [i sub titlul – [i comod, [i provizoriu – Poemul Putnei,
retip`ream, folosind lucrarea memorialistului bucovinean T.V.
ßtefanelli (Amintiri despre Eminescu, 1914, pp. 111-115),
cunoscuta de atunci poem` çnchinare lui ßtefan Vod`. Dezmorm~n-
tat` dintr-o foaie volant` de epoc`, pe care tot o mai p`stra din
vremea s`rb`torilor de la Putna din 15/27 august, 1871, al c`reia
unul dintre cei mai ferven]i ini]iatori fusese Eminescu, poema ridica,
at~t prin \nalta ei valoare, c~t [i prin \ntreg cortegiul acela de „adev`r
[i poezie”, pe care memorialistul izbutise s`-l reconstituie, o serioas`
problem` de paternitate. Dup` ce evoca la distan]` de mai bine de
patru decenii [i cu un real talent \mprejur`rile, resuscit~nd cu
pregnan]` silueta unui Eminescu activ [i enigmatic, \n acela[i timp,
]in~nd sub bra] un vraf de foi volante, recit~nd cu rara-i dic]iune,
intrat` de mult \n legend`, poemul \ntr-un grup de pelerini, sporit pe
m`sur` ce versurile se acumulau [i nemul]umit c~nd mul]imea \l
aclam`, iar memorialistul lu~ndu-i urma ]inea mor]i[ s` [tie de cine
e poemul, ßtefanelli ad`uga: „ßi ast`zi, dup` at~]ia ani, scriind aceste
r~nduri, [i av~nd \naintea mea acela[i exemplar de poezie ce mi l-a
dat atunci Eminescu, m` \ntreb cine-i autorul acestei poezii pe care
a \mp`r]it-o Eminescu. Eram atunci convins c`-i de Eminescu, care,
\n modestia sa, nu voie[te s-o m`rturiseasc`, dar cu toate cercet`rile
mele la Slavici [i al]ii nu am putut afla autorul nici p~n` azi. Poezia
e tip`rit` \n tipografia Buciumul rom~n din Ia[i [i are 24 de strofe.
Eminescu a \mp`r]it-o \n ziua serb`rii \ntre public, dar \n d`rile de
seam` ce au ap`rut asupra serb`rii \n ziarele din Rom~nia nu am
aflat-o nic`ieri reprodus` sau amintit`.“

çn ce m`sur` problema acestei paternit`]i putea s` intereseze pe
oricare dintre editorii sau comentatorii vie]ii [i operei eminesciene,
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un mic istoric al chestiunii, de-a lungul anilor, o va l`muri cu mult
mai bine. El este cu at~t mai necesar, ast`zi, c~nd enigma e pe cale
de a fi dezlegat` [i misterul paternit`]ii, gra]ie unor \mprejur`ri
fericite, abolit. çnc` din 1914, la pu]in timp dup` apari]ia lui
ßtefanelli, p`rintele Gala Galaction, pornind de la relat`rile
memorialistului, se oprea, \n preafrumoasa carte ce \nchina vie]ii lui
Eminescu, cu explicabil` tulburare \n fa]a acestei „ode ad~nc
emo]ionante“, care, „de[i inconsistent`“, \n \ntregimea ei, „p`r~nd
s` fie scris`“ „dintr-o dat` [i nemairev`zut`“, era totu[i plin` de
„umbre [i ad~ncimi vrednice de Eminescu“. „Aceast` od` – mai
ad`oga – \n privin]a paternit`]ii c`reia dl. ßtefanelli are ast`zi
\ndoieli, nu poate s` fie dec~t de Eminescu.“ ßi dup` ce citeaz`
magnifica prim` strof` („ßi strunele pleznite [i harfa desf`cut` / çn
salcia pletoas` pe care at~rna / L-a Isterului r~pe, acuma este mut`
/ ßi c~ntul ei de aur nu pot a-l de[tepta“…), cu gravele ei acorduri
de org`, prelud~nd o mare cantat`, pe care le apropie de cunoscutele
versete din psalmul La r~ul Babilonului… [i, dup` ce afirm` c` „\n
felul acesta numai Eminescu putea s` \nceap`“, \ncheia cum nu se
poate mai judicios: „Critica ar face un serviciu literaturii noastre [i
admiratorilor lui Eminescu dac` ar examina aceast` poezie [i s-ar
pronun]a definitiv asupra dreptului ei de a fi socotit` ca o produc]ie
a lui Eminescu.“ C~nd, prin 1932, colegul nostru G. C`linescu
\ncepea memorabila sa ac]iune de dezintegrare a atomului
eminescian, public~nd, \nainte de a le fi integrat celor cinci tomuri
ale Operei lui M. Eminescu, \n periodicele timpului, masive [i
senza]ionale inedite dup` manuscriptele poetului, \mi amintesc s` fi
dat, \ntr-un articol de gazet`, expresie n`dejdii c` poate [i perla,
\nc` neautentificat`, a Poemului Putnei se va fi afl~nd r`t`cit` prin
valvele binecuv~ntate ale vreunei scoici \nc` neexplorat`. Nu peste
mult aveam s` m` \mbarc [i eu pe aceast` nobil` galer`, care a
\nfruntat c~teva furtuni, a edi]iei integrale Eminescu [i la cap`tul
primului periplu puteam s` atest, \n ciuda unor afirma]ii contrarii
(vezi Opere, I, pp. 498-499, [i V, pp. 56-57, nota), dar \n bun`
cuno[tin]` de cauz`, c` manuscrisele poetului nu t`inuiesc un astfel
de m`rg`ritar. çns` n`dejdea n-o pierdusem [i \n a[teptarea minunii
care s`-mi dea dreptul s` pun c`p`strul pe fantomaticul inorog,
peripatetizam \n tov`r`[ia acelui admirabil spirit critic care a fost
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Pompiliu Constantinescu, \ntorc~nd argumentele pe o fa]` [i pe alta
[i \ntrec~ndu-ne \n delectarea superbelor caden]e. Desigur,
conveneam am~ndoi, poemul nu se men]ine tot timpul la aceea[i
\n`l]ime de-a lungul celor dou`zeci [i patru de strofe, ba chiar
uneori se poticne[te [i \nc` sup`r`tor [i de ne\n]eles \n cele patru
strofe (15-18, …O, mamelor rom~ne“ etc.), \ntru totul prozaice. çn
ansamblu, \ns`, rezonan]a acestei minunate cupole, oper` a unui
arhitect inspirat, cu toate clipele lui de distrac]ie, nu poate fi
t`g`duit`. Mai r`m~nea s` afl`m dovezile acestei paternit`]i, [i ele
nu puteau fi g`site deocamdat` dec~t \n anume apropieri cu unul
sau altul din textele poetului, cu anume imagini, cu anume
preferin]e lexicale [i cu anume artificii retorice, proprii lucrului, [i
juvenil [i de improviza]ie. Este ceea ce \ncercam \n cea de-a treia
anex` a primului volum din edi]ie, acum aproape dou`zeci de ani,
r`spunz~nd, s-ar zice, invita]iei preabunului nostru mentor,
p`rintele Gala Galaction, formulat` cu dou`zeci de ani mai \nainte,
dar pe care n-o aveam, \n timpul util, prezent` \n memorie. A[a c`,
dup` ce pledam \n favoarea paternit`]ii lui Eminescu, \ncheiam,
c~t` vreme autorul f`r` de nume al superbului text nu-[i tr`da
identitatea, \n singurul chip cu putin]`, l`s~nd un loc mai mult sau
mai pu]in larg [i celeilalte ipoteze a non-paternit`]ii: „Dar dac`,
totu[i – ad`ogam – poema nu e a lui Eminescu? R`m~ne s` vedem
a cui e, pentru a i-o restitui cu toate onorurile, [i pentru c` e un
veritabil tezaur, dar [i pentru c` a f`cut obiectul admira]iei lui
Eminescu. ßi cercetarea trebuie s`-[i pun` ca prim` \ntrebare: Cine,
afar` de Eminescu, dintre poe]ii no[tri putea, la epoca aceasta, s`
scrie un poem de amploarea, perfec]iunea [i \nalta inspira]ie a
çnchin`rii lui ßtefan Vod`?“ ßi cu toate c` r`spunsul era implicat [i
de sine sub\n]eles, la cea de a doua retip`rire a textului (vol. V, p.
57), tocmai pentru c` trecuser` dou` decenii, \n care timp poemul
c~[tigase \n arom` [i prestigiu, m-am sim]it obligat s` dau [i
r`spunsul la \ntrebarea: „Cine, afar` de Eminescu putea… s`
scrie…? etc.: „ßi mul]i \[i vor spune: nimeni.” Ceea ce, \ntr-o
variant` adaptat` scopului, de altminteri, spuneam [i-n prefa]a
aceluia[i volum al V-lea, c~nd vorbind de cele dou` apocrife
inserate \n finele volumului, care, cu c~t sunt mai abil calculate, cu
at~t mai mult „nemul]umesc [i irit`“, ad`ogam: „Dac` n-am stat la
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g~nduri s` \nregistr`m la loc de cinste, \n ciuda ([i poate tocmai de
aceea) minimului procent de incertitudine çnchinarea lui ßtefan
Vod`, din 1871, supun~nd-o examenului public [i gr`bind, \n
chipul acesta, o clarificare, apocrifele“ etc., etc.

A[a se prezenta p~n` mai deun`zi situa]iunea acestei probleme
a paternit`]ii Poemului Putnei, care ne-a preocupat aproape
dou`zeci de ani [i c`reia colegul nostru prof. D. Mur`ra[u, editorul
folclorului eminescian, i-a adus mult a[teptata dezlegare. çntr-o
comunicare particular`, d-sa a avut amabilitatea – pentru care \i
aducem toate mul]umirile – s` ne \mp`rt`[easc` aceast` a d-sale
descoperire, ce pentru importan]a ei ca [i pentru lini[tea tuturor
acelora pe care aceast` chestiune i-a interesat – [i pe care-i cred nu
pu]ini – [i nu mai pu]in pentru c~t de multe [i c~t de variate
probleme ridic`, ni s-a p`rut c` merit` s` fie f`cut`, cu un minut
mai devreme, public`. Ipotezele, c~te s-au brodat pe tema
paternit`]ii acestui poem, ca [i afirma]ia lui ßtefanelli, c` \n d`rile
de seam` asupra serb`rii, tip`rite \n ziarele din Rom~nia, nu l-a
aflat, nici reprodus, nici amintit, cap`t`, gra]ie descoperirii prof. D.
Mur`ra[u, un r`spuns decisiv: poemul a ap`rut \n «Telegraful» din
Bucure[ti, I, nr. 21, de duminic` 29 august stil vechi, a[adar la
dou` zile dup` ce serbarea de la Putna avusese loc, poart` titlul: La
morm~ntul lui ßtefan cel Mare (\n subtitlu: 15/27 august 1871), iar
autorul: D. Gusti – [i, cu toat` surpriza, pe care nepreg~ndita
\nt~lnire ne-o pricinuie, nu ne-am putut smulge pl`cerii de a reciti,
din nou, \n toat` a ei desf`[urare, \ntreaga poem`. Mai e nevoie s`
spun? Poemul mi s-a p`rut nu numai la fel de impresionant, dar,
bizar paradox, chiar mai frumos ca-n trecut. ßi, negre[it, c` nu din
pricina vecin`t`]ilor plane peste care \[i ridica \naltul cre[tet de
granit. Atari fenomene se v`d prea adesea petrec~ndu-se fie \n
natur`, fie \n lumea literelor, unde impresiile c~[tig` sau pierd prin
juxtapunere. C` lucrul n-ar fi fost de fel exclus nici de data aceasta
e de la sine \n]eles, at~t de bogat` [i mediocr`, \n acela[i timp, fu
pletorica produc]ie  poetic` la care istoricul eveniment de la Putna
d`duse na[tere. Despre cele dou` imnuri ale lui Alecsandri, ce s-au
bucurat [i de privilegiul muzicii, se poate spune c`-s printre cele
mai izbutite ale genului, conven]ional prin defini]ie, al poeziilor de
circumstan]`. «Telegraful» \nsu[i public`, \ncep~nd din iulie, un
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bun num`r de astfel de produc]iuni. Paralele cu piese de folclor,
sau de pseudofolclor, precum C~ntecul lui ßtefan-Vod` sau ßtefan
Vod` [i Burcel, poe]i de o circula]ie curent` precum I. Grozescu,
N. Scurtescu, necunoscu]i ca Ioan Polescu sau veterani ca Dimitrie
Bolintineanu versific` din obliga]ie profesional`. De-a dreptul
penibil`, Monastirea Putna a lui Bolintineanu spore[te cu unul
seria de e[ecuri festive, \n care, \ntre al]ii, \nsu[i marele Grigore
Alexandrescu \[i are lotul apreciabil. Nu e \nt~ia oar` c~nd poezia
se refugiaz` \n proz`. Mai mult` poezie, \n sensul emo]iilor tari, se
\nt~lne[te \n schimbul de epistole [i adrese dintre t~n`rul mandatar
al comitetului, Mihail Eminescu, [i Dumitru Br`tianu, sau \n cutare
articol de Tocilescu, \n discursul lui Xenopol, pe care Hasdeu
totu[i \l repudiaz` [.a.m.d., a[a cum la 1848 orice pagin` de
B`lcescu [i de Kog`lniceanu \ntrece cu mult [i cele mai izbutite
dintre compunerile \n versuri.

Poemul Putnei, pe noul s`u titlu La morm~ntul lui ßtefan cel
Mare, de D. Gusti este o excep]ie de o at~t de categoric` str`lucire,
\nc~t o datorie elementar` de con[tiin]` oblig` la ceva mai mult dec~t
o simpl` \nregistrare bibliografic` [i la repunerea \n drepturi a aceluia
at~ta vreme deposedat. Autorul Poemului Putnei are dreptul la un
surplus de biografie. Deoarece: s` fie cu adev`rat D. Gusti autorul?

çntrebarea ar putea s` surprind` pe mai mult de unul dintre
cititori. C`ci dac` e de \n]eles \n titlu, ce rost mai are, dup` ce
misterul a fost dezvelit, semnul de interoga]ie? De unde incertitu-
dinea [i ce anume o autoriz`? Semn`tura D. Gusti \n josul unei
poeme at~t de des`v~r[ite ca La morm~ntul lui ßtefan cel Mare, \n
timp ce toate prezum]iile pledau pentru Eminescu, a fost, de bun`
seam`, mai mult dec~t o revela]ie, [i \nc` una din cele mai senza]io-
nale, ea constituie un adev`rat [oc de gra]ie, unul din acele trauma-
tisme istoriografice ale c`ror efecte nu se resorb chiar at~t de lesne.
Desigur, amorul propriu nu are ce c`uta \ntr-o chestiune, care,
oricum, era de resortul tribunalului, c~t timp nu fusese \nc` judecat`.

Dar dac` \ndoial` nu poate fi, – c~t` vreme textul foaiei volante,
neisc`lit, ca de altminteri \ntreg mald`rul \mp`r]it de Eminescu la
Putna, apare dou` zile numai dup` ceremonie, \n «Telegraful», [i
sub semn`tura D. Gusti – amatorul de certitudini nu se poate,
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totu[i, smulge dorin]ei de a cunoa[te c~t mai mult. ßi \n primul
r~nd: ce raporturi vor fi existat \ntre t~n`rul de 21 de ani, p`truns
de frumuse]ea poemului ce recita pelerinilor, [i omul politic, fost
ministru al guvernului Golescu \n 1867, fost colaborator al
«Albinei» [i fost redactor al «Zimbrului», acum \n v~rst` de 53 de
ani? Ce ra]iuni de stat sau altminteri vor fi dictat anonimatul
poemului \n incinta m~n`stirii [i pe ce cale va fi ajuns el \n
coloanele gazetei bucure[tene? Se va fi cules care de pe una din
foile volante, \n josul c`reia Eminescu va fi caligrafiat numele
autorului, sau autorul \nsu[i, [i de unde, \[i va fi expediat autogra-
ful? Va fi avut oare Eminescu, el, care nu refuza nici sprijinul, nici
participarea, fie \n compunerea, fie \n retu[area splendidei piese de
circumstan]`, o c~t de mic` parte de contribu]ie? ßi \n cazul acesta,
se va fi deplasat el, oare, la Ia[i, [i c~nd, deoarece foile volante sunt
tip`rite \n tipografia «Buciumului rom~n», unde pe vremuri se
imprimaser` [i «Zimbrul», [i «Foiletonul Zimbrului», al c`ror
redactor, dimpreun` cu T. Codrescu, fusese D. Gusti? Tot at~tea
nedumeriri legitime, la care itinerariul eminescian, pe care istorio-
grafii no[tri \l vor reconstitui \n detalii, a[a cum \n alte p`r]i sau [i
reconstituit, zi cu zi [i ceas cu ceas itinerariile at~tor scriitori
celebri, va afla poate un r`spuns. P~n` atunci, romancierii vor
putea suplini fiecare dup` fantezia [i dup` propriile lui preferin]e.
Dac` Parcele l-ar fi cru]at [i dac` l-am fi ales arbitru, poate c`
Nicolae Iorga ar fi dat o sentin]` inspirat` din cutare analogie, tot
de el schi]at`. Vorbind de scriitorii moldoveni lupt`tori pentru
Unire [i av~nd s` judece, al`turi de poezia lui Vasile Alecsandri, [i
alte compuneri de ale barzilor ocazionali, Nicolae Iorga scria:
„çns`[i ziua cea mare a Unirii e prevestit` \ntr-o od` care trece supt
numele lui Ioan Alecsandri, fratele poetului, acela c`ruia se
\nchin` [i amintirile de c`l`torie din Africa. Ea are ritmul [i unele
elemente din Anul 1848, \ncep~nd chiar cu acelea[i cuvinte. Cu
greu am putea admite ca al doilea Alecsandri, care n-a fost \ns`
str`in de literatur`, s` fie autorul acestei frumoase buc`]i poetice,
plin` de un puternic av~nt [i turnat` \ntr-un grai des`v~r[it.“

Iar D. Gusti nu e nici el str`in de literatur`. Raporturile lui cu
Muzele urc` cel pu]in cu un sfert de veac \naintea evenimentului de
la Putna, dac` ar fi s` judec`m dup` unele produc]ii din foiletonul
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«Albinei», mai ales dup` str`lucitul articol Critica criticii, cu care
Alecu Russo r`spundea \n «Albina rom~neasc`» de la 14 februarie,
1846, cronicii dramatice a lui D. Gusti despre piesa aceluia, B`c`lia
ambi]ioas`, articol pe c~t de violent, pe at~ta de savuros [i-n filde[ul
c`ruia monograma cronicarului dramatic, prins` asemeni unei
albine de aur, ar fi ajuns s`-l ateste viitorimii [i s`-i salveze de la
uitare numele. Din fericire pentru d~nsul, D. Gusti avea [i alte
titluri, f`r` a mai vorbi de cel mai de pre] dintr-\nsele, acela al odei
de la 1871, dec~t mediocrele r~nduri, fie cele pu]ine, ale a[a-zisei
cronici dramatice, ce cu bun` dreptate aveau de ce s`-l irite pe
Alecu Russo, fie cele mai multe ale epilogului ce tip`rea peste o
s`pt`m~n` \n foiletonul «Albinei», R`spuns la Critica criticii.
„Odat` cu binele – scria Alecu Russo \n chip de preambul – s-au
n`scut [i r`ul, odat` cu lumina s-au ivit \ntunericul, adic` critica; de
aceea, de c~nd lumea, critica a fost oarb` [i [chioap` c~nd s-au
isc`lit D. Gusti.“ ßi ca [i cum n-ar fi destul, \ntreg articolul, e ]esut
dintr-o serie de varia]iuni pe aceea[i tem`, una mai categoric` dec~t
cealalt`. De pild`: „Critica rareori este cumplit` \n lec]ii sau \n laud`,
dreapt` [i judecat` [i \nv`]at`… nu-i destul de a [ti carte [i a scri,
pentru a fi critic`… mai trebuie neap`rat judecat` nep`rtinitoare,
cuno[tin]a lucrurilor, a lumii [i a oamenilor… cunosc mul]i critici,
oameni \nv`]a]i [i belé  profesori, care la [coala inimei omene[ti ar
fi la a.b.c.“ sau: „D-l D. Gusti n-au \n]eles titlul piesei, pentru c` nu
\n]elege oamenii“. Ca s` termine cu aceast` apostrof`, cam altitudi-
nar`, tr`d~nd o susceptibilitate pu]in comun`, \ns` nu lipsit` de
farmec: „Domnule D.G., c~nd am avé vreme s` st`m de vorb` ]i-a[
spune c` n-ai idee de construc]ia unei piese, c` nu \n]`legi nici
autorul, nici piesa, nici lucrurile, nici noima celor care se arat` pe
s]en`, nici [tiin]a oamenilor, a lumei [i alte multe, dar sunt
\ncredin]at c` nu m-ai \n]elege precum nu \n]elegi nici ce cite[ti
acum. ßtiu c` la v~rsta d-tale (D.G. avea 28 de ani) \i greu de a
\nv`]a, \i mai lesne de a desface dec~t a face, a discoas` dec~t a
coas`; a critica dec~t a scri; de aceea te las \n pace, sf`tuindu-te ca
pe viitorime s` \n]elegi ce critici, s` nu mai dai iar peste ru[~n`.“

çn 1851, D. Gusti traducea una din primele c`r]i ale vicontelui
Ponson du Terrail, care abia dup` aceea avea s` se consacre unei
lungi cariere de romancier popular, din opera c`ruia adolescen]a
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noastr` \[i mai aminte[te, al`turi de haiducii la mod`, fascicolele
terifiante ale nu mai pu]in celebrului Rocambole. De la Paris la
Atena, Pelerinagiu de lainici se nume[te t`lm`cirea, [i dac` ea nu
adaog` nimic \n lipsa ei de gra]ie stilistic`, at~t de prezent` totu[i \n
alte tip`rituri cirilice, de epoc`, are \ns` meritul c` p`streaz`, dintr-un
reprezentant tipic al romanului foileton, o imagin` mai pur`, \ntr-o
limb` pe care evenimentele interna]ionale de dup` 1850, premerg`-
toare Unirii, aveau s` o scoat` din anomimat. Un an mai t~rziu, \n
1852, tip`re[te o Retoric` rom~n` pentru tinerimea studioas`, ce va
avea \n 1876 o a doua edi]ie, \n timp ce Geografia general` a
Europei, Asiei, Africii, Americii [i Oceaniei pentru clasele primare
ajungea \n 1867 la a 13-a edi]ie. Compila]ii, desigur, specifice unei
literaturi didactice, a[a cum se confec]iona cu mult \nainte de
campania «Contemporanului», ce viza mai cu seam` plagiatele
manualelor universitare, c`r]uliile acestea \n]esate de date nu se
r`sfoiesc f`r` emo]ii. Deschid la paginile cu Patagonia, ]inutul
magellanic exemplarul de geografie, fost proprietate a lui Racovi]`
Gh., Hu[i, 1867, [i-nainte-mi r`sare silueta celuilalt Racovi]`. Emil,
naturalistul de pe Belgica, care trei decenii mai t~rziu avea s` dea o
rait` prin raiurile acestea primitive, despre care avea s` lase o
rela]iune dintre cele mai pitore[ti. Mai mult` originalitate se afl`
desigur \n Istoria rom~nilor. Biografii rom~ne[ti despre metoda
catehetic` pentru clasa a 2-a primar` [i [coalele s`te[ti din
Principatele Unite, partea I-a, edi]ionat` de T. Codrescu [i D. Gusti,
Ia[i, tipografia „Buciumului rom~n“, 1859, dar trec c~t mai repede
ca s` ajung la periodicele din preajma Unirii: «Zimbrul» [i
«Foiletonul Zimbrului» [i, prin ele, la poezia lui D. Gusti. Despre
ziarul acesta, mai mult sau mai pu]in oficios, a[a cum oficioase erau
[i periodicele lui Asachi, \n examenul ce consacra presei rom~ne[ti
\n «Rom~nia literar`» din 1855, Kog`lniceanu scria: „Zimbrul, ce
este acum ap`rut, de[i \[i arat` corni]ele \n toate zilele, el s-a f`cut
cu totul mititel“, [i aluzia privea p`]aniile cu cenzura [i suspend`rile
la care era expus` chiar o foaie a guvernului, pe care \nc` din
num`rul 3 de la 15 ianuarie 1855, «Rom~nia literar`», revista lui
Alecsandri, la rubrica „Miscelle“, aceast` bunic` a Miscellaneelor
lui Nicanor et comp. o punea \n gard`, s` nu mai p`]easc` ca acum
doi ani, c~nd fu obligat` \n termenii calamburului lui Alecsandri
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desigur, „de a face zimbre, \n loc de a face pe Zimbrul“. Mai
interesant dec~t ziaristul e f`r` \ndoial` poetul D. Gusti [i, pentru a
ne limita la un singur an, 1855, \n care Alecsandri scrie unele din
cele mai frumoase poezii de circumstan]`, iat` cum stau lucrurile.
Las deoparte compozi]iile – [i conven]ionale, [i mediocre –
fabricate \ntre 1849 [i 1854 (precum Os~nditul din ocn`, Voacea
bolnavilor la vizitarea ospitalului Sf. Spiridon, Imn la renturnarea
prin]ului ) cu care D. Gusti colaboreaz` \n compania lui Asachi, I.
Poni, I. Ianov [i a nelipsitului V. Alecsandrescu, celebrul pseudo-
Ureche de mai t~rziu, la bro[ura votiv` Buchetul poetic pentru
principele domnitor Grigore A. Ghica, v.v. la onomastica sa din 25
ianuarie 1855, [i m` opresc la cele publicate \n «Foiletonul
Zimbrului» pe 1855, [i \ndeosebi la c~teva titluri. Poezia de
dragoste oscileaz` \ntre declara]ia nud` („Dulce-i, dulce-a ta
privire, / Ochii ]i-s fermec`tori“), f`r` destina]ie precis`, sau poate
mult prea discret`, de vreme ce titlul e La… [i oda simbolic` La o
lamp`, \n care factura e cu totul alta [i o ini]iativ` lexical`, chiar
barbar`, ca „reziaz`“ nu poate l`sa indiferent:

Lamp`, tremur~nd, vas misterios
Ce \n miezul nop]ii \mi dai o raz`
De lumin` dulce ca un dar frumos
Tu te stingi ca steoa c~nd se reziaz`
Cerul de-a lui umbre, v`l \ntunecos.

Un drum la Paris \n vara aceluia[i an [i pentru expozi]ia
universal` din 1855, cu oprire la Budapesta, de unde dateaz`
R~ndunica Dun`rii, cu reminiscen]e de regie din B`lcescu murind
[i o alta la Ems, ale c`rui virtu]i terapeutice le c~nt` \n versuri [i
proz`, \i inspir` dou` poezii de cert` pondere. Prima de un caracter
politic, timid exprimat, Dalba lun`, dedicat` d-nei Z.K. (ini]iale
transparente) invoc` geniul tutelar al lunii s` proteje floarea
Rom~niei. Aluzia la viitorul ce se preg`tea ]`rii e clar`:

Ast` floare, Doamn`, este o via]`
Care ne sur~de \nc`-n viitor,
ßi bardul de c~nt` vreo zi m`rea]`
A patriei sale, c~nt` din amor.
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A doua, Palatul de industrie, datat` Paris, septembrie, 1855,
c~nt` \n accente inedite palatul expozi]iei universale din Paris [i
progresele industriale ale epocii. „Salutare vou`, m~ini industrioase /
Ce deschide]i lumei un frumos destin“ constituie un promi]`tor
debut pentru enumera]ia ce urmeaz`:

Aurul [i fierul, bronzul [i argintul
Marmura [i perla, durul diamant
Sc~nteiaz`-n totul [i chiar [i p`m~ntul
çn palatul ista se pare-un briliant.

çns` admira]ia poetului merge mai cu seam` la progresele
industriale datorit` puterii aburului („Fierul ]ip`, geme sl`bit de-o
putere,/ De abur ce lumea \l ne\nsemna“), [i strofa de \nchinare din
final c~[tig` \n patos, adic` \n perspectiva zilei de m~ine [i a
\ntrebuin]`rii energiei nucleare \n scopuri pa[nice:

O, voi, genii nalte, puteri creatoare,
çnaintea voastr` greul e u[or,
ßi voi, legiune de m~ni lucr`toare
Sf`rma]i neputin]a ast`zi prin vapor.

Peste un sfert de veac aproape, mai exact la 5 iunie, 1878, D.
Gusti \nchin` zece strofe „d-lui V. Alecsandri, autorul C~ntecului
gintei latine [i laureatul de la Montpellier“. Strofa penultim` nu
pare chiar at~t de str`in` dezbaterii ce ne intereseaz`:

La glasul altei lire cu strune fermecate
O lume-ntreag` pleac` cu dor [-au alergat,
C`ci s`rb`toarea-i mare, c~nd t~mplele-argintate
A bardului, cu lauri din nou s-au \nc`rcat

çns` ce pre]uiesc aceste g~nguriri, at~tea din ele revelatorii, pe
l~ng` vasta orchestra]ie a çnchin`rii la morm~ntul lui ßtefan cel
Mare? Reciti]i iar`[i [i iar`[i superbul poem. Cu excep]ia acelor
patru strofe (15-18), de o at~t de enigmatic` paloare, restul e \ntru
totul magnific [i vibrant, ca o catedral` auind de c~ntece. Hot`r~t
lucru: toate biografiile [i bibliografiile lui D. Gusti, [i Diaconovici,
[i Rosetti-Max, [i Adamescu trebuie ref`cute. Viitorul dic]ionar
biografic al Rom~niei [i viitoarea antologie integral` a poeziei
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rom~ne[ti trebuie s` includ`, chiar dac` un c~t de mic dubiu cu
privire la colaborarea lui Eminescu ar subsista, la loc de frunte [i
Poemul Putnei, [i numele lui D. Gusti, autorul uneia din cele mai
frumoase crea]iuni din lirica rom~neasc`.

ROMANUL UNEI EDI¥II

Nici c`r]ile de [coal`, nici edi]iile, c~te circulau cu jum`tate de
veac \n urm` din clasicii no[tri, nu practicau autografele. Moda s-a
instaurat mult mai t~rziu. ßi nu le practicau nici scriitorii \n via]`,
ce poposeau la r`stimpuri pe scena teatrului din t~rgul nostru de la
Dun`re, s` ne citeasc` din operele lor, [i c~te unul s` conferen]ieze.
Admira]ia noastr` era mai discret`. Stilourile nu se n`scociser`
\nc` [i oaspe]ii [ez`torilor literare puteau s` p`r`seasc` f`r` riscuri
l`ca[ul Euterpei. Aplauzele cu care \nt~mpinaser`m inegalatele
inflexiuni ale dic]iunii lui Mihail Sadoveanu, litania psalmodiat` a
alexandrinilor lui Iosif [i misterul tulbur`tor din Moartea
narcisului, \n gunguritul de hulub refulat al lui Dimitrie Anghel,
ajungeau entuziasmului nostru. Singurul autograf, cu care ne
m~ndream [i cu a c`rui reproducere perfec]ionat` ne \ndeletni-
ceam, era al dasc`lului nostru de literatur`, distinct caligrafiat` sub
nota maxim` [i cu cerneal` ro[ie pe teza de trimestru. Muzele nu
ne vizitaser` p~n` la ora aceea, dar bunele opinii ale profesorului
[i, mai ales, comuniunea ce ne \ng`duiam, prin intermediul c`r]ilor,
cu marii no[tri me[teri ai verbului [i euritmiei ne f`ceau s` le
b`nuim prezen]a prin apropiere. Nici ast`zi n-am uitat emo]ia
acelei clipe, c~nd dasc`lul nostru de latin` ne socotise vrednic s`
t`lm`cim \n versuri cutare satir` din Hora]iu. çns` excesul acela de
onoare l-am declinat.

çnt~iul meu contact cu grafia eminescian` urc` pe vremea
primului an de studen]ie, cu aproape jum`tate de veac \n urm`, [i el
nu este str`in nici de climatul universitar, nici de faza, oarecum
evoluat`, prin care trecea fenomenul eminescian. Impulsul, evident,
nu putea veni nici de la profesorul Ovid Densusianu, eminentul
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romanist ce ne ini]ia [i-n tainele noilor literaturi romanice, nu numai
ale filologiei, nici de la Ion Bianu, eruditul editor, dimpreun` cu
Nerva Hodo[ al Bibliografiei vechi rom~ne[ti, nici de la Dimitrie
Evolceanu, robit de criticii de text al ultimei edi]ii din Lucre]iu, [i
nici de la Ion Bogdan, luminatul slavist, ale c`rui elegante prelegeri
de paleoslav` aduceau at~ta farmec inedit \n preocup`rile noastre,
\nc~t la sf~r[itul unicului an obligator ne desp`r]eam cu regrete.
Ceea ce nu era cazul cu cel`lalt unic an obligatoriu al profesorului
Dimitrie Onciul, aceast` replic` dilatat` de Hefaistos, cu deprinderi
jupiteriene, pe care fascicolele litografiate ale cursului s`u de Istoria
rom~nilor \l suplineau, mai adesea, cu eficacitate. Profesor de este-
tic` [i de literatur` era criticul Mihail Dragomirescu, maiorescian
renegat la ora aceea, fost redactor, pe vremuri, al «Convorbirilor
literare» [i, la timpul acela, director al «Convorbirilor critice»,
revista \n care aplica]iile lui seminariale se desf`[urau pe multe
pagini. Dac` de Titu Maiorescu, a[a cum se \nt~mpl` cu multe
c`snicii intelectuale, divor]ul se datora unor capricioase nepotriviri
de caracter, de Gherea, \n schimb, [i de toat` critica materialist`, \n
oricare din \ntrup`rile ei, \l desp`r]eau ad~nci deosebiri de structur`.
Mihail Dragomirescu fiind un fanatic al estetismului integral, pe
care nimic din ce era str`in de \ns`[i opera de crea]ie nu-l interesa.
Putea mult [i bine s` ]~[neasc` Pallas Atena, \ntr-un moment de
suprem` congestie, cu coiful [i armele sc~nteietoare, din ]easta olim-
pianului Zevs, profesorul nostru nu voia s` [tie [i nu voia s-aud`
nimic nici de migrena meteorologic` pe care \nv`]a]ii o asimilaser`
fulgerului, nici de alte explica]ii adiacente. Pentru el, singur` statua,
a[a cum o \nm`rmurise sculptorul divin, interesa [i ea \[i ajungea
sie[i. Din cercul acela magic ce marcase de jur-\mprejurul
Capodoperei n-ar fi ie[it nici un pas. Intransigen]a aceasta explic` [i
erorile, dar [i actele lui de curaj. Campania ce a purtat \n ap`rarea
piesei lui Ronetti Roman, Manasse, de a c`rei \nalt` valoare
dramatic` era p`truns [i pe care se str`duia s` o smulg` din v~ltoa-
rea luptelor politice, nu compensa \ns` [i excesele sistemului s`u
trifonic din Teoria poeziei, cu care a torturat at~tea serii de studen]i,
ofilind tot at~tea elanuri critice, [i care toate pornesc din aceea[i
abstract` [i inuman` idolatrie a dogmatismului. ßi totu[i, v~lva pe
care tip`rirea postumelor eminesciene, chiar [i-n condi]iile
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imperfecte [i provizorii \n care se urma de c~]iva ani, o produsese [i
nu mai pu]in apari]ia, \n 1908, a primei edi]ii din poeziile lui
Eminescu, despre care, autorul ei, Ion Scurtu, nu gre[ea socotind-o
„critic`“, ca [i, \n 1910, completarea acesteia \n volumul Lumin` de
lun`, titlu pe nedrept contestat, cu toate c` postum, impuseser` lui
Mihail Dragomirescu o \ndulcire a atitudinei lui rigide. Artistul
acesta incomparabil, c`ruia el \i \nchina lamura prelegerilor sale,
trudise, a[adar, din greu la opera sa [i a lua cuno[tin]` de caznele
acestea supraumane ale creatorului \ncepea s` fie o obliga]ie nu
numai pentru omul de pe strad`, dar [i pentru pontiful catedrei
universitare. Cu Ion Scurtu [i cu edi]iile sale, critica de text
eminescian` lua fiin]` [i \n felul acesta un nou imperativ categoric se
schi]a: primatul manuscriptului. Este ceea ce a r~vnit toat` via]a
Ibr`ileanu, ale c`rui lungi [i laborioase cercet`ri \nchinate edi]iilor
din Eminescu nu sunt, \n totalitatea lor, dec~t tocmai expresia acelei
sete nestinse de adev`r, dup` care, de bun` seam`, suspin` [i ast`zi,
\n timp ce peripatetizeaz` \n compania confratelui s`u Mihail Drago-
mirescu, pe c`r`rile adumbrite ale dumbr`vilor elisee. Ibr`ileanu n-
a apucat s` vad` manuscriptele lui Eminescu, ceea ce nu l-a oprit s`
formuleze atacuri din cele mai violente la adresa editorilor. A[a cum
avea s` le formuleze [i profesorul nostru [i, nu mai pu]in, [efa de
lucr`ri Constan]a Marinescu, prima femeie doctor a catedrei [i
autoarea acelei teze, din 1912, consacrat` Postumelor lui Eminescu,
despre ale c`rei imperfec]ii Ion Trivale [i-a spus cuv~ntul, pe c~t de
dur, pe at~t de autorizat, [i care nu reprezint`, luat` \n bloc, altceva
dec~t o continu` har]` cu editorii anteriori, pe care-i pune la
contribu]ie. Acestor circumstan]e, conjugate, se datore[te, de bun`
seam`, [i hot`r~rea profesorului Mihail Dragomirescu de a cunoa[te
mai \ndeaproape manuscriptele eminesciene de la Academie; a[a se
face \n compania unui restr~ns num`r de colegi, drumul c`tre ceea
ce hiperbolicul nostru coleg de mai t~rziu, Barbu L`z`reanu, avea s`
numeasc` „departamentul manuscriptelor”, [i care era abia o biat`
sal` de lectur`, cu c~teva locuri, num`rate pe degete. Am copiat
atunci, din manuscriptul acela cartonat din Ia[i, \n care violetul
predomin`, poemul de inspira]ie popular` Fata \n gr`dina de aur,
prim pretext, din basmul lui Kunisch, al Luceaf`rului, unul dintre
cele mai caligrafice manuscripte [i care pune at~t de pu]ine probleme
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de transcriere. Ce se va fi ales de caietele acelea ale noastre [i la ce
ar fi putut sluji o munc` improvizat` ca aceea, executat` f`r` de
control [i mai ales f`r` de perspective, e lesne de presupus. Nici noi,
nici profesorul nostru nu promiteam cariere de editori. De altminteri,
\n ce m`sur` lec]iile acelea aveau s` converteasc` la respectul
manuscriptului pe titularul catedrei [i pe colaboratoarea sa s-a v`zut
\n ziua c~nd [i unul [i altul, pu[i \n situa]ia de a imprima culegeri \n
poezia lui Eminescu, s-au crezut \ndrept`]i]i s` retu[eze, dup`
propria lor fantezie.

Trecuser` de la fericitele timpuri ale studen]iei dou`zeci [i trei
de ani c~nd, \n toamna lui 1933, urcam din nou sc`rile c`tre acela[i
departament al manuscriptelor, ce aveau \n cur~nd s`-[i str`mute
sediul \n vasta hal` de hangar din noua cl`dire \n beton a Bibliotecii.
Deocamdat` ne primea acela[i fotoliu, ceva mai lustruit, acela[i
custode, o leac` mai albit, [i acela[i vrej de glicin` at~rn~nd \n
fereastr`. Numai sufletul meu era altul. Presim]eam, oare, pericolele
pe care aceast` c`l`torie de lung` escal` mi le rezerva? N-a[ crede.
Imaginea galerei, pe care eroul molieresc o invoca ori de c~te ori \[i
blestema zilele, nu m-a ispitit niciodat`. ßi pe bun` dreptate. Nimic
din ce se face cu dragoste nu obose[te, [i manuscriptele au aceast`
virtute. C~nd, la pu]in timp dup` aceea, f`ceam, \n aceea[i sal`,
cuno[tin]a lui Constantin Botez, a c`rui edi]ie critic`, cu sistemul ei
de variante statistic, ce nemul]umise pe Ion Bianu, abia ie[ise de sub
tipar, [i-l auzeam vorbind de uzura ochilor \n urma a patru ani de
continu` frecventare a manuscriptelor, revela]ia nu izbutea s` m`
sperie. ßi-apoi, ostrovul \n care poposisem era, raportat la jungla de
care sc`pasem, un adev`rat paradis, \n care m-a[ fi dorit eternizat.
Marile cariere sunt, nu o dat`, opera hazardului [i cariera mea de
editor (presupun~nd c` era una) n`scuse sub o zodie sur~z`toare.
Tr`ia prin anii aceia, \n Bucure[tii tuturor aventurilor, un editor
neast~mp`rat, expert \n lansarea romanelor de tiraj, [i c`ruia \i
c`zuse la inim` s` se \mbog`]easc` din editarea, \ntr-un singur
volum, a \ntregii opere eminesciene, pe care trebuia s`-l aib` gata cel
mai t~rziu la semicentenarul mor]ii poetului, \n 1939. De fapt, ceea
ce omul nostru ar fi voit s` poat` realiza, cu ajutorul unui complice,
era s` retip`reasc`, \ntr-un tiraj impresionant, edi]ia ceaslov, pe dou`
coloane, din 1914, de la Ia[i, din care poseda un exemplar cu care
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]inea s` conving` [i pe care-l ]inea la dispozi]ia cui era dispus s`-l
retu[eze, pe ici pe colo, \n p`r]ile neesen]iale. Pentru aceasta, oferea
un stipendiu pe [ase luni, pe care urma s` [i-l re]ie din drepturile de
autor, iar la cap`tul izb~nzii mai promitea [i o c`su]`. Cine a f`cut
treizeci de ore de curs, pe s`pt`m~n`, la dou` catedre [i, alerg~nd de
la una la alta, a r`spuns obliga]iilor de redac]ie [i ceasurilor necesare
foiletonului, va \n]elege. Perspectiva unui concediu [i a unei munci,
alta dec~t aceea automatizat`, la catedr`, m-a determinat, [i dac`
neast~mp`rul editorului, pentru care „integral“ a fost de la \nceput
sinonim cu „urgent”, avea s` duc` la rezilierea contractului [i la
recuperarea p~n` la centim` a stipendiului avansat, eu nu-i r`m~n
totu[i mai pu]in \ndatorat temerarului, f`r` de care aceast` edi]ie,
integral` [i critic`, a operelor lui Eminescu n-ar fi pornit la drum.

C`ci lui, cutez`torului pirat, de acum un sfert de veac, al
tiparului, despre care aflam mai t~rziu c-ar fi luat-o pe urmele lui
Magellan, ale lui Darwin [i ale lui Emil Racovi]`, \i datoresc unele
din cele mai suave delicii din via]`. A fi peregrinat mai bine de un
sfert de veac pe drumurile \ntortocheate ale labirintului eminescian
[i a nu fi r`zbit \nc` la lumina zilei – nu e o \nt~mplare din cele
comune. çns` la fel cu Dedal, arhitectul, [i eu mi-am f`cut aripi [i
dac` n-am poposit \nc` \n Sicilia, pot s` afirm c` peisajele interioare
suplinesc cu prisosin]` pe cele de afar` [i c` r`scump`r` din plin
captivitatea. Satisfac]ia de a putea smulge din pasta \mpietrit` a
h~rtiei o r`d`cin` nemaidescifrat`, \nc~ntarea de a putea ajunge,
dup` lungi ocoluri [i la cap`tul at~tor r`scruci am`gitoare, la firul
cel mai firav al filia]iilor, ca la izvorul de argint al p`durii, pl`cerea
de a putea \nfr~nge orgoliul [i m~ndria de a putea stoarce \ndoielii
(dubito, ergo sum, n-a decretat filosoful?) supremele certitudini [i
mai presus de toate fericirea de a putea da via]` inanimatelor resturi,
a[a cum maica z`naticului Lemminkainen \nsufle]ea r`m`[i]ele
fiului s`u dup` ce le-a greblat \n cascada Manallei, toate aceste
geste neb`nuite, [i petrec~ndu-se \n \ntuneric, f`r` de glorie, nici
rapsod, ca-ntr-o Kaleval` a c~rti]elor – cine le-ar putea spune?

Dar timpul, ca [i p`m~ntul \n ve[nica lui rota]ie, nu st` pe loc.
Unul dup` altul, au alternat anotimpurile, [i anii s-au scurs cu
regularitatea firelor de nisip din clepsid`. An de an, castanii [i-au
aprins candelabrele [i apoi [i le-au stins; an de an, salc~mii [i-au
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fluturat pe dinaintea ferestrelor n`framele parfumate, [i mireasma
lor dulce-amar` s-a insinuat cu aceea[i indiscre]ie [i-n pagina de
manuscript, [i-n inima mea; an de an, cire[ul nipon din gr`dina lui
Akademos [i-a re\nnoit kimonoul roz de petale, a[a cum an de an
flac`ra nestins` din l`untrul labirintului eminescian a continuat s`
ard`. Pentru ca ast`zi, dup` un sfert de veac [i mai bine, s` ne
afl`m abia trecu]i de borna \nt~ilor cinci tomuri. Ne este oare [i
nou` dat s` reedit`m str`dania fabulosului Sisif? Dac` \n prefa]a
celui de al treilea tom, ap`rut acum trei lustruri, asemuiam destinul
edi]iilor nerealizate, pe care at~]ia bravi exploratori le-au pres`rat,
ca pe tot at~tea trofee pierdute, pe stepa unei jum`t`]i de veac, cu
mormintele faraonilor din Valea Regilor, ale c`ror sarcofagii
continuau s`-[i refuze secretele, tot acolo \ns` ne pl`cea s`
\nfrunt`m supersti]iile, \ncumet~ndu-ne s` desen`m fundamentele
viitorului edificiu. Ritmul \n care aceste ziduri se \nal]` nu poate
mul]umi pe nimeni [i pe noi mai pu]in ca pe oricare altul. çns` cele
dou` tomuri ale Postumelor, ap`rute dup` 23 August, cel de-al
[aselea, al Literaturii populare, aflat \n faza definitiv`rii1, ca [i
toate acele s`p`turi c~te s-au efectuat \n celelalte sectoare
dovedesc c` drumul a fost bun [i c` deciziunea nu lipse[te. ßi \nc`
nu e totul. C`ci truda noastr` ar fi zadarnic` dac` paralel cu
solicitudinea \naltelor foruri, ea nu s-a inspira \ncontinuu din
elanul creator propriu culturii zilelor noastre.

DOI CRONICARI DRAMATICI DE EXCEP¥IE;
M. EMINESCU ßI I.L. CARAGIALE

Prietenia dintre Eminescu [i Caragiale, indiferent de micile [i
trec`toarele incidente, s-a n`scut sub semnul teatrului. O spune
Caragiale \nsu[i \n necrologul s`u çn Nirvana, din 18 iunie 1889, la
trei zile dup` moartea poetului, poate cel mai frumos, dimpreun`
cu al lui Hasdeu, din c~te s-au scris cu prilejul ireparabilei pierderi.
Descoperit la Giurgiu de Iorgu Caragiale [i adus la Bucure[ti, mai
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t~n`rul, cu doi ani, Ion Luca \i face cuno[tin]a [i r`m~ne entuzias-
mat de excep]ionala personalitate a poetului, pe care o exalt` \n
fiecare r~nd \nl`crimat al necrologului s`u, de la \nceput p~n` la
fine: „Genera]ii \ntregi or s` suie cu pomp` dealul care duce la
ßerban-vod`, dup` ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme, [i o
bucat` din care s` sco]i un alt Eminescu nu se va mai g`si poate.
S` doarm` \n pace nec`jitul suflet! Ferventul budist este acuma
fericit: el s-a \ntors \n Nirvana – a[a de frumos c~ntat`, at~t de mult
dorit`: pentru d~nsul prea t~rziu, prea devreme pentru noi.“

Dar de[i carierele literare ale celor doi prieteni urmeaz` alte c`i
[i se realizeaz` \n alte domenii, unul \n poezie, cel`lalt \n drama-
turgie, este un teren pe care se \nt~lnesc, [i cam \n acela[i timp,
dovedind [i unul [i altul calit`]i \ntru totul excep]ionale, acela al
cronicii [i criticii dramatice. Eminescu, se [tie, [i-a exercitat oficiul
de cronicar dramatic \n coloanele «Curierului de Ia[i» \n anii 1876-
1877, iar dup` sosirea \n Bucure[ti, \n toamna anului 1877, [i \n
plin r`zboi al Independen]ei, incidental, \n dou` cronici dramatice,
violente [i sc`p`r`toare, dictate de indignarea pe care i-o provoac`
„panorama” lacrimogen` ce Teatrul Na]ional instaurase pe scena
sa, \n aplauzele delirante ale publicului, cu piesele Visul Dochiei [i
O[tenii no[tri ale lui Frédéric Damé. „Cine [tie, scria poetul,
variind pe o tem` cu ecouri autobiografice, cine [tie dac` nu mai
bucuros l-am vedea pe d-l Damé batjocorind pe eroii no[tri, dec~t
l`ud~ndu-i \n modul \n care \i laud`. Ei bine, Mihai, ßtefan [i
Mircea sunt \n g~ndul nostru ni[te chipuri at~t de sfinte \n m`re]ia
lor, \nc~t ne cuprind fiori c~nd le privim; vine apoi un om
neast~mp`rat [i str`in de pietatea noastr`, vine la aceste sfinte
icoane [i le t~r`[te prin noroiul zilei, face din ele ni[te caricaturi
puse la v~nzare [i apoi zice c` nu ne-a f`cut nimic. Da, nimic nu
ne-a f`cut: a luat numai numele Domnului \n de[ert.“ ßi de[i
violent, f`r` a fi personal („lupta nu e \mpotriva d-lui Frédéric
Damé, ci \mpotriva curentului boln`vicios“… scrisese Eminescu),
c~t de principiu. Damé fiind un c`rturar de reale merite [i, dup`
recentele revela]ii ale colegului nostru, poetul Eugen Jebeleanu,
unul dintre amicii lui Lautréamont, autorul C~ntecelor lui
Maldoror [i simpatizant al Comunei din Paris, atacul lui Eminescu
nu e mai pu]in justificat [i, cum vom vedea, reeditat, dou` luni mai
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t~rziu, de \nsu[i Caragiale, \n coloanele «Rom~niei libere». çns`
activitatea cronicarului dramatic Eminescu, desf`[urat` la Ia[i, e [i
mai bogat` [i mai divers` dec~t aceasta, incidental`, de la
Bucure[ti [i care, mai la urma urmei, ar putea fi privit` ca o
reac]iune, de ordin mai general, politic`. Problema repertoriului,
robit cu prec`dere teatrului bulevardier francez, ce s-ar cuveni
\mprosp`tat [i \ntemeiat pe capodoperele literaturii universale
(Shakespeare, Molière, Hebel, Holberg, Bjömson); jocul [i
pronun]ia actorilor; recunoa[terea meritelor [i p`catelor aceluia[i
actor, ca o dovad` a impar]ialit`]ii; elogiul, unul din cele mai
substan]iale [i mai categoric, al teatrului [i literaturii lui Gogol
(„Gogol nu v~neaz` nic`ieri efectul, pentru c` el n-a scris pentru
tantieme, nici pentru succes, ci pentru c` i-a pl`cut lui s` scrie cum
sim]ea [i cum vedea lucrurile, f`r` a se preocupa mult de regulile
lui Aristotel. ßi dup` a noastr` p`rere bine a f`cut“) – iat` teme [i
atitudini ce v`desc marea pasiune pentru teatru a lui Eminescu,
realizat` mai pu]in \n dramaturgie, \n care a r`mas pururi un
veleitar, c~t \n critica dramatic`, \n]eleas` ca unul din oficiile de
r`spundere, pentru care Eminescu s-a ini]iat, cum arat`, \ntre
altele, nu numai t`lm`cirea tratatului lui Rötscher – Arta reprezen-
t`rii dramatice, elaborat` \ntre 1869 [i 1872, dar [i perfecta lui
asimilare, sporit` de roadele propriei sale experien]e teatrale.

A spune despre Caragiale c` a fost duhul teatrului \n persoan` nu
este de fel eronat, p~n` \ntr-at~ta el e prezent [i-n sectoare ale crea]iei
lui ce par str`ine de canoanele dramaturgiei, cum e, de pild`, acela
al Momentelor, instantanee dramatice ale unor perfecte schi]e de
moravuri [i de caracter. çn ce m`sur`, \ns`, a fost Caragiale [i un om
al teatrului, devotat adic`, cu toat` abnega]ia, intereselor primei
noastre scene [i progresului ei, de nic`ieri nu se vede cu mai mult`
limpezime dec~t din bogata sa activitate de cronicar [i critic
dramatic. Ascenden]a lui familial`, num`r~nd dou` din gloriile
trecute ale teatrului, pe Iorgu [i Costache Caragiale, propria sa
experien]` [i mai ales patima cu care urm`re[te spectacolele [i scrie
despre ele, \n cea mai independent` stare de spirit, \l recomandau cu
prisos postului de director general al teatrului, pe care-l [i ocup`,
\nving~nd numeroase piedici, \n iunie 1888. La vremea aceasta,
Caragiale n-avea la activul s`u mai mult de un deceniu, \ns` un
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deceniu bogat \n crea]iuni dramatice [i \n multiple manifest`ri de
critic [i cronicar dramatic. Ca [i Eminescu cu doi-trei ani mai \nainte
(dac` nu socotim [i articolul s`u de la 1870, din «Familia», despre
repertoriul teatrului rom~nesc, atestat de excep]ionala cultur`
teatral` a unui t~n`r de dou`zeci de ani), [i cronicile lui Caragiale
abund` \n vederi curajoase [i nu se limiteaz` la simple impresii de
diletant. Vorbind despre localizarea lui Eugen Carada, cunoscutul
om politic [i de banc`, Ur~ta satului (29 dec. 1877), dup` George
Sand, [i dup` un exerci]iu de box la adresa personajului, Caragiale
trece la generaliz`ri, expun~nd problema nonoriginalit`]ii pieselor ce
se joac`, chestiunile de regie, jocul actorilor, \mp`r]ind cu pruden]`
elogiile \ntre tinerii actori [i \ntre direc]ia de scen` etc. çn piesele ce
se joac` pe scena Teatrului Na]ional, noteaz` cronicarul, semnal~nd
p`cate ce se \nt~lnesc [i \n cronicele dramatice ale \nainta[ului s`u
bucure[tean, cronicarul teatral [i muzical Nicolae Filimon, „nici nu
se mai pomene[te de manierele, obiceiurile, tradi]iile locale; to]i, de
orice v~rst`, de orice neam, din orice vreme, din orice loc, eroii de
pe scena noastr` se \mbrac`, m`n~nc`, umbl`, se mi[c`, tr`iesc [i
mor dup` un singur tipar“. çn atari condi]ii nici o mirare c`
decorurile sunt anacronice [i costuma]ia cum d` Dumnezeu:
„Coristele, ca ]`rance de la munte,… au ie[it, [i joia trecut` ca
\ntotdeauna, \mpanglicate, \nmalacovate, \nfoiate \n fuste scrobite ca
h~rtiea [i \nc`l]ate cu poloneze, spre a face publicului iluzia
des`v~r[it` a unui bal la «Pomul verde» sau «Tomis»“. La 5 ianuarie
1878, Caragiale \ncepe \n coloanele «Rom~niei libere», sub titlul
general Cercetarea critic` asupra teatrului rom~nesc, o serie de trei
foiletoane. Primul foileton e intitulat Critica teatral` [i presa noastr`
[i constituie o demascare la rece a modului, [i imoral, [i d`un`tor, \n
care se practic` critica teatral` la noi. „çnr~urirea puternic` ce o are
critica adev`rat` asupra mersului lucrurilor publice \n o societate
deprins` oarecum cu citirea ziarelor este net`g`duit`; de aceea ne-
am g~ndit ce bine ar fi s` d`m cititorilor o critic` \n cuno[tin]` de
cauz`, cum am zice, o critic` cinstit`.“ ßi profesiunea aceasta de
credin]` l-a c`l`uzit pe Caragiale \n toate ac]iunile lui de cronicar
dramatic. Celelalte dou` foiletoane sunt consacrate Literaturii \n
teatrul nostru [i reprezint`, prin bog`]ia de date [i prin cruzimea cu
care spune lucrurilor pe nume, una din cele mai solide contribu]iuni
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critice din istoria teatrului nostru, \ntr-o anume perioad`. Repertoriul
teatrului, la timpul acela, se compune, zice Caragiale, din trei
categorii de piese: localiz`ri, plagiate [i traduc]ii; ar mai fi poate [i o
a patra, a pieselor originale, \ns` a[a de neglijabil`, \nc~t cu toat`
bun`voin]a, el nu afl` nimic \n afara „poemei dramatice“ a lui
Hasdeu R`zvan, c`reia \i repro[eaz` [i lipsa unit`]ii dramatice [i
incorectitudinile versifica]iei, dar \i admir` \naltele idei [i frumoasa
limb` \n care sunt exprimate („g~ndiri curate, spuse limpede cu
vorbe frumoase rom~ne[ti, de ]i-e drag` lumea s` le auzi“). çn
pomelnicul „mon[trilor n`scu]i mor]i \n aceast` a[a-zis` literatur`“
Caragiale trece [i O[tenii no[tri, \mpotriva c`reia se ridicase cu at~ta
vehemen]` Eminescu \n «Timpul», [i consemnul acesta pune [i mai
bine \n lumin` comunitatea de principii a celor doi prieteni [i \n
domeniul criticii dramatice.

çn perspectiva acestor detalii [i a felului cum [i-a exercitat
cariera de critic teatral, se poate u[or \n]elege ostilitatea cu care e
\nt~mpinat` numirea lui Caragiale ca director general al Teatrului
Na]ional, \n iunie 1888. Intrigilor ce se puneau la cale \mpotriv`-i
[i campaniei de b~rfeli, \ntre]inut` de cei interesa]i, ce urm`reau
s`-l descurajeze, Caragiale le opunea credin]a \n cinstea [i \n
capacitatea sa, exprimate \ntr-o cuprinz`toare foaie volant`,
trimis` \n chip de Scrisoare domniilor lor domnilor redactori ai
ziarelor din Bucure[ti, patetic` profesiune de credin]`, scris` cu
acel sarcasm re]inut, propriu con[tiin]ei sigur` de sine [i care
aminte[te, prin at~tea accente [i detalii, de ostilitatea ce [i
Eminescu a \nt~mpinat \n via]a sa public` (director de bibliotec`,
revizor [colar, redactor de gazete), ca [i de \n`l]imea moral` de la
care [i unul [i altul [i-au dispre]uit vr`jma[ii.

EMINESCU ßI CAZUL DE LA LICEUL
„MATEI BASARAB“

Se cunoa[te \ndeajuns interesul pe care Eminescu l-a ar`tat de-a
lungul \ntregii sale vie]i [colii [i problemelor ei. Se cunoa[te, de
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asemenea, din documentele ce s-au publicat – [i ele sunt c~teva –
spiritul [i independen]a cu care poetul Florii albastre, dar [i al
Scrisorii III a vorbit, prin intermediul rapoartelor sale, cu superiorii
s`i ierarhici, ori de c~te ori prilejul s-a ivit. Cine a urm`rit bogata
activitate, de un an, aproape, a revizorului [colar peste dou` jude]e
M. Eminescu a \n]eles nu numai c~t de trudnic`, de luminoas` [i
chiar de-a dreptul revolu]ionar`, pentru timpul acela, a fost aceast`
activitate, dar [i pentru ce tonul reac]iunilor cu care a \nt~mpinat la
r`stimpuri fie [icanele, fie injusti]iile oficialit`]ii, nu putea fi altul.
Dispre]ul [i ironia cu care-[i st`p~ne[te indignarea sunt ale slujba[u-
lui prob, con[tiincios [i modest \n acela[i timp, a[a cum a fost, de
altminteri, Eminescu \n oricare din oficiile ob[te[ti ce i s-au
\ncredin]at: director de bibliotec`, revizor [colar sau redactor de
gazet`. Stilul s`u polemic e unul din cele mai nuan]ate. Reciti]i
r`spunsurile ce d` judec`torului de instruc]ie din Ia[i, care-l
ancheteaz` pentru nereguli ce se imput` gestiunii sale de bibliotecar.
De pild`: „…lista c`r]ilor lips` pe care a f`cut-o D. Petrino \nt~i
[i-nt~i a fost extras` dup` \nsemn`rile f`cute de mine cu creionul
ro[u \n catalogul bibliotecii: e prin urmare verosimil ca un om s`
\nsemneze singur \n catalog c`r]ile ce le sustrage?“ Reciti]i raportul
ce \nainteaz` Ministerului, pe data de 4 mai 1876, c~nd soarta
revizorului era pecetluit`, prin care respinge \nvinuirea consiliului
permanent c` nu [i-ar fi f`cut datoria. Textul e unul din cele mai
complexe [i de un savuros umor. Construit pe efectele gradate, el
debuteaz` cu un abil fine de neprimire: „Nu cumva organele de
control ale onoratului Ministeriu vor fi gre[it adresa? C`ci altfel, din
ce articol al legii instruc]iunii s-ar putea deduce regula c` revizorul,
care \mpreuneaz` toate activit`]ile unei cancelarii \ntr-o singur`
persoan`, fiind curier, copist, registrator, administrator, esaminator
etc., trebuie s` fie cu toate aceste vecinic \n c`l`torie, \nc~t la fiecare
15 zile s` fac` revizii [i aceste \n marginile a cei 212 1/2 I.n. pentru
fiece jude]? Dac` exist` un asemenea revizor \n ]ar` rog a m`
informa unde-i acel pre]ios individ, ca s` apelez la vasta sa
experien]` [i s` aflu, \n care mod – mai mult sau mai pu]in apostolic
– \[i \ndepline[te sus-men]ionata datorie.“

A[a stau lucrurile, protocolar oarecum, \n spa]iul restr~ns [i cu
aer confinat al unei file de h~rtie. Dialogul, oric~t de ascu]it, poate fi
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totu[i dominat, ca un duel \n miniatur`, \ns` cu loviturile nu mai pu]in
dure. („De aceea \mi pare foarte r`u c` sunt silit a respinge ca
nefondat avizul onor. Consiliu permanent c` nu mi-a[ \mplini datoria.
Din contr`, cred c` din august [i p~n` ast`zi, pu]ini vor fi revizorii
care s`-[i fi inspectat at~tea [coli ca respectuos subsemnatul.“)
Epistolier de ras` ([i coresponden]a oficial` a rapoartelor nu face
excep]ie), Eminescu \i cunoa[te toate resorturile tehnice [i-i conduce
jocul cu elegan]`. Altele, evident sunt condi]iile unui r`zboi \n c~mp
deschis, pe vastele pagini de gazet`, cu mi[c`ri libere, cu mari
desf`[ur`ri de argumente, cu [arje pamfletare [i sus]inut tir de
artilerie, prelungit de la o zi la alta. Cei [ase ani de gazet`rie de la
«Timpul» au [i fost, \n realitate, ani de lupt`, \n care unul din cei mai
lucizi tacticieni ai istoriei noastre politice a sus]inut multe [i variate
campanii, pe care analele ziarismului nostru modern le-a \nregistrat
la loc de cinste. çn r~ndul lor se cuvine s` a[ez`m, pentru motivele ce
se vor vedea, [i ceea ce am numit „cazul de la liceul «Matei
Basarab»“ [i pe care l-am semnalat \nc` de acum dou`zeci de ani (M.
Eminescu, Opere, II, p. 415, 1943), \ntr-o not` din capitolul consacrat
elabor`rii Luceaf`rului. La 10 aprilie 1882, Eminescu sf~r[ea de
transcris versiunea premerg`toare celei definitive, intitulat` Legenda
Luceaf`rului, pe care o s`pt`m~n` mai t~rziu (17-29 aprilie), \ntr-o
s~mb`t`, la o [edin]` a „Junimii“, Maiorescu o [i citea (presupun~nd
c` acesta e sensul \nsemn`rii: „Cetit frumoasa legend` de Eminescu,
Luceaf`rul“), \n fa]a a numai doisprezece oaspe]i, ale c`ror nume nu
le \nregistreaz`. Peste alt` s`pt`m~n` (s~mb`t`, 24 aprilie), nou`
[edin]` a „Junimii“, cu noua „lectur` a nouei frumoase poezii a lui
Eminescu Luceaf`rul“, c~nd Maiorescu-[i noteaz` nu numai pe cei
de fa]`, dar [i absen]ii: „Lipseau \nc` Chibici, v`ru-meu (Popasu), cei
de la «Rom~nia liber`» [i Manoliu, Jipescu, Filibiliu, Hasdeu“, [i
glos~nd numele lui Filibiliu, spuneam \n nota din 1943: „De re]inut
articolele lui Eminescu din «Timpul», asupra cazului Filibiliu de la
liceul Matei Basarab. Studii de \nalt` pedagogie.“

Recitesc la distan]` de dou` decenii editorialele acestea,
consacrate unui incident [colar, [i cat` s` recunosc c` impresia prim`
se p`streaz` la fel de puternic`. Mai mult: \n context cu laboratorul
eminescian, care a generat pe Hyperion, [i cu „\nsemn`rile zilnice“
ale jurnalelor, fie al lui Maiorescu, fie al s`u, personal, din «Timpul»,
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textele acestea sporesc \n dramatism [i \n semnifica]ie. C`ci, ce poate
fi mai emo]ionant dec~t s` consta]i, \n perspectiva celor opt decenii
\ncheiate, c~te s-au scurs, c` \n timp ce trudea, [lefuind, a[a cum
documentele atest`, la Legenda Luceaf`rului, pe care o [i parafeaz`
la 10 aprilie 1882, Eminescu se d`ruie[te, cu egal` pasiune, unei
chestiuni, \n aparen]` minore, ca aceea a unui incident [colar, dar pe
care o \nal]`, a[a cum obi[nuie[te \n toate dezbaterile, la nivelul unei
probleme educative, interes~nd \n aceea[i m`sur` [i [coala, [i etica
social`. Dar poate c` nu stric` s` prezent`m, dintru \nt~i [i c~t mai
sintetic cu putin]`, datele chestiunii, pe care le extragem din articolele
[i instruc]iunile ce Eminescu redacteaz`, \ntre 5 [i 18 martie 1882, \n
coloanele «Timpului».

Profesorul I. Filibiliu de la liceul Matei Basarab („unul din cei
mai diligen]i profesori“, cum scria Eminescu) d` o palm` unui elev
insubordonat („repetent [i o adev`rat` calamitate pentru clasa I-a a
acelui liceu“). Tat`l copilului („[tiindu-se om cu trecere \n sferele
ast`zi dominante“) cere satisfac]ie Ministerului, scrie articole
injurioase \n ziarul «R`zboiul», „face gur`“ la cancelaria liceului. ßi
\n loc de a privi lucrurile la justa lor propor]ie drept „un bagatel“,
Ministerul („supus vreunei presiuni de mai sus“) nume[te un juriu
compus din profesorii liceului Sf. Sava, care dup` ce constat`
calitatea elevului delincvent, cere profesorului Filibiliu o declara]ie
c` nu va mai p`lmui sau, cu termenii originali, c` „nu va mai aplica
pe viitor asemenea pedepse“. Lucrurile nu r`m~n aici, \ns`
Eminescu ]ine deocamdat` s` observe c` asimilarea ce juriul a
stabilit \ntre palm` [i pedeaps` corporal` nu i se pare just`.
„P`lmuirea, zice Eminescu, e o calamitate, la care chiar oameni mai
pu]in nervo[i pot fi adeseori ademeni]i fa]` c-o absolut` insolen]`
sau \nr`ut`]ire. Societatea e plin` de copii r`u crescu]i, care au
m~ncat, vorba rom~nului, mai mult` b`taie dec~t p~ine [i at~t de
deprin[i cu ghionturile, \nc~t par iremediabili. Fa]` cu asemenea
copii, palma nu e pedeaps`, ci un act de mi[care reflex`, ca tusea [i
str`nutul: i-am dat o palm` [i ne ducem s` ne sp`l`m pe m~na cu
care l-am atins. E [tiut, dup` aceea, c` nu o dat`, p`rin]ii \n[i[i cer,
pentru odraslele lor [i c~nd prilejul se ive[te, binemeritate corec]ii
din partea profesorilor, dup` cum e iar`[i dovedit c` un singur copil
stricat ]ine \ntreaga clas` \n loc [i \ncetul cu \ncetul o stric` dac`
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nu-l vom \ndep`rta din ea la timp“. çnseamn`, oare, din cele p~n`
aici expuse, c` Eminescu se pronun]`, a[a cum anume organe de
pres` vor insinua, pentru b`taia \n [coal` [i c` \ncearc` s` absolve
\ntru totul gestul profesorului Filibiliu? Nicidecum. Ceea ce
nemul]ume[te pe comentator, mai presus de toate, este spectacolul
pe care, \n complicitatea p`rintelui copilului, oficialitatea \l
patroneaz` spre paguba [i a [coalei [i a spiritului de disciplin`. „S`
zicem c` r`u a f`cut d. Filibiliu. S`-l pedepsim“, sunt chiar cuvintele
poetului. çns` pedeapsa trebuie s` fie \n raport cu vin`, \n cazul de
fa]`, o admoni]iune se pare deajuns, desigur nu public` [i mai ales
nu \n fa]a [colarilor, „pentru ca autoritatea \ntregului corp
profesoral“ s` nu sufere, sau, pentru a cita ultimele r~nduri ale
ultimului s`u articol, \n care bunul-sim] nu neglijeaz` nici gra]iile
stilistice, Eminescu socote[te c` pentru o \nt~mplare de felul acesta
„nu e cuv~nt ca s` se fac` numaidec~t gaur` \n cer, ca cele dou`
virtu]i de iasc` ale adun`rilor. P.G. din Senat (Petrache Gr`di[teanu)
[i P.G. din Camer` (Pantazi Ghica) s` se aprinz`, ca press`,
ministeriu [i legisla]iunea s` se \nfioare ca frunzele codrului la
suflarea de v~nt. E un nimic, o escita]ie involuntar` [i momentan`,
de care mai totdeauna profesorului \i pare cu mult mai r`u dec~t
elevului, ceva ce se esplic` lesne [i trebuie trecut cu vederea, dup`
ce se va fi f`cut o demonstrare verbal` din partea autorit`]ii [colare.“

Or, nu numai c` a[a ceva nu trece prin g~nd forurilor superioare
dar, dimpotriv`, urm~nd sugestiilor consiliului permanent, Ministerul
pune la dosar propunerea juriului de anchet` [i „dispune, drept
pedeaps`, permutarea d-lui Filibiliu la gimnaziul din Foc[ani”. Este
ceea ce Eminescu nume[te, cu drept cuv~nt: „o destituire mascat`”,
\n fa]a c`reia ziaristul, sensibil la toate devia]iunile vie]ii publice, nu
putea r`m~ne indiferent. O astfel de pedeaps` consfin]ea
„amovibilitatea profesorilor cu titlu definitiv“, aspect „[i nou [i
nemaipomenit \n ]ara noastr`“, pe care ziaristul \l gloseaz` cu
\ndrept`]it` ironie: „Nu mai r`m~ne dec~t s` se voteze o lege prin care
s` se hot`rasc` ca de aici \nainte copiii s`-[i aleag` singuri profesorii,
ca s` avem [i \n instruc]ie corolarul celebrei electivit`]i a
magistraturei“. çns` m`sura oficialit`]ii nu era numai arbitrar`, dar [i
\ntru totul nedreapt`. C`ci, \n timp ce se tolerau situa]iuni de-a dreptul
ru[inoase \n lumea dasc`lilor ([i Eminescu aminte[te de profesori
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lipsind mai tot timpul de la catedr`, ca [i de cei ce traficheaz`, dup`
un tarif curent, cu notele elevilor), a[adar „destul` materie pentru
anchete [i proceduri riguroase“, autoritatea suprem` a [colilor se
n`pustea asupra unuia dintre cei mai con[tiincio[i profesori, pe care
tocmai atmosfera de indisciplin` [i de demoralizdare a [colii
secundare din timpul acela „\i putea face s`-[i piard` c~teodat`
\ndelunga lor r`bdare“. Dispropor]ia aceasta de tratament, semn al
unor moravuri politice care au d`unat at~t de mult \nv`]`m~ntului,
explic` pasiunea cu care Eminescu ia ap`rarea profesorului Filibiliu.

Era profesorul I. Filibiliu [i un amic personal al lui Eminescu?
Iat` ce nu putem afirma, \n lipsa documentelor, cu toat` certitudinea,
de[i toate prezum]iile pledeaz` pentru. N-ar fi exclus ca viitorul s`
ne rezerve oarecare surprize [i \n direc[ia aceasta. Deoarece nimic
nu ne poate opri de a crede c` un c`rturar ca profesorul I. Filibiliu,
izbit de o nedreptate at~t de flagrant`, dar [i onorat de o ap`rare, nu
numai at~t de viguroas`, dar [i at~t de str`lucit` din partea poetului
[i gazetarului Eminescu, nu-[i va fi \ncredin]at, fie unei epistole
c`tre un cunoscut, fie vreunei file de memorii, g~ndurile sale intime
\n leg`tur` cu aceasta. Gra]ie incidentului a c`rei victim` a fost [i
gra]ie pasionatului s`u ap`r`tor, profesorul I. Filibiliu \[i are de pe
acum rezervat` \n biografia eminescian` pagina sa bine distinct`.
Informa]ii autorizate, ce nu vor lipsi, de bun` seam`, din partea celor
ce l-au apropiat, vor contura [i biografia [i cariera profesorului I.
Filibiliu. Personal, m` mul]umesc, \n primul r~nd, cu portretul \n
m`rime natural` (mai corect, \n natural` m`rime moral`), pe care
Eminescu i l-a desenat cu fiecare r~nd al articolelor [i noti]elor
consacrate cazului de la Matei Basarab, \ntre 5-19 martie 1882, \n
coloanele «Timpului». El a fost, ne\ndoios, unul din acei dasc`li
dedica]i trup [i suflet catedrei, bine preg`ti]i, pedagogi cu voca]ie,
a[a cum fiecare dintre noi i-am cunoscut \n via]a noastr` de [colari,
cu lecturi mult dincolo de cerin]ele programei analitice, cu o
frumoas` bibliotec` personal`, din care \mp`rt`[ea [i elevilor, fie \n
lecturi colective, \n clas`, fie \n \mprumuturi individuale. Veneratul
nostru coleg, academicianul George Oprescu, care l-a avut profesor
pe Filibiliu la limba francez` \n cursul inferior, \[i aminte[te nu
numai de silueta elegant` a dasc`lului, dar [i de impecabila lui
dic]iune francez`, la care ]inea cu str`[nicie [i pentru care
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m`rturise[te a-i fi r`mas \ndeosebi \ndatorat. ßtiam despre Filibiliu,
a[a cum am ar`tat, cele ce re]inusem din articolele lui Eminescu,
c~nd \n sesiunea de bacalaureat din toamna anului 1944, care se
]inea chiar \n localul liceului Matei Basarab, examinatorul de limb`
francez`, av~nd nevoie de textul nu [tiu c`rui clasic francez, f`cea s`
i se aduc` din biblioteca liceului un exemplar ce se \nt~mpla s` fi
apar]inut chiar profesorului I. Filibiliu. Era un exemplar legat \n
ro[u, bogat \n adnot`ri cu creionul negru, purt~nd pe foaia de titlu
[tampila: „dona]iune I. Filibiliu“ – volum pe care mi-am promis s`-
l cercetez, dimpreun` cu \ntreaga dona]iune, \ntr-o bun` zi, \n
detaliu. Din nefericire, ziua aceea a \nt~rziat, timp \n care biblioteca
liceului a suferit anume muta]iuni, ce vor fi afectat desigur [i
dona]iunea profesorului Filibiliu. A reconstitui, totu[i, prin toate
mijloacele cu putin]`, inventarul integral al acelei dona]iuni mi se
pare un lucru de o deosebit` importan]`, at~t pentru istoricul
bibliotecii liceului Matei Basarab, c~t [i pentru \ntregirea portretului
moral al c`rturarului profesor. P~n` atunci, [i dintr-o sumar` trecere
\n revist` a cataloagelor, re]in ca impresie de ansamblu constatarea
c` biblioteca profesorului Filibiliu va fi fost frumos utilat` cu tot
ceea ce specialitatea sa reclama. Majoritatea edi]iilor sunt de la
Hachette [i se disting printr-o leg`tur` unitar`, \n care predomin`
ro[ul. A[a de pild`: un Voltaire: Oeuvres Complètes, Hachette,
1876, \n 46 volume; Rousseau: Oeuvres Complètes, 1844, \n 5
volume; Montaigne: Essais, 1886; Pascal: Oeuvres, 1864, \n 3
volume; Molière: Ouvres, 1865, 3 volume; apoi Bossuet („politicul
fran]ez“, cum \i spunea Costache Conachi, pe la 1825); Boileau,
Taine: Notes sur l’Angleterre [i Nouveaux Essais, 1892; Demogeot:
Histoire des littératures etrangères, 1882; Suetonius: Vitae XII
Caes.; piesele istorice Fata de la Cozia [i L`pu[neanu, Domnul
Moldovei, 1886, ale lui Iuliu I. Ro[ca, colegul de redac]ie al lui
Eminescu [i corespondentul, prin anagram`, A.C. ßor (de la
«Familia»); un exemplar din Horatius, Ode, Epode, Carmen
Saeculare, Socec, 1891, \n traducerea lui Dumitru Constantin
Oll`nescu, \mpodobit cu o afectuoas` dedica]ie a t`lm`citorului:
„Iubitului meu amic Filibiliu, amintire cordial`, Oll`nescu“. Ceea ce
ne duce, vr~nd-nevr~nd, la „Junimea“ [i la [edin]ele ei literare, unde
Filibiliu, pe care Maiorescu \l trece printre familiarii „\nsemn`rilor
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zilnice“, va fi cunoscut [i pe Ascanio, cum va fi cunoscut [i pe
Eminescu. Dac` \n r`stimpul acesta, dintre 5-18 martie 1882, c~nd
Eminescu duce sus]inuta campanie din «Timpul» pe tema cazului de
la liceul Matei Basarab, victima [i ap`r`torul ei se vor fi \nt~lnit \n
cadrul „Junimii“ [i-[i vor fi \mp`rt`[it informa]iile [i impresiile –
iat`, ceea ce jurnalul lui Maiorescu nu atest`, \ns` nu sugereaz` mai
pu]in, cu toate c` \n rela]iunea zilei de 12 martie, deci \n toiul
campaniei, la o [edin]` pe care amfitrionul o calific` drept „extrem
de plicticos“ [i „f`r` animma“ [i la care Filibiliu asist`, „Eminescu
lipsea”. Mai important \ns` dec~t aceste presupuneri, mai mult sau
mai pu]in o]ioase, ceea ce mi se pare \n primul r~nd interesant este
constatarea c` aceast` campanie se \ntretaie cu travaliul meticulos la
care poetul Luceaf`rului era angajat, dup` cum, pentru ceea ce am
putea numi culoarea biografic` a detaliului, nu socotesc inutil a
re]ine sugestiile pe care cvasiidentitatea datelor le ofer`: primul
articol al lui Eminescu apare \n «Timpul» de vineri, 5/17 martie
1882, [i tot la aceast` dat` Maiorescu noteaz` \n jurnalul s`u una din
[edin]ele de zile mari ale „Junimii“, la care asist` vreo 25 persoane,
printre care Alecsandri, Hasdeu, Bari], S. Fl. Marian, Eminescu,
Slavici etc. [i la care Macedonski cite[te („teatral [i arogant“) poezia
lui Noapte de octomvrie sau noemvrie, [edin]` [i lectur` ce vor l`sa
durabile ecouri \n presa literar` a epocii. Cvasiidentitate, spuneam,
deoarece, la timpul acela, gazetele fiind antedatate, \nt~iul articol al
lui Eminescu apare de fapt pe ziua de 4 martie 1882, iar fastuoasa
[edin]` literar` a „Junimii“ are loc a doua zi.

çntre primul [i ultimul articol, din 18 martie 1882, al lui
Eminescu, se situeaz` o serie de incidente [i detalii, peste care
trecem, precum interven]iile lui Frédéric Damé [i maior Arm`[escu,
tat`l copilului p`lmuit, ce se simt viza]i de articolele lui Eminescu,
solidarizarea profesorimii secundare din capital` care protesteaz`
\mpotriva permut`rii profesorului Filibiliu la Foc[ani etc., ca s` ne
oprim la cele dou` aspecte superioare ale dezbaterii [i la felul cum
fuseser` ele alterate \n presa de opozi]ie, \n frunte cu «Rom~nul». Ele
sunt expuse [i formulate cu verva [i deciziunea proprii polemistului
angajat cu toat` con[tiin]a [i cu toate resursele talentului s`u.
Polemicele lui Eminescu cu «Rom~nul», [arjele lui fie \mpotriva lui
C.A. Rosetti [i a unora dintre colaboratorii acestuia, un Pantazi
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Ghica, un Frédéric Damé, sunt binecunoscute [i explic`
supertensiunea raporturilor celor dou` organe de pres`. Felul cum
Eminescu pusese problema cazului de la liceul Matei Basarab [i mai
cu seam` cazul \nsu[i al b`t`ii \n [coal`, \ntr-o vreme c~nd \n armat`
[i \n b~lciul electoral era \n floare, ofereau «Rom~nului» scaden]a cea
mai oportun` pentru vechi poli]e am~nate. Dar Eminescu nu se las`
antrenat pe panta amorului propriu [i a reac]iunilor personale, la care
reaua-credin]`, ipocrizia [i sofismele adversarului dau \ntotdeauna
na[tere, [i pentru a nu mai da prilej la r`st`lm`ciri, \n locul unei
r`fuieli corp la corp, Eminescu prefera o declara]ie de principiu,
viguros articulat`. „nu admitem, zice Eminescu, nici b`taia, nici
p`lmuirea \n [coal`, nu pentru cuvintele democratice sau politice pe
care le citeaz` Rom~nul – ci, pur [i simplu, pentru c` pu]inele no]iuni
de psihologie [i pedagogie c~te au ajuns p~n` acum s` se formuleze
exact ne-au dovedit inutilitatea acestor mijloace de \ndreptare. Deci
nu ca un mijloc pedagogic am considerat ceea ce a f`cut I. Filibiliu,
ci ca o eroare, care n-are gravitatea ce i-o atribuie Rom~nul.“ E
adev`rat c` Eminescu folosise o expresie vulnerabil` la prima vedere
[i pe care «Rom~nul» n-o putea l`sa neexploatat`. A conchide \ns`,
de aici, c` Eminescu ar fi cerut ca „\nv`]`torii s` p`lmuiasc`, dar s`-
[i spele m~na pentru c` au atins pe copilul mojicului“ – era una din
acele alter`ri pe care «Rom~nul» le obi[nuia, „cu acea rar` doz` de
arogan]` care-i e proprie“, ce f`cea parte din arsenalul de atitudini
demagogice cu care \i pl`cea s` se drapeze, ce trebuia demascat` [i
care d` poetului [i ziaristului prilejul s` scrie una din cele mai
adev`rate, ca observa]ii, [i mai frumoase, ca expresie, dintre paginile
prozei sale politice. „Copilul mojicului, zice Eminescu, n-are nevoie
de b`taie. O [tim din experien]` c` nici un elev nu e mai ascult`tor,
mai harnic, mai \n bun` or~nduial` \n toate ale lui dec~t copilul
]`ranului. Acesta \[i \ndr`ge[te \nv`]`torul [i-i intr` \n voie. Dac`
vreunul dintre ei e \nd`r`tnic, departe de-a convinge el clasa, clasa-l
\ndrepteaz` pe el. Profesorul n-ar avea dec~t s` se pl~ng` de un elev
c`tre clas`, pentru ca copiii  de ]`rani, constitui]i \n mic` republic`,
s`-i dea celui r`u, [i singuri, din proprie ini]iativ`, bani pe miere (subl.
n.) [i s`-l fac` om. Aceasta o poate spune oricine din experien]`. çn
ora[e e altceva. Aici copiii tr`iesc uneori \n \mprejur`ri produse de
amestecul nostru de pseudociviliza]ie [i de orientalism necunoscute
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\n sat, \mprejur`ri ce le viciaz` instinctele; aci copiii au uneori ocazia
de a-[i num`ra ta]ii ori mamele consecutive, ca merele; aci se afl`
p`rin]ii care dau  fetelor sfatul s` cocheteze, b`ie]ilor sfatul s` nu
spuie adev`rul, sau alte lucruri de aceste, care au chic. Sunt oameni
\n ora[e a c`ror via]` e un [ir de destr`b`l`ri, \n care sunt atra[i [i
copii; sunt copii care \n via]a-le n-au fost naivi, care, din p`rin]i
degenera]i moralice[te, s-au n`scut b`tr~ni. C~nd te ui]i \n ochii clari
[i naivi ai copilului de ]`ran, \]i aduci aminte de ochii celor doi \ngeri
de sub Madona Sixtin` a lui Rafael; dar \n ora[e vezi uneori ochi de
copii cu clipirea ascu]it`, viclean` [i rea, care dovedesc c` sufletul
acestor mici [i de pl~ns fiin]e e p~ng`rit de instincte nepotrivite
v~rstei lor. Cine se intereseaz` de deosebirea aceasta n-ar avea dec~t
s` viziteze o [coal` normal`, populat` de copii de ]`rani, [i s-o
compare cu elevii unui liceu populat de or`[eni.“

Cu astfel de pagini, \n care observa]iile concrete, rod al unei
experien]e de via]` din cele mai intense, abund`, polemica cedeaz`
pasul studiului psihologic, [i incidentul regretabil survenit unui
profesor, \n exerci]iul oficiului s`u, se transform` \ntr-o problem`
de pedagogie social`, ce se cuvine tratat` cu toat` seriozitatea. Este
tocmai ceea ce a f`cut Eminescu c~nd, al`turi de veghile t~rzii
\nchinate crea]iei lui literare, a g`sit [i timpul, [i pasiunea, [i
\ndem~narea s` acorde cazului de la liceul Matei Basarab toat`
importan]a [i toate gra]iile complexului s`u talent. 

OPINII CONTESTABILE SAU
BIBLIOGRAFIE DUPå URECHE

çn num`rul 19 (321), din 5 mai 1960, al «Gazetei literare», la
rubrica „Opinii“ [i sub titlul çntre Ibr`ileanu [i Top~rceanu, sau o
eroare bibliografic`, prof. I. Cre]u public` un articol cu osebire
sugestiv prin toate problemele, fie de detaliu, fie de ordin general,
pe care le ridic`. Cum articolul \n chestiune pune \n cauz`, pentru
una din erorile, de ast` dat` bibliografice, edi]ia noastr` din
Eminescu, un r`spuns se impune, nu numai pentru a \ntoarce
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autorului ei de drept, \n cazul de fa]`, prof. I. Cre]u, presupusa
noastr` „eroare“, dar [i pentru a arvuni cu un minut mai devreme
acel amplu [i documentat r`spuns pe care-l dator`m r~vnei cu care
prof. I. Cre]u supune, \n ultimele trei numere din «Limba rom~n`»,
edi]iile p~n` azi ap`rute, printre care [i a noastr`, din Eminescu,
unui examen pe c~t de minu]ios, tot pe at~t, s` n`d`jduim, [i de
fundat. C~nd d-sa rectific`, a[a cum fiecare editor la r~ndul s`u, [i
cu alte prilejuri, a f`cut-o, un vers p~n` azi alterat, ca acela din
Scrisoarea III: „La Paris, \n lupanare de cinisme [i de lene“, pe care
at~t manuscrisul, unicul, am`gitor, c~t [i, mai ales, rectificarea lui
Eminescu \nsu[i din «Timpul» \l turnaser`, dup` propriul s`u
model de la 1866 („C~nd via]a-i un basm pustiu [i ur~t“) din
Mortua est, \n singurul lui tipar autentic: „La Paris \n lupanare de
cinismu [i de lene“ – prof. I. Cre]u face un real serviciu criticii de
text, de care editorii caut` s` ]in` seama \n viitor. Un bun text,
definitiv [i oarecum „ne varietur“ al unui autor clasic nu se ob]ine
dec~t prin colaborarea tuturor cercet`torilor, [i abia la cap`tul a
multe [i laborioase altoiuri. ßi tot a[a [i cu celelalte rectific`ri c~te
vor fi mai fi fiind. C~t despre marea [i pururi insolubila problem`
a regionalismelor lexicale, sau morfologice, altminteri zic~nd,
despre una din problemele de bolt` ale limbii literare, anume aceea
a „moldoveniz`rii“ sau „demoldoveniz`rii“ textului eminescian,
dezbatea e mult prea complex` pentru a nu fi [i prematur`. S` ne
mul]umim, a[adar, pentru ast`zi, cu ceea ce ofer` ca „avant-goût“
(termen folosit [i \n presa noastr` literar` de la 1848) disec]ia
ultimului articol al prof. I. Cre]u.

Depl~ng~nd, dintru \nceput, absen]a unei bibliografii ibr`ilene,
[i regretul ni se pare perfect \ndrept`]it, d-sa exagereaz` totu[i c~nd
socote[te c` „din aceast` cauz`, cele mai substan]iale articole [i
studii ale criticului ie[an asupra lui Eminescu, adesea nesemnate ori
semnate cu nume conven]ionale, au r`mas necunoscute p~n` ast`zi
sau sunt atribuite altor scriitori care colaborau la «Via]a
rom~neasc`». Exagereaz`, spuneam, deoarece tot insul [tie c` Ibr`i-
leanu [i-a str~ns \n volume „cele mai substan]iale“ dintre studiile
sale eminesciene, cu excep]ia seriei de articole consacrate edi]iilor
din Eminescu, tip`rite, cam cu un sfert de veac \n urm`, \n «Via]a
rom~neasc`», toate semnate acelea [i-n care, cu binecunoscuta-i
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verv` [i cu rar` fantezie fr`m~nt` p~n` la obsesie problema
„postumelor“, ce nu sunt postume, despic~nd firul \n patruzeci [i
patru [i \ncurc~nd nu o dat` i]ele. çns` fraza de mai sus \[i are rostul
ei bine ticluit. Ea face puntea de trecere c`tre cele ce ]inte[te s`
demonstreze…

Printre cei ce s-ar fi \nfruptat din bunurile lui Ibr`ileanu, prof.
I. Cre]u crede c` poate num`ra [i pe G. Top~rceanu, fost, zice d-sa,
colaborator al «Vie]ii rom~ne[ti», a[adar expus tenta]iei, „autor de
parodii… care ar fi putut s` fac` [i unele observa]ii destul de
interesante asupra versurilor lui Eminescu“, dar care era departe de
a fi un „eminescolog“ (ce-o mai fi [i asta?), cum vor „s`-l
\nf`]i[eze… \n ultima vreme“ unii [i al]ii, deoarece „nu s-a prea
(sic!) ocupat cu critica textelor [i a edi]iilor eminesciene“. Cine s`
fie aceia ce ]in cu orice pre] s` acrediteze legenda c` autorul
„parodiilor originale“ ar avea dreptul la \nc` o faim`, peste aceea
de umorist, nu-mi este cunoscut, \ns` n-ar fi exclus s` fie [i
obligatul domniilor-voastre, de vreme ce prof. I. Cre]u continu`:
„Cu toate acestea (raporta]i la ultimul cr~mpei al citatului), \n
volumul al cincilea al edi]iei sale etc., etc.“ [i urmeaz` precizarea
c` la capitolul „m`rturiilor“ am reprodus, ca fiind al lui
Top~rceanu, un fragment din articolul Eminescu [i epigonii lui,
ap`rut \n «Via]a rom~neasc`» din iunie 1914, nesemnat, la
Miscellanea [i despre care d-sa e convins c` este al lui Ibr`ileanu.
Cum stau lucrurile, \n realitate, vom vedea de \ndat`, \ns` nu stric`
s` z`bovim o clip` \n prag pentru a netezi pu]in terenul. Mai la
urma urmei, „o eroare bibliografic`“ de felul aceleia pe care prof.
I. Cre]u ne-o imput` n-ar fi un lucru prea grav – s-au v`zut altele
[i mai [i – c~t` vreme textul Top~rceanu e, cum recunoa[te [i prof.
I. Cre]u, parafraza unui alt text, acela cu certitudine de Ibr`ileanu
[i din care, de asemenea, am reprodus, tot fragmentar [i tot la
„m`rturii“. Errare bibliographicum est st` scris pe foaia de gard` a
acelui text Philobiblion de la 1857 – [i-n lumina acestui
indiscutabil adev`r orice p`cat se iart`. Totu-i s` fie ca s`-l
recuno[ti, dar nu e cazul. Mai mult. Dac` nu e un specialist al
textelor eminesciene, [i nu e, Top~rceanu este, \n schimb, un
\mp`timit de poezia lui Eminescu [i, de bun` seam`, nu numai din
contactul [i contagiul cu [eful s`u redactor, Ibr`ileanu, a c`rui
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m~n` dreapt` a fost at~]ia amar de ani la «Via]a rom~neasc`».
Dac` nu ne-ar fi team` s` opunem unui barbarism \nd`r`tnic
(„eminescolog“) un altul de o mai atenuat` striden]`, desigur, [i
\nc` am spune c` Top~rceanu este un str`lucit eminescofil. çn dou`
din cele cinci recenzii, unele din ele adev`rate execu]ii, ca aceea a
poetului S`ulescu, nu numai s~ngeroas` dar [i inuman`, ca orice
execu]ie capital` [i pe care le tip`re[te \n num`rul dublu (4-5,
april-mai) dinaintea aceluia \n care se public` articolul Eminescu
[i epigonii lui – Top~rceanu \[i \ntre]ese argumenta]ia cu clasice
versuri din Eminescu, ca tot at~tea imagini plastice. Admirabila
edi]ie, recent`, a operelor lui Top~rceanu, \n dou` volume,
alc`tuit` de Al. S`ndulescu, ilustreaz` din plin, cu texte [i referin]e
din copioasa bibliografie ce-o \nso]e[te, cultul acesta eminescian.
Spicuiesc c~teva titluri: Comemorarea lui Eminescu, «Opinia»,
XV, 1919, nr, 3652 (15 iunie), pp. 374-378, la Miscellanea,
nesemnat (II, 479); Pe un volum de Eminescu, «Via]a
rom~neasc`», VII, 1912, nr. 10 (octombrie), pp. 79-87 (II, 478),
articol reprodus \n cuprinsul edi]iei (II, 296-304), plin de multe [i
subtile observa]ii, cu nimic mai prejos de ale dasc`lului s`u
Ibr`ileanu [i care singur el [i ar fi fost de ajuns s` \ndemne la mai
mult` pruden]`. Cum de o analiz` meticuloas` nu poate fi vorba,
re]in doar r~ndul \n care, opun~nd lui Eminescu, poezia modern`,
vorbe[te de un poet, „victim` a unui bovarism inofensiv, de care
nu se va lecui niciodat`“, [i aceasta pentru „bovarismul“ ce revine
[i-n cel de al treilea fragment al articolului \n litigiu, Eminescu [i
epigonii lui. Iar conferin]a Cum am devenit moldovan?, ]inut` la
19 ianuarie 1933 \n Bucure[ti, tip`rit` postum \n 1956, reprodus`
\n edi]ia S`ndulescu (II, 371-391), pe care de bun` seam` prof. I.
Cre]u n-a cunoscut-o [i-n care se afl` nu numai t`gada, ce vom cita
mai departe, a unuia din „indiciile certe“ pe care d-sa \[i \nteme-
iaz` argumentarea, dar \ns`[i ruina \ntregii sale demonstra]ii,
citesc, nu cu pu]in` surprindere, urm`toarele: „Cunosc de mult`
vreme pe d. Mihail Sadoveanu [i am petrecut destule ceasuri
\mpreun`, dar nu l-am auzit niciodat` pe acest mare scriitor
exprim~nd vreo teorie despre arta povestirii, despre nuvel` sau
roman. Nici \n manuscrisele lui M. Eminescu, de la Academie, n-am
g`sit nic`irea a[a ceva.“ Butad` de umorist sau, pur [i simplu,
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realitate? – lucrul r`m~ne s` fie verificat, \ns` el nu este mai pu]in
amuzant, c~nd ne g~ndim c` marele exeget al poeziei [i al edi]iilor
eminesciene, ce, f`r` contesta]ie, a fost Ibr`ileanu, n-a avut
fericirea, sau poate nefericirea, s` cunoasc` labirintul inextricabil
al manuscriselor lui Eminescu, \n timp ce profanul Top~rceanu…
Ad`uga]i, apoi c`-n tabla de materii a volumului XXXIII (nr. 4-5-
6) din 1914, G. Ibr`ileanu nu figureaz` cu nici o contribu]ie
(singur` coresponden]a epocii aceleia ar dezlega enigmatica
absen]`) [i c`, pe de alt` parte, \n valoroasa bibliografie e edi]iei
S`ndulescu, [i la un examen c~t de sumar, numele lui Top~rceanu
apare destul de frecvent identificat la Miscellanea, fie nesemnat,
fie cu ini]iale – [i vom fi sporit, \n mod considerabil, num`rul
acelor prezum]ii ce ar putea pleda pentru paternitatea Top~rceanu.
çn fond, cu prezum]ii lucreaz` [i prof. I. Cre]u, numai c` d-sa le
nume[te certitudini. Cum r`m~ne atunci cu afirma]ia categoric`
dup` care la Miscellanea Ibr`ileanu era „factotum“ [i c` „aproape
monopolizase“ orice subiect legat de postumele eminesciene?
Tonul ciceronian al aliniatului („Noi \ns` care [tiam c`…“) nu
augureaz` nimic bun pentru restul argumenta]iei. ßi \ntr-adev`r.

Tot ceea ce prof. I. Cre]u afirm` \n leg`tur` cu spiritul
„m`rturiilor“ e pur` [i gratuit` r`st`lm`cire. „M`rturii“-le n-au
nimic din inten]iile diabolice pe care ni le pune \n c~rc` prof. I.
Cre]u. Cine cunoa[te o edi]ie din clasicii francezi, de la Conrad, de
pild`, de la care am [i \mprumutat sugestia, [tie cum stau lucrurile.
C~nd \ns`, la cap`tul acestei ciudate interpret`ri, scrie, negru pe alb,
c` dup` ce am reprodus din Top~rceanu [i, pentru pre\nt~mpinarea
nu [tiu c`rei imaginare acuza]iuni, am „mai“ reprodus [i din
Ibr`ileanu, prof. I. Cre]u comite, cu bun` [tiin]`, un fals. Deoarece,
at~t cronologic, c~t [i topografic, situa]ia e cu totul contrarie. Textul
Ibr`ileanu e din 1912 [i figureaz` \nt~iul (V, 699), dup` care
urmeaz` un text Ion Trivale din 1913, [i-n cele din urm` textul din
1914 al lui Top~rceanu (V, 700). Acel „mai reproduce” nu se poate
aplica, a[adar, dec~t acestuia din urm`, [i nu lui Ibr`ileanu. ßi totu[i,
ceva trebuie c` se ascunde \n arcanele acestei logici tenebroase.

Dezlegarea poate c` ne-o va aduce analiza celor „dou`-trei
indicii, \ns` certe“, pe care prof. I. Cre]u [i-a durat [ubredul
edificiu. Juxtapun~nd c~te un cr~mpei din cele dou` texte
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incriminate, pe care le-am reprodus [i dintre care unul cu certitu-
dine de Ibr`ileanu, prof. I. Cre]u se crede \ndrituit, pe temeiul
c~torva similitudini de vocabular [i expresii, s` atribuie [i cest`lalt
articol, Eminescu [i epigonii lui, tot lui Ibr`ileanu. Cum \ns` de nu
l-au pus \n gard` tocmai aceste similitudini? Un cititor c~t de
distrat, \ns` lipsit de prejudec`]i, ar fi v`zut c` ne afl`m \n fa]a, era
s` zicem, „unei parodii“, dar nu, \n fa]a unei parafraze, a unui citat
provenind de la o autoritate \n materie, [i \nc` a unui citat m`rtu-
risit. C`ci asculta]i acest cr~mpei figur~nd \n chiar articolul lui
Top~rceanu Eminescu [i epigonii lui, reprodus de noi, fragmentar,
\n vol. V, p. 700, articol pe care prof. I. Cre]u l-a citit, b`nuiesc, de
vreme ce el constituie obiectul litigiului nostru, dar se face c` nu l-
a observat [i nu sufl` un cuv~nt despre d~nsul: „ßi iat` c` acum,
scria G.T., c~nd se \mpline[te un sfert de veac de la moartea
poetului, se pune \n v~nzare un volum de „opere complete“ (e
vorba de edi]ia din Ia[i, 1914, n.n.); ni se dau drept „poezii de
Eminescu“, f`r` nici o alt` indica]ie, toate \ncerc`rile lui neizbutite
sau, dup` cum arat` pe larg d. Ibr`ileanu, buc`]i din care…“ etc.
Ce s` mai spui?! Acum, \n]eleg pentru ce majoritatea
caricaturi[tilor italieni folosesc mai adesea, \n locul legendelor,
stigmatizata formul`: senza parole.

Ne-am fi putut opri aici, odat` cu dovada categoric` a
nonpaternit`]ii Ibr`ileanu. Cum ceea ce urmeaz` nu e mai pu]in
amuzant, face s` mai z`bovim o secund`. Punctele 2 [i 3 din
articolul prof. I. Cre]u s-ar putea cumula, deoarece se refer` la
detalii din cea de a doua parte a articolului Eminescu [i epigonii
lui. C`ci ceea ce prof. I. Cre]u uit` s` precizeze e c` articolul cu
pricina e un triptic, delimitat \n segmentele lui, prin c~te o
constela]ie de asteriscuri. Primul se refer` la „postume“ [i,
categoric, a[a cum s-a v`zut, nu e al lui Ibr`ileanu. Al doilea
gloseaz` inten]ia partidului conservator de a ridica un bust
gazetarului Eminescu. Cel de al treilea comenteaz` indiscre]iile pe
tema amorului pentru Veronica Micle [i acesta, hot`r~t e tot de
Top~rceanu. „S-a bovarizat astfel din prostie un om cu totul str`in
de discu]ie, expun~ndu-se ridicolului postum figura b`tr~nului
profesor Micle“, st` scris \ntr-un loc, [i cititorul \[i aminte[te [i de
predilec]ia lui Top~rceanu pentru bovarism. ßi mai departe: „Dar
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Eminescu, ne\nduplecat \n m~ndria lui singuratic`, om superior…
n-a avut nici un atom de cabotin \n fiin]a lui. El niciodat` nu a
comis indiscre]iuni.“ Polemistul Top~rceanu, care s-a r`zboit cu
at~]ia dintre confra]ii s`i \n timpul lungului s`u redactorat la «Via]a
rom~neasc`», e \ntreg, cu toat` mali]iozitatea lui, \n pasagiul de
mai sus. C~t despre cel de al doilea segment, cel cu gazetarul
Eminescu, ne g~ndeam dintru \nt~i s`-l ced`m prof. I. Cre]u. çns`:
\n primul r~nd, similitudinile ce d-sa stabile[te cu anume idei ce se
\nt~lnesc \n alte articole de Ibr`ileanu s-ar prea putea s` aib` soarta
similitudinilor din fragmentul „postumelor“, iar, \n al doilea r~nd,
argumentul limbajului „de o pronun]at` nuan]` moldoveneasc`“,
pe care altul dec~t Ibr`ileanu nu l-ar fi putut folosi, e de-a dreptul
dezastruos. Primul care ar fi protestat ar fi fost Top~rceanu \nsu[i,
el, ie[anul prin adop]ie [i autorul celor dou` profesiuni de credin]`
moldave ale conferin]elor amintite. Pentru c` \n acest de al doilea
segment sunt folosite cuvintele: „ciubote“ [i „ciubot`rie“, prof. I.
Cre]u conchide triumf`tor: „ç[i poate imagina cineva c`
Top~rceanu ar fi scris S`rman ciubotar \n loc de S`rman cizmar?“
Ce impruden]`! Aluzia la Noapte de mai ar vrea s` \nduio[eze.
Hot`r~t, Top~rceanu n-ar fi scris niciodat` s`rman ciubotar, n-ar fi
num`rat dou` silabe mai mult dec~t trebuiau emistihului cu care
\ncepe [i sf~r[e[te Noapte de mai. Iat` \ns` c~teva r~nduri ce vor
face, sunt \ncredin]at, o deosebit` pl`cere prof. I. Cre]u. Sunt din
conferin]a Cum am devenit moldovan?, al c`rei text edi]ia Al.
S`ndulescu \l d` \n \ntregime: „Mi-a pl`cut Ia[ul, cu gr`dinile lui
\nflorite, cu gardurile lui d`r`p`nate, cu p`r`sirea [i murd`ria
proverbial` – c`ci orice straturi de glod s-ar depune acolo, tot nu
vor putea s` astupe vreodat` urma pa[ilor lui Eminescu, urma
ciubotelor de iuft ale diaconului Creang`, urma at~tor oameni
iubi]i de alt`dat`…“ (II, 390). ßi cu asta, basta!

La cap`tul acestei mult prea lungi dezbateri, o concluzie, poate
o moralitate, se impune: cimiliturile nu au ce c`uta \n bibliografie.
Bibliografia e o disciplin` sever`, exigent`, darnic` \n bucurii, dar
[i plin` de primejdii, un ostrov de Mediteran`, \n]esat de ispite [i
leg`nat de sirene. Cine o practic` \ns` numai dup` ureche,
\ncrez~ndu-se prea mult hazardului, cine uit` exemplul lui Odiseu,
b`rbat nu numai viclean, dar [i foarte \n]elept, substituind marei

254



pruden]e micile sale calcule rutinare, acela improvizeaz` [i risc` s`
dea \n plin` zi [i cu ochii deschi[i \n groapa lui Mo[ Albu.

DIN JURNALUL UNUI EDITOR

Am mai povestit, \n c~teva r~nduri, de \mprejur`rile tenebroase
care au prezidat leag`nul meu de editor [i de vr`jitoarele, mult mai
shakespeareene dec~t z~nele basmelor noastre cu ursitori, ce m-au
menit [i chiar momit, ca ni[te adev`rate sirene de pierzanie, exact
acum un an [i trei decenii, pe bordul acelei inepuizabile galere a
edit`rii operei eminesciene, integral [i critic. Romanul unei edi]ii
i-am zis, \ntr-un r~nd, unei astfel de incursiuni, [i denumirea nu mi
s-a p`rut de fel exagerat`.

çns` ziua de ast`zi cere altceva. Fiind aceasta o zi de
s`rb`toare, de reculegere, a[adar, [i de bilan], cititorul [i mai cu
seam` candidatul viitoarelor edi]ii ar dori, poate, s` afle c~te ceva
din lec]iile mai mult sau mai pu]in autorizate ale unei prelungi
experien]e. De un vademecum al editorului, de orice specie, iar
eminescian, cu at~t mai mult, de bun` seam` c` n-ar putea fi vorba,
c~t` vreme orice experien]` e, prin natura ei, strict individual`,
a[adar multipl`, chiar inumerabil` [i cu neputin]` de substituit unui
c~t de perfec]ionat creier electronic. C`, de[i cu neputin]` de
realizat, idealul acesta inaccesibil nu \nceteaz` de a ispiti, nimic
mai lesne de \n]eles. Ce simplu ar fi, c~nd te g~nde[ti, dac` totul
s-ar petrece ca-n ,,vademecum-ul inginerului [i comerciantului’’,
\ntocmit de fostul elev al ßcoalei de mine din Paris, Ion Ghica, de
pe la 1865, comod \n formatul lui de agend` de buzunar, \n]esat de
tabele [i formule, de varii m`suri [i greut`]i pentru uzul ingineriei
civile [i militare, [i pe care, spre ru[inea mea, n-avusesem, p~n`
ast`zi, curiozitatea s`-l v`d cum arat`, necum s`-l consult. C`,
totu[i, astfel st~nd lucrurile, tot se mai g`sesc cuib`ri]i ici [i colo,
pe la diversele case de editur`, dintre cele mai onorabile, sub
raportul firmei, [i-n ciuda erelor revolute, oarecari dinosauri,
pentru care o edi]ie critic` e o chestiune de piese prefabricate [i de
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macara (a[a cum socotea [i \nt~iul meu demon, disp`rut prin
pampasurile argentiniene, c`ruia edi]ia de ,,opere complete“ din
1914, de la Ia[i, format ceaslov, pe dou` coloane, rod al aglome-
r`rii tuturor str`daniilor editoriale de dinaintea ei, i se p`rea un
summum \n materie), iar mo[tenirea literar`, o afacere supraren-
tabil` ce le incit` apetiturile – iat` ce nu trebuie s` ne abat` din
calmul [i pietatea pe care o zi ca aceasta dedicat` celui mai patetic
dintre mucenicii scrisului rom~nesc, le reclam`.

Dar dac` nu poate fi vorba de o anumit`, unic`, tehnic`, de un
oarecare anume calup [i de anume, fixe, legi pentru confec]ionarea
edi]iilor, liberul joc al sugestiilor, \n schimb, nu poate fi t`g`duit,
[i el se impune din chiar lungul cortegiu al editorilor eminescieni,
c~]i s-au perindat \n cei optzeci [i unu de ani scur[i de la \nt~ia
edi]ie Maiorescu, din decembrie 1883 [i p~n` ast`zi. C~nd \n
toamna anului 1933 reurcam, pentru un stagiu neb`nuit, sc`rile
micii s`li  a manuscriselor din vechiul local al bibliotecii, literatura
editorial` eminescian` se \mbog`]ise, abia de c~teva s`pt`m~ni, cu
edi]ia critic` a antumelor, \ngrijit` de Constantin Botez [i ap`rut`
la noua „Cultur` na]ional`“, al c`rei director avea s` fie [i viitorul
meu editor eminescian, profesorul Alexandru Rosetti. Era, de fapt,
\nt~ia edi]ie critic`, ce n`zuia s` \mbr`]i[eze totalitatea versurilor
fiec`rei poezii [i \nt~ia \ncercare de a le fixa cronologic (acea
cronologie dup` care at~t de mult suspina Bogdan-Duic`), a[adar
\nt~ia tentativ` de a stabili filia]ia variantelor unui text. La
manuscrise lucraser` [i Nerva Hodo[, [i Ilarie Chendi, [i I.A.
R`dulescu-Pogoneanu, [i culegerile lor, revelatorii prin adaosul
impresionant de noi piese, necunoscute, din opera poetului, n-ar fi
putut avea, la timpul acela, alt` valoare dec~t a unor acte demon-
strative. Se mergea fire[te, la autografele cele mai caligrafice, a
c`ror transcriere nu era totu[i ferit` de unele erori de lec]iune (nu
[i \n cazul transcrierilor Pogoneanu) [i, nu o dat`, un vers sau altul
rezulta din spicuirea fortuit`, a mai multor manuscrise. La
manuscrise, la totalitatea lor, a mers mai cu seam` Ion Scurtu, ce
promitea s` fie prin excelen]` editorul critic al operei eminesciene,
cum dovedesc teza sa de doctorat asupra vie]ii [i prozei lui
Eminescu, edi]ia poeziilor antume, cu bogatele [i precisele note de
la sf~r[itul fiec`rui poem, cu \nt~iul volum din Scrierile politice [i
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literare din 1905 [.a. La manuscrise au mai urcat diver[i amatori,
unii mai pu]in noroco[i, ca Iuliu Dragomirescu, editorul lui
Bogdan Drago[, poemul dramatic neterminat, mutilat de o transcri-
ere mai mult ca defectuoas`, al]ii mai mult, ca auxiliarii edi]iei de
la Ia[i, din 1914, care, au avut norocul s` descopere c~teva texte
inedite [i, printre ele, inefabilul c~ntec al lacului Meran, Stam \n
fereastra sus`. Universitarii (evident vorbesc de cei dinaintea lui G.
C`linescu) s-au ferit de manuscrise ca de foc. Nici Ibr`ileanu, nici
Mihail Dragomirescu, nici chiar Constan]a Marinescu, autoarea
unei teze de doctorat asupra postumelor lui Eminescu, nu le-au
frecventat, ceea ce nu i-a oprit \ns` s` admonesteze, la tot pasul, pe
I. Scurtu, din care se alimentau. Pe Barbu L`z`reanu l-au preocu-
pat, \ndeosebi, manuscrisele cu „dic]ionare de rime“. Despre
impulsul pe care G. C`linescu, universitar de nou` tradi]ie, l-a dat
deshum`rilor eminesciene, e de prisos a mai vorbi. Lucr`rile sale
sunt prea bine cunoscute, [i ele marchez` mai mult dec~t o dat`: o
epoc`. Singurul regret e c` d-sa n-a \ntreprins [i acea edi]ie critic`
la care nu o dat` a m`rturisit c` r~vne[te [i pe care, \nt~iul \n ordine
cronologic`, avea s` o dea Constantin Botez. Orice p`cate [i
oric~te merite, ce net`g`duit exist`, de n-ar fi dec~t acela al
deschiz`torului de zare pe drumul acesta spinos al edi]iilor critice
eminesciene, ar avea edi]ia din 1933 al lui Constantin Botez, de
bun` seam` c` meritul [i folosul primordial \l constituie acela de a
fi ilustrat, \ntr-o lucrare trudnic` [i con[tiincioas`, felul cum
trebuie \ntocmit` o edi]ie critic` Eminescu. ßi m` refer, \n primul
r~nd, la aparatul critic, [i anume, la organizarea [i la modul de
\nregistrare a variantelor. Aplic~nd sistemul statistic, a[adar
\nregistr~nd numai versurile diferite de ale textului definitiv,
aparatul critic al edi]iei Botez, convenabil, la prima vedere,
deoarece economic, ofer` totu[i o imagine nu numai necomplet`,
dar [i deformat` a evolu]iei diferitelor versiuni. Aspectul tocat al
acestui aparat critic f`cuse pe bunul meu fost dasc`l [i director de
bibliotec`, Ion Bianu, s` vorbeasc`, cu un plastic [i just intuit
termen, de anume „rumegu[“, ceea ce sugera, \n parte numai,
adev`rata situa]ie. Deoarece, \n timp ce totalizarea rumegu[ului
unui bu[tean ar putea duce la reintegrarea lui, totalitatea varian-
telor unui text oarecare din aparatul critic al edi]iei Botez n-ar duce
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dec~t la ob]inerea unui cr~mpei ininteligibil, din pricina multelor
lacune. Singur` metoda, a[a zic~nd, filologic` \ng`duie versurilor
s` func]ioneze [i versiunilor s` ia fiin]`. Chiar c~nd schimb` un
cuv~nt, poetul \l g~nde[te \n context cu restul versului, opera]ie pe
care sistemul statistic n-o poate oglindi. Fire[te, nobila \ntreprin-
dere a lui Constantin Botez p`time[te [i de alte lipsuri, explicabile
dac` ne raport`m la cei numai patru ani c~]i, dup` propria-i
m`rturisire, a lucrat la edi]ia sa. E un spa]iu de timp mult prea
\ngust pentru a putea \mbr`]i[a totalitatea versiunilor, r`zle]ite prin
toate manuscrisele. Din pricina aceasta lipsesc multe versiuni, ceea
ce d`uneaz` filia]iei, care, nu o dat`, chiar c~nd izvoarele indicate
sunt aproape complete, e gre[it`, din cauza cronologiei eronate. A
vorbi de un instinct infailibil al cronologiei ar fi curat` [i absurd`
prezum]ie. L`s~nd de o parte cazurile certe, cu cronologia fixat` de
poet, [i mai multe sunt situa]iile anonime, neutre, vagi, ambigue,
ce \ngreuiaz` cronologia. Multiplicitatea grafiilor eminesciene e
\nc` un izvor de r`t`ciri, ce p~ndesc, ce pot fi, totu[i, sub beneficiul
unui oarecare procent de posibilitate, ocolite, dac` aten]ia [i
continua confruntare a manuscriselor, pe care \ndelunga cohabitare
le favorizeaz`, nu abdic`. Un principiu de care iar`[i nu a ]inut
seama Botez este acela al lecturii palimpsestice, \n locul lecturii
uniplane. Nu o dat` avem de-a face cu multe straturi de variante,
din epoci diferite, a c`ror disociere se impune, chiar dac` opera]ia
comport` o trud` sporit`. A distinge varia]iunile grafice, anume
constante ortografice, nuan]ele de cerneluri [.a.m.d., ale c`ror
grani]i un laborator tehnic modern le-ar delimita cu mai mult`
precizie, constituie una din precau]iile de rigoare. De altminteri,
problema unui laborator de optic` propriu-zis`, anexat biblioteci-
lor cu manuscripte, care s` verifice [i s` corecteze gradul de uzur`
al ochilor \n func]ie de elementele materiale ale manuscrisului,
h~rtie, creioane, cerneluri, de v~rsta cercet`torului, de lumina din
sal`, acea lumin`, favorabil` sau nu pe care Taine o noteaz` atent,
\n c`l`toria sa \n Anglia, va trebui, odat` [i odat`, s` fie luat` \n
considera]ie…

De toate acestea, evident, n-aveam o prea mare cunoa[tere [i
preocupare, c~nd, \n toamna anului 1933, reurcam sc`rile aceleia[i
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mici s`li a manuscriselor din vechea cl`dire, azi sediu
administrativ, a Bibliotecii Academiei, unde cu aproape un sfert de
veac mai \nainte copiasem pentru o proiectat` edi]ie a profesorului
Mihail Dragomirescu poemul Fetei \n gr`dina de aur [i altele.
Glicina din fereastr` poate c` era aceea[i, [i unii dintre custozi, \n
timp ce at~]ia al]ii, fie de la manuscrise, fie din sala de lectur`, \[i
mutaser` pupitrele \ntr-alt` lume, mai fericit`, unde descifrau
manuscripte [i documente cu alte sigilii [i alte filigrane. Ce nou
catalog zecimal mai \ntocmea, \n biblioteca C~mpiilor Elysee,
neobositul biograf al periodicelor [i al c`l`torilor str`ini prin ]ara
noastr`, Al. Sandi-Ionescu, pururi agitat ca o sf~rleaz`, [i pe care
moartea l-a surprins cu capul cufundat pe s~nul unei casete plin`
de fi[e; ce genera]ie de noi tineri studio[i mai ini]ia probul poligraf
N. Zaharia, ale c`rui pachete de referin]e, bibliografice, frumos
r~nduite \n sertarul mesei sale de lucru, nu erau puse cu at~ta
liberalitate la dispozi]ie; ce noi enciclopedii mai r`sfoia, \n
c`utarea subiectelor [i rimelor rare, poetul Alexandru Obedenaru,
falnicul noctambul, care-[i scanda pe str`zi \nnoptate sonetele;
dup` ce stive de c`r]i \[i mai i]ea capul de veveri]` neast~mp`rat`
Cora Irineu, autoarea revelatorului voluma[ Scrisori b`n`]ene,
ap`rut \n ziua ultimului ei drum [i pe care colegii de la Ideea
european` i l-au a[ezat, imaculat nuf`r alb, pe inim`, [i pe ce
paji[ti de asfodele, dincolo de \mb`ls`matele maluri ale Styxului,
continu` s` ard` pe rugul ce, ca o nou` [i dezam`git` Didon`,
singur` [i l-a cl`dit Yvoria? Dar timpul reveriilor [i al
„madeleinei“ lui Proust, dizolv~ndu-se \n licoarea fierbinte a
ceaiului, trecuse, sau, cel pu]in, a[a mi se p`rea mie. çncepea truda
f`r` de glorie a sobolului, c`ci ce altceva e un editor, sfredelindu-
[i \n t`cere galeriile subp`m~ntene [i ridic~ndu-[i, din loc \n loc,
micile mu[uroaie de p`m~nt sau de cenu[`? Multe voi fi uitat \n
ace[ti ani, [i nu le regret, dar insomniile primului an, al fi[elor
provizorii [i al cart`rii lor, cu problemele c~te se ridicau, insolu-
bile, cu modelul mustr`tor, \ns` singurul concret la ora aceea, al
edi]iei Botez, \n fa]` cu incertitudinea drumului de r`scruce, pe
care urma s` apuc, acestea, hot`r~t, nu se pot uita. Paralel cu
despuierea [i cartarea progresiv` a manuscriselor, \n]elegeam c` se
impune [i o investiga]ie de istorie literar` prin periodice, edi]ii,
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studii [i corpuri de documente literare, \n frunte cu at~t de utila
colec]ie de Studii [i documente literare a lui I.E. Torou]iu, al c`rui
exemplu a marcat o dat` \n istoriografia nostr` literar`, cum
dovedesc o sum` de lucr`ri, precum Istoria literaturii rom~ne
contemporane a lui Iorga, monografia Titu Maiorescu a lui
Lovinescu, edi]ia noastr` [i at~tea altele, \n]esate de trimiteri la
colec]ia lui Torou]iu – ilustrare a supremei ei utilit`]i. Ineditul
p~ndea la tot pasul, \n tot minutul, [i de pretutindeni [i gra]ie lui
zilele se succedau nop]ilor, [i fiece fil` de calendar aducea noi
surprize. A[a am cunoscut pe Carlotta Patti, sora [i mai celebrei
Adelina, ce concerta la Bucure[ti \n prim`vara anului 1869, [i
c`reia t~n`rul sufleur [i poet \i dedica [i c~teva distihuri, f`r` a
putea [ti dac` omagiul se va fi \ntrupat, dup` moda timpului, \n
vreo dedicatorie foaie volant`, Carlotta Patti, al c`rei glas \ngeresc
inton~nd Ave Maria avea s` lase urme durabile [i pe care, poate,
dar cum era prins \n mrejele Veronic`i, o va fi reauzit, \n 1876,
c~nd Costache Negri vestea fiicei sale din Ia[i evenimentul,
fericind-o c` va putea asculta, printre al]ii, [i pe „privighetoarea
Carlotta Patti“. çntr-una din versiunile strofice ale poemului
Departe sunt de tine, tip`rit \n «Convorbiri» de la 1 martie 1878,
dar conceput \nainte cu doi ani, la Ia[i, am \nt~lnit pe Tolla, nu
eroina romanului \n scrisori, cu acela[i nume al lui Edmond About,
at~t de familiar scriitorilor no[tri, [i \ndeosebi lui Costache
Negruzzi, care [i traducea din el, \n 1860, Harta nou` a Europei,
dar pseudonimul cu care Eminescu \[i \nveste[te iubita, cel pu]in
din ziua de 9 iulie 1876, c~nd apare \n foiletonul «Curierul de Ia[i»
admirabila schi]` La aniversar`, \n care Cajus Iulius Caesar [i
Tolla, pseudonime cu care \[i vor subsemna, din c~nd \n c~nd,
epistolele, \[i \mp`rt`[esc dragostea adolescent`: „Optzeci de ani
\mi pare / çn lume c-am tr`it / C` sunt b`tr~n – C` Tolla / De mult
va fi murit“. O transcriere din 1870, \n unul din submanuscrisele
ce singur \[i confec]iona, \nainte de a fi fost posesorul acelor solide
[i elegante carnete [i caiete, cu h~rtie excelent`, de Viena, Berlin
[i Bucure[ti, a odei La Heliade, ap`rut` \n «Familia» din 1867, ne
punea, gra]ie accentului grav pe un a (Pl`cut`-i à ghirland`…“), pe
urma nu numai unei inveterate erori de tipar, dar [i a unui discret
cr~mpei de biografie, \n care t~n`rul de 17 ani, mare cititor [i
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admirator al lui Eliade, \i \ntorcea omagial, ca dintru ale sale, o
subtilitate morfologic` de care nimeni, afar` de ei doi, n-avea
cuno[tin]`, [i cu at~t mai pu]in Iosif Vulcan, dovad` inaten]ia cu
care a f`cut corectura textului. Nu mic` mi-a fost mirarea c~nd,
descifr~nd, una c~te una, scutecele \n care era \nf`[urat, ca un odor
de pre], sacrul prunc, cu trud` pl`m`dit, al miraculoasei Ode \n
metru antic, pe care Maiorescu o admira at~t  de mult, am \n]eles
c` soclul pe care-[i zidise statuia \ndureratei sale iubiri („p~n`-n
fund b`ui voluptatea mor]ii / Ne\ndur`toare“) era acela[i cu st~nca
\nconjurat` de valuri a \ntemni]atului la Sf. Elena, Napoleon.
Lectura, pagin` cu pagin` [i r~nd cu r~nd, a «Timpului» ne-a
\nt`rit \n convingerea, comun` [i lui Anghel Demetriescu, ca [i lui
Titu Maiorescu, c` ziaristica poetului a \n`l]at proza politic`
rom~neasc` la un nivel din cele mai ridicate, c` ea nu e cu nimic
mai prejos, sub raportul artei, operei sale lirice, c` cea mai
pre]ioas` contribu]ie folcloric` a lui Eminescu, aici, \n aceste
pagini \mpodobite cu florile paremiologiei populare, trebuie
c`utat` [i \n sextenatul s`u de la «Timpul» constituie cu adev`rat
„jurnalul“ de zi cu zi al aceluia ce, paralel cu truda sa profesional`,
a distilat rarele esen]e ale Scrisorilor, ale Luceaf`rului, ale
liedurilor sale de iubire (S-a dus amorul etc.) de la «Familia», ale
ciclului de elegii testamentare din Mai am un singur dor [.a.m.d.
Biografia surghiunului s`u bucure[tean e toat` \n aceste pagini ale
„jurnalului“ s`u din toamna anului 1877 p~n` \n vara  lui 1883. Ce
g~ndea despre jertfele osta[ilor no[tri \n r`zboiul independen]ei [i
cu ce revolt` privea bagatelizarea lor se vede din \nt~ile sale
cronici dramatice din Bucure[ti, din noiembrie 1877, pe c~t de
virulente, pe at~t [i de splendide, st~rnite de cele dou` piese de
teatru, Visul Dochiei [i O[tenii no[tri, ale lui Frédéric Damé,
jucate cu mare t`mb`l`u pe scena Teatrului Na]ional. Cu
editorialele [i cu cronica «Timpului» am pus \n discu]ie [i am
elucidat, sper, o legend`, pe nimic \ntemeiat`, dup` care un anume
manuscript \n leg`tur` cu banditul Serdariu ar fi fost scris \n timpul
bolii poetului, ce s-ar fi sim]it persecutat [i chiar ar fi redactat
proteste isc`lite cu numele, reputatului bandit. çn timp ce lucrurile
sunt [i mai clare [i mai complexe. C~t despre interven]ia poetului
\n incidentul de la Liceul „Matei Basarab“, a c`rui victim` era
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profesorul Filibiliu, un familiar al „Junimii“, cunoscut [i, poate,
amic a lui Eminescu, nu [tii ce s` admiri mai mult, excelen]a
acestor articole, adev`rate studii de \nalt` pedagogie, sau zelul cu
care ap`r` o cauz` just`, \ntr-o vreme c~nd, abia terminat`, \n
aprilie 1882, Legenda Luceaf`rului trecea pe masa de opera]ie,
unde \n campania lui Maiorescu poetul elaboreaz`, cu radicale
retu[e, forma definitiv` a poemului, \ntr-o implica]ie de cifre [i
acolade ce duc la concluzia c` versiunea din «Almanahul
Rom~niei june», ce apare \n aprilie 1883, [i pe care «Convorbiri»
o reproduc \n august, e [i ultim` [i definitiv`, iar pe de alt` parte,
c` balivernele lui Br`tescu-Voine[ti, confiate, zice-se, de
Maiorescu, dup` care Luceaf`rul n-ar fi altceva dec~t o alegorie
matrimonial`, regizat` de conduc`torul „Junimii“, pe care poetul,
sup`rat de magistru, ar fi dezertat-o, sunt dezmin]ite chiar din
çnsemn`rile zilnice ale criticului.

ßi pentru a \ncheia aceast` prefa]` la ceea ce ar putea fi un
„jurnal de editor“, s` enun]`m cele patru puncte, ce se cer
exemplificate [i care reprezint`, \n afara fortuitelor contribu]ii de
istorie literar`, nu numai cele patru obiective, proprii unei edi]ii
critice, dar [i tot at~tea prilejuri de mari satisfac]ii: 1. v~rstele
poeziei; 2. rectificarea lec]iunilor eronate; 3. suplinirile de versuri
vacante [i 4. poemele inedite. ßi \ntr-adev`r: ce poate fi mai
pasionant dec~t s` po]i dibui filia]ia formelor, de la embrion p~n`
la ultima versiune, stabilind \n acela[i timp [i cronologia, [i
locurile de gesta]ie. O schem` ca aceea a celor patru columne din
Mai am un singur dor, cu cele 33 de trepte intermediare, care
confirm` intui]iile provizorii ale lui Scurtu, ce at~t de mult \l
nedumereau pe Mihail Dragomirescu, [i care ocup` o pagin`
\ntreag` din volumul III al edi]iei noastre, e una din pildele cele
mai sugestive. Erorile de lec]iune sunt fatale nu numai pentru c` a
gre[i e omenesc, dar [i pentru at~tea binecuv~ntate pricini, dintre
care cea mai de c`petenie e grafia, uneori indescifrabil`, a poetului.
çn astfel de cazuri, un asterisc pune la ad`post [i avertizeaz`, ca un
f~nar, pe un drum \n repara]ie. E preferabil, chiar, s` abuz`m de
asteriscuri, dec~t s` l`s`m s` se cread` c` Eminescu (de[i clipele
de distrac]ie [i oboseal` nu l-au scutit) a putut scrie cuvinte [i
versuri absurde, nonsensuri flagrante [.a.m.d. Exotica floare de
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tropice, crimela nisis (pentru emunctae naris) din edi]ia Mazilu e
una din cele mai n`zdr`vane altera]ii lexicale. Nu o dat`, dintr-o
pricin` sau alta, justificat`, poetul sare un vers sau dou`, las` o
rim`, c~nd cert`, c~nd probabil` [i c~nd misterioas`, [i editorul e
pus \n alternativa sau de a transcrie tale-quale, sau de a suplini, cu
de la sine putere, a[adar de a-[i impune colaborarea cu sila, prin
urmare de a comite o impietate. Evident, nu e vorba de acele
poeme neterminate sau sf`r~mate, ce se pot foarte bine expune, ca
[i propileele sau metodele fragmentare, \n forma lor originar`, c~t
de absen]a unor stihuri a c`ror \mplinire umple o lacun`
sup`r`toare. Am povestit la capitolul poemei O,-n]elepciune, ai
aripi de cear` (Opere, V, 396), un astfel de caz, ca [i satisfac]ia
(c~nd mai t~rziu am deshumat textul) de a fi descoperit c` una din
rime, propus` de noi, o folosise [i Eminescu – ceea ce nu
\nseamn`, totu[i, c` bra]ul adaos era autenticul bra] al Venerei de
Milo, pierdut de-a pururi, ca [i arfa lui Orfeu, \n haos sau \n mare.
Ineditele, [i sunt c~teva, din edi]ia noastr`, nu-s, de bun` seam`,
toate de aceea[i importan]`, \ns` mul]umirea de a mai fi adaos un
talant la comoara, binecunoscut`, a poetului nu poate fi mai
categoric exprimat` dec~t o f`cea N. Iorga c~nd, cu un sfert de
secol \n urm`, la pomenirea unei jum`t`]i de veac de la moartea
poetului, saluta («Cuget clar», 24 august 1939) marea poem` de
iubire, Pierdut` pentru mine, z~mbind prin lume treci, una din
podoabele „postumelor“, ce tip`ream \n num`rul de iunie al
«Revistei Funda]iilor», cu articolul, at~t de elocvent intitulat,
Eminescu ve[nic nou, cu toate \mprumuturile, \n care fixase [i o
u[oar` s`geat` la adresa comparati[tilor excesivi, a c`ror voluptate
a fost, \ntotdeauna, s` scotoceasc` prin Proper]iu [i alte modele
greco-latine, dup` „izvoare“. Pentru sensibilitatea aceasta pururi
prezent`, pentru spiritul s`u de justi]ie, care, \n ciuda uria[ei lui
personalit`]i, nu se ru[ina s` consemneze orice revela]ie, a oric`rui
contribuitor, oric~t de modest, ca [i pentru \nalta cinste de a fi
consacrat o extins` comunicare academic` primului tom al edi]iei
noastre, inten]ia, ce hr`neam, de a-i dedica, lui, marelui istoric
literar, restul edi]iei noastre, nu mi se p`rea exagerat`. Dar zarurile
negre au decis altfel.
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RECTIFICåRI ßI CONTRARECTIFICåRI
LA EDI¥IILE POEZIILOR LUI EMINESCU1

Reactualizat`, \n anii din urm`, problema rectific`rilor (sau a
„smintelilor de tipar“, cum se spunea pe la jum`tatea veacului
trecut, dincolo de mun]i) [i a \ndrept`rii lor a luat na[tere odat` cu
\nt~ia edi]ie a poeziilor lui Eminescu, \ngrijit` de Maiorescu [i
tip`rit` la „Socec“, \n decembrie 1883, \n timp ce poetul, cu
fondurile str~nse [i din „conferin]a“ lui Alecsandri la Ateneu, se va
afla la sanatoriul „Ober-Döbling“ de l~ng` Viena. Ce a \nsemnat
edi]ia Maiorescu \n momentul acela de grea cump`n` pentru
poezia rom~neasc`, cu ce solicitudine a fost \ntocmit`, ce criterii
logice [i de art` l-au c`l`uzit pe editor s-a spus din timp, [i noi \nc`
am spus-o de la \nt~iul volum al edi]iei noastre, din 1939, [i am
repetat-o ori de c~te ori un prilej sau altul a cerut-o. Lucrul se
cuvine reamintit, cu at~t mai mult ast`zi, c~nd zelo[i ap`r`tori din
oficiu se socotesc \ndrept`]i]i s` protejeze o glorie pe care nimeni
n-o contest`, chiar dimpotriv`. Dar dac` n-am \ncetat a ne minuna
de armonioasa arhitectur` a edi]iei Maiorescu, nimic nu ne-a oprit
s` refuz`m a ne \mp`ca cu rezec]iile operate de Maiorescu \n textul
Luceaf`rului, [i aceasta pentru motive \ntemeiate pe situa]ia de
fapt a manuscriselor [i nu mai pu]in pe \nse[i çnsemn`rile zilnice
ale criticului. çntruc~t faptul de a dezbate o problem` at~t de
important` ca aceasta, ce ]ine [i de critica de text, poate constitui
un act de lez-maiorescianism, iat` ce e mai greu de \n]eles. C`
femeia Cezarului nu trebuie atins` nici cu o floare, [i noi suntem
de acord. çns` pe un editor de calitatea, de meritele \ncet`]enite, dar
[i de excesul de logic` profesional` a lui Maiorescu, ce-[i
\ng`duia, chiar dac` f`r` g~nduri rele, o silnicie editorial`, dezbate-
rea nu are cu ce s`-l jigneasc`. Oficiul de mentor literar reclam`
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ini]iative pedagogice, [i Maiorescu le-a practicat din plin, at~t \n
cercul „Junimii“, c~t [i \n epistole. Se cunoa[te obiec]ia criticului
\n leg`tur` cu Strigoii, c`reia poetul nu i-a dat urmare. E mai mult
ca sigur c` rezec]iile operate \n textul Luceaf`rului, \n edi]ia sa din
1883, Maiorescu le va fi schi]at, sus]inut, ba poate c` a [i pledat
pentru ele, \n [edin]ele comune, ce au premers definitivarea
poemului, pe care totu[i Eminescu avea s`-l expedieze «Rom~niei
june» din Viena, pentru «Almanah», \n forma ce-i apar]ine,
neamputat`.

„çn r`stimpul acesta – scria Maiorescu surorii sale, din Ia[i, la
6/18 decembrie 1883 – am trimis, ast`zi, corectura ultimei coli (nr.
20) Tipografiei Socec-Teclu, care tip`re[te \ntr-o admirabil` edi]ie
poeziile lui Eminescu, a[a c` peste vreo zece zile apare volumul,
pe care, natural, ]i-l voi trimite imediat. çi mai scriu numai o scurt`
prefa]`. Poeziile, a[a cum sunt or~nduite, sunt cele mai str`lucite
din c~te s-au scris vreodat` \n rom~ne[te, [i unele chiar \n alte
limbi. Unele absolut inedite, mai ales un foarte frumos sonet
despre Vene]ia [i o Gloss`… çn ultimele trei s`pt`m~ni am
corectat zilnic 4 coli, dou` din Eminescu, dou` din Kotzebue…“ –
cr~mpei de epistol` pre]ios prin at~tea detalii, din care re]inem
afirma]ia criticului c` singur a f`cut corecturile [i aceasta pentru
concluzia ce se impune. Edi]ia Maiorescu, se [tie, public` poeziile
lui Eminescu din «Convorbiri literare», la care adaog` un
voluminos pachet de inedite, aflate, cum lesne se poate presupune,
de-a gata transcrise de poet \n manuscrisele sale, \n versuri
definitivate. Or, \n timp ce ineditele afar` de Glossa, \n care apare
eroarea de tipar mizeri pentru mi[eii, corectat` de Scurtu, sunt
scutite – poeziile din «Convorbiri» se retip`resc dimpreun` cu
gre[elile de tipar ale revistei ie[ene, ceea ce \nseamn` c` nu numai
Homer, dar [i criticii universitari, de robuste]ea [i con[tiincio-
zitatea lui Titu Maiorescu, mai a]ipesc din c~nd \n c~nd. Un motiv
mai mult s` credem corectorilor, sau diorthositorilor, a c`ror
ap`rare o lua Ioan ßtefanovici, parohul bisericii din Bra[ov, \n al
s`u Orologhion de la 1806: „Diorthisitorul din ochi a[a trece /
neput~nd spre toat` slova s` se plece“. Mai ales c` unele erori erau
evidente, iar altele fuseser` corectate \n reviste, pe care criticul era
de a[teptat s` le fi citit. „P~n-e[ti clar` ca o ros`, p~n-e[ti dulce ca
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o floare“ – a[a ap`ruse \n «Convorbiri», \n loc de „clar` ca o rou`“,
[i Hasdeu se [i minunase, ca de o ciud`]enie, reproduc~nd poezia
Noaptea [i Columna lui Traian din 28 iunie 1871, la rubrica Poesia
Maiorescu unde nimic din al „Junimii“ nu afla cru]are, iar
Eminescu era la timpul acela, pentru aprigul cenzor, unul din tutti-
quanti. Despre partea „rosei“, Maiorescu ar fi avut, deci, motive s`
se-ndoiasc`. çn çmp`rat [i proletar se strecuraser` cel pu]in trei
erori: „A statelor greoaie, cari trebuie-mpinse“; „Poporul lui \i face
t`cut [i umilit“ [i „Atunci ve]i muri lesne, f`r` de-amor [i grij`“.
Primele dou` au fost rectificate de Ion N`dejde \n
«Contemporanul» din 1 noiembrie 1883, \n „A statelor greoaie
care trebuie-mpinse“ [i „Poporul loc \i face t`cut [i umilit“.
Aceasta cu prilejul unei copioase [i demonstrative retip`riri din
poezia lui Eminescu, dup` \mboln`virea poetului, dimpreun` cu un
violent protest \mpotriva epigramei lui Macedonski, pe care o [i
retip`re[te, calific~nd-o drept „fapt` s`lbatec`“. çncep~nd cu
num`rul din 16 august 1883 (revista ap`rea bilunar),
«Contemporanul» reproduce dup` «Convorbiri»: Scrisorile,
çmp`rat [i proletar, Venere [i Madon`, iar \n num`rul de la 1
februarie 1884, Ce te legeni, codrule, Revedere [i Criticilor mei,
precedate de o not` l`muritoare c` „de vreme ce volumul de Poezii
a ie[it de sub tipar, publicarea ini]iat` de revist` nu-[i mai are
rostul“. Nota sf~r[ea cu duioase r~nduri: „Mai public`m [i poezia
de la sf~r[itul volumului, Criticilor mei. Dac`, cum auzim, poetul
s-a \ns`n`to[it, cu at~ta mai bine. Va vedea cum \l pre]uiau de mult
oamenii [i c` se \n[elase privind prea aspru lumea“.

Anii din urm` au adus c~teva rectific`ri, de care editarea
poeziilor lui Eminescu cat` s` ]in` seama. çn ordine cronologic`
voi aminti \nt~i de ceea ce am numit „o gre[eal` de tipar din 1867“
(vezi volumul de fa]`, p. 1. E vorba de oda La Heliade, tip`rit` \n
«Familia» din 18/30 iunie 1867, unde, \ntr-una din strofe, poetul
opune ghirlandei aeriene a t~n`rului inspirat, cu fruntea \ncadrat`
de bucle blonde, cununa de laur a b`tr~nului cu fruntea cea umbrit`
de bucle de argint („Pl`cut`-i à ghirland` – sublim` \ns` este /
Cununa cea de laur“…), opt~nd, fire[te, pentru a doua, a lui
Heliade. Poezia era omagiul unui t~n`r \nv`]`cel [i poet de 17 ani
pentru un senior al literaturii, \nc`rcat de glorie, [i ascundea \n
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cutele ei [i raza discret` a unei subtilit`]i morfologice, \n care
b`tr~nul bard trebuia s` se recunoasc`. çntr-adev`r, cu jum`tate de
an mai devreme – mai precis, \n noiembrie 1866 – Eliade tip`rea
\n revista «Ateneul» rom~n din Bucure[ti, t`lm`cirea poeziei lui
Lamartine Poetul murind, \n a c`reia una din strofe, al 41-lea vers
suna: („çn ceruri m` a[teapt` alt luth de Seraphimi. Peste cur~nd cu
d~n[ii tr`i-voi à via]`“). Demonstrativul acesta, la mod` pare-se \n
vremea aceea, pentru care [i Dep`r`]eanu avea o deosebit`
predilec]ie, Eminescu nu numai \l adopt`, dar \l [i \ncrusteaz` \n al
4-lea vers al uneia din strofele odei sale, turnat` \n acela[i tipar
metric cu al t`lm`cirii lui Eliade. Ze]arul budapestan al «Familiei»
r`stoarn` \ns` toate aceste subtile inten]ii, atent g~ndite, culeg~nd:
„Frumoas`-i o ghirland`…“ etc. Eminescu n-a protestat, a[a cum
consecvent, n-a reclamat nici un fel de erat` mai t~rziu, fa]` de
repetatele erori de tipar ale «Convorbirilor». De \nregistrat, \ns`, le
\nregistra. Eroarea «Familiei» e \ndreptat` \n transcrierea de prin
1870, c~nd \[i confec]ioneaz` submanuscrisul Marta [i c~nd,
pentru evitarea oric`rei confuzii, demonstrativul prime[te [i accentul
grav: à. Retip`rind Scrisoarea III, ap`rut` \n «Convorbirile» din 1
mai 1881 cu bine calculatul atac \mpotriva liberalilor, ce patronau
proclamarea regatului, \n «Timpul», Eminescu face [i o serie de
\ndrept`ri, printre care [i Asabi \n loc de Arabi, cum ap`ruse \n
revista ie[an`, \ndrept`ri de care am ]inut seama la timpul oportun.
Tot acolo \ndreapt` [i versul „La Paris \n lupanare de cinismu [i de
lene“, nu cinisme, cum ap`ruse \n «Convorbiri» [i cum to]i
editorii, printre care [i noi, inaten]i la situa]ia de fapt a manuscri-
sului, ca [i la savoarea acestui arhaism, frecvent la Eminescu:
basmu, de pild`, ce se \nt~lne[te [i-n forme de Berlin ale Scrisorii
a III-a, o men]inusem. Rectificarea se datore[te lui I. Cre]u, ce,
dimpreun` cu altele, o include \n seria sa de articole pe care, dup`
pilda magistrului s`u G. Ibr`ileanu, le-a consacrat examenului
edi]iilor eminesciene, \n revista «Limba rom~n`», \ntre 1959 [i
1962. O lec]iune gre[it` nu este, evident, o gre[eal` capital`, c~t`
vreme poate fi rectificat`, ba chiar [i justificat` pe temeiuri
obiective: grafii incerte, sinonimii aparente, oboseala ochilor
[.a.m.d. Grave sunt, a[a zic~nd, lec]iunile absurde, care, \n ciuda
oric`ror ra]iuni, pun pe seama autorului cuvinte [i expresii
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imposibile [i, nu o dat`, crea]ii fantaziste, de care limba
rom~neasc` n-a auzit niciodat`. De astfel, de lec]iuni absurde
foie[te edi]ia critic` a lui D.R. Mazilu (Editura Academiei
Rom~ne, 1940), celebr`, totu[i, \n primul r~nd prin aspectul ei de
temni]`, \n care Eminescu e claustrat \ntre gratii. Din lista acestor
erori voi cita pe cea mai fastuoas`, suger~nd o orhidee de tropice,
[i anume: crimela nisis din Epistola deschis` c`tre homunculul
Bonifacius, pentru expresia hora]ian` emunctae naris, cu sensul de
spirit fin, atic, [i pentru care, se g`sesc preciz`ri [i comentariu \n
Opere, II, 1943, p. 238 [i \n articolul Lec]iuni eronate sau despre
obligativitatea asteriscului (vezi volumul de fa]`). Grave sunt de
asemenea rectific`rile subiective, ostentativ autoritare, ce-[i impun
colaborarea, f`r` s` fi fost solicitat`, peste capul autorilor. Uneori
ele sunt simple capricii, ca atunci, de pild`, c~nd N. Iorga g`sea c`
trebuie spus a g~ci, [i nu a ghici, care ar fi ]ig`nesc, de[i Eminescu
forma aceasta „]ig`neasc`“ a folosit-o, iar \n versuri ca „Pove[ti [i
doine, ghicitori, eresuri / Ce fruntea-mi de copil o-nseninar`“… sunt
de mult clasice. Mai adesea, interven]ia editorului se prevaleaz` de
argumente \ntru totul falacioase. A[a, Mihail Dragomirescu, [i nu
e unica interven]ie, c~nd poema Povestea codrului (ed. sa, p. 36)
schimb` versul „Caii m`rii albi ca spuma“ \n „Cai de mare albi ca
spuma“, deoarece, cum motiveaz` (la p. 208): „çn enumera]ia ce
face poetul, versiunea caii m`rii, \n loc de cai de mare, este
necorect`, pentru c` este articulat`, c~nd toate membrele
enumera]iei sunt nearticulate“. Ca [i cum membrele urm`toarelor
trei versuri – bouri, cerbi, ciute – ar fi putut, dat` fiind m`sura, s`
fie articulate, ca [i cum caii de mare ar fi totuna cu caii m`rii, [i ca
[i cum, \n sf~r[it, intui]ia poetului n-ar fi suficient` garan]ie. Un
caz tipic de astfel de interven]ie autoritar` este acela pe care G.
Ibr`ileanu l-a pledat, cu verva sa caracteristic`, pe tema
cunoscutelor versuri din Pe l~ng` plopii f`r` so]: „O or` s` fi fost
amici… / O or` [i s` mor“. Dup` ce epilogheaz`, cu judicioase
observa]ii, \n marginea „plopilor f`r` so]“ ([i adev`rul e c`
variantele, p`r`site de Eminescu, au [i: „Pe l~ng` plopii cei cu
so]“), Ibr`ileanu decidea, prin propria sa gra]ie: „O oar`, [i nu o
or`, cum transcrie d-l Scurtu, pentru c` Eminescu a scris o oar`,
pentru c` o or` e [tiin]ific [i pedant, pentru c` o or` e un hiat
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displ`cut“. çn scurt, bietul Scurtu n-are nici o vin` \n toat` aceast`
chestiune, De altfel, nu era prima dat` c~nd [i Ibr`ileanu, [i Mihail
Dragomirescu, excelentul nostru dasc`l de estetic`, altminteri, [i
dr. Constan]a Marinescu, amabila [ef` de lucr`ri a profesorului,
c`reia Ion Trivale \i f`cuse harcea-parcea Postumele lui Eminescu,
teza d-sale de doctorat, [i nu gre[ise, \[i sp`rgeau oalele propriilor
lor nedumeriri \n capul bietului Scurtu. Iar p`catul lui Scurtu nu
era, de fapt, dec~t \nsu[i meritul lui. Ca un adev`rat [i con[tiincios
editor [tiin]ific, Scurtu mersese direct la manuscrise, al c`ror
labirint \l cuno[tea prea bine [i ale c`rui note de la sf~r[itul fiec`rui
text dovedesc c`, dac` Parcele i-ar fi \ng`duit, el ar fi realizat, spre
binele nostru, al tuturora, mult visata edi]ie critic`, de o calitate
egal` tezei sale de doctorat Eminescu’s Leben und Prosaschriften
sau \nt~iul volum din 1905 al inegalatelor Scrieri politice [i
literare. Cine nu-[i aminte[te strig`tele de alarm` cu care fusese
\nt~mpinat` \ncercarea lui Scurtu de a boteza una din edi]iile
Eminescu Lumin` de lun`, titlu la care se oprise \nsu[i poetul dar,
evident, nu-l autentificase. ßi pentru a reveni la Ibr`ileanu, Scurtu
transcrisese bine o or`, cum ap`ruse [i-n «Familia», [i-n edi]ia
prim` Maiorescu, pentru c` a[a era \n manuscrisele pe care
Ibr`ileanu nu le-a consultat niciodat`, ceea ce nu l-a \mpiedicat,
totu[i, s` fie criticul sagace [i erudit ce se cunoa[te. çns` [i pu]in
fantazist. C`ci, nu mai departe, \ntruc~t o or` e [tiin]ific [i pedant,
iar o oar`, cu v`ditul lui regionalism, n-ar fi [i mai pedant? C~t
despre [tiin]ific, s` spunem c` variantele pu]in premerg`toare
formei definitive aveau pentru o or`, un ceas („Un ceas s` ne fi fost
amici / Un ceas [i-apoi s` mor“), pe care Ibr`ileanu l-ar fi acceptat
[i mai greu. Iar dac` hiat \nseamn` ceea ce etimologia design`
c`sc`tur` sau abis, nu v`d de ce o oar` nu oblig` la o mai extins`
deschidere de gur`, a[adar mai displ`cut` mult dec~t o or`. ßi
totu[i, dup` ani [i ani, o oar` a g`sit un ap`r`tor, ale c`rui oficii n-ar
fi exclus ca Ibr`ileanu s` le fi declinat, acolo, \n dumbr`vile elizee,
unde se pre\mbl` cu colegii s`i \ntru eminescianism, Scurtu [i
Mihail Dragomirescu, c~nd va fi luat cuno[tin]` de d~nsele. çntr-
unul din articolele sale amintite, I. Cre]u atest` existen]a lui oar` \n
prima din variantele Luceaf`rului [i citeaz`: „ßi de aici s` te repezi
/ Ca fulgeru-ntr-o oar` / ßi-n clipa asta tu s` vezi / Ce face d~nsa
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oare?“ (cf. [i Opere, II, p. 39). Dar acest \ntr-o oar`, cum lesne se
poate vedea, nu are de fel valoarea unei ore sau unui ceas. Chiar
dimpotriv`. O spune, \ntre altele, versul imediat urm`tor („ßi-n
clipa asta…“), o spun dic]ionarele, o spune observa]ia empiric`,
lumina instantanee a fulgerului nef`c~nd o or`, [i n-ar fi spus-o
Eminescu, el, care la vremea aceasta, \[i caligrafia, cu at~ta os~rdie,
\n frumos cartonatele caiete de Alcalay, copioase compila]ii de
fiziografie, mecanic`, electricitate [i care era la curent cu viteza
luminii?

çntre rectific`rile, valoroase, pe care le-am adoptat \n noua edi]ie
de la Editura pentru literatur` a poeziilor lui Eminescu, figureaz`,
\n primul r~nd, dou` interven]ii ale lui Traian Costa. Prima,
complet~nd lacuna unui cuv~nt monosilabic \n cel de-al 11-lea
vers din Nu voi morm~nt bogat, ap`rut constant, \n toate edii]iile:
„Trec stoluri, zbur~nd“, c~nd metrul [i variantele atest`, autoriz` [i
reclam` pe: „trec stoluri, greu zbur~nd“. A doua rectificare
propus` de Traian Costa e \ntruc~tva mai senza]ional`, pu]in \n
genul oului lui Columb, numai c` nim`nui nu i-a dat prin g~nd s`
scruteze variantele [i s` pun` cap`t, odat` pentru totdeauna,
enigmei. Strofa a 6-a din Floare albastr`, a ap`rut \n «Convorbiri»
\n forma: „Acolo-n ochiu de p`dure / L~ng` bolta cea senin` / ßi
sub trestia cea lin` / Vom [edea \n foi de mure“. Dar: „l~ng` bolta
cea senin`“, pe care unii l-au acceptat, ceea ce i-a condus s`
brodeze, cu justificare, un mic roman alpinisto-sentimental, pe al]ii
i-a nemul]umit [i, \ncep~nd cu Scurtu, i-a \ndemnat s` procead` la
o intervertire a restului versurilor 2 [i 3, adic`: „L~ng` trestia cea
lin` / ßi sub bolta cea senin`“. Ceea ce, evident, s-ar fi putut evita,
dac` manuscrisul unic, \n care figureaz` \nceputul poemului [i care
\ntr-adev`r num`r` [ase strofe, n-ar avea una \n plus („çn z`dar La
Plata m~n`“ etc. cf. Opere, I, p. 340), ce nici n-a intrat \n versiunea
definitiv`, dar i-a deplasat \n neant adev`rata strof` a 6-a. Cu o
singur` [i elegant` lovitur` de spad`, Traian Costa a retezat
sup`r`torul nod gordian, restabilind situa]ia. Totul fusese o simpl`
[i nevinovat` eroare de tipar a «Convorbirilor». Versul originar
suna: „L~ng` balta cea senin`“. ßi pentru c` suntem la Floare
albastr`, s` ne oprim o clip` [i la ultimul vers al poemului: „Totu[i
este trist \n lume“, care apare \n «Convorbiri» [i \n edi]ia
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Maiorescu, [i despre care nu pu]ini – [i printre ei Ibr`ileanu [i
Mihail Dragomirescu – erau \ncredin]a]i c` e o eroare de tipar,
pentru: „Totul este trist \n lume“. Ultimul dintre exege]i, prof.
Iorgu Iordan, dup` ce acuz` pe to]i adep]ii lui totu[i de prea mult`
fantazie, propune o solu]ie nu mai pu]in fantazist`: un totu[i sui
generis («Limba rom~n`», 1963). D-sa e de p`rere c` poetul a scris
totu[i, \ns` nu cu sensul adversativ, ci ca un derivat din tot + [i, ca
acela + [i, acesta + [i etc. Cine cite[te \ns` poemul, un adev`rat cap
de oper` al lirismului eminescian, f`r` prejudec`]i gramaticale [i
lingvistice, va conveni c`, ajuns la punctul culminant al
reminiscen]ei (ßi te-ai dus, dulce minune / ß-a murit iubirea
noastr` / Floare-albastr`, floare-albastr`! / Totu[i este trist \n
lume“) [i oric~t de versat \n tainele limbii rom~ne[ti ar fi fost, lui
Eminescu nu i-ar fi trecut prin g~nd o atare, inoportun`, incursiune.
Alegere nu poate fi dec~t \ntre totul [i totu[i. Nou` ni se pare c`
totu[i concord` mai mult cu ambian]a poeziei [i c`-i deschide o
fereastr` fermecat`, ce ne str`mut` pe cel`lalt t`r~m.

Am amintit de campania de „rectific`ri la edi]iile Eminescu“,
\ntreprins` \n anii din urm`, pentru stabilirea autenticului text
Eminescu de c`tre prof. I. Cre]u. çntreprinderea d-sale nu poate fi
\ndeajuns l`udat`, orice investiga]ie purtat` cu stricte]e [tiin]ific`,
\ntre elucidarea problemelor legate de textul eminescian, fiind
\ntru totul binevenit`. De pe acum, ac]iunea d-sale, care a stimulat
[i alte investiga]ii, se soldeaz` cu un  num`r de „rectific`ri“ de
detaliu, de care viitorii editori vor trebui s` ]in` seam`. Sunt, \ns`,
dou` probleme, de un caracter mai general, \n care zelul d-sale
treze[te reac]iune, [i acestea sunt problema excesivei moldoveni-
z`ri a textului eminescian [i aceea a „paternit`]ii Luceaf`rului“ \n
versiunea amputat` a lui Titu Maiorescu. Se vorbe[te \n continuu,
[i nu se gre[e[te, despre nevoia stabilirii unui text autentic – ne
varietur – al poemelor eminesciene, nesocotindu-se dup` a noastr`
putere, complexitatea [i condi]iile particulare ale cazului, datorate,
\n primul r~nd, multiplelor sisteme ortografice, ale periodicelor
timpului, \n frunte cu «Convorbiri literare», ca [i multiplelor alter-
nan]e \nt~lnite \n manuscrise. Dac` s-ar putea ajunge vreodat` la
un consens unanim \n aceast` chestiune e mai greu de spus. çn
orice caz, discu]iile sunt binevenite, fiind singura cale de a cunoa[te
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pozi]ia fiec`ruia. Pornind de la publica]iile vremii, [i \ndeosebi de
la «Familia» [i «Convorbiri», pe care totu[i uneori le reneag`, prof.
I. Cre]u propune forme pe care nu le-a adoptat, pe care \n
consecin]` ni le repro[eaz`, [i care, \ntr-o edi]ie alc`tuit` de d-sa,
s-ar prezenta precum urmeaz`: astfeli; creap` (pentru crap`), pin [i
pintre (pentru prin, printre), g~cesc (pentru ghicesc), calare (pentru
c`lare), dascal, galb`n, talhari, sfarma]i, iobagiul, vedé (pentru
vedea), vra (pentru vrea), gali[i (pentru gale[i), vadan`, bra]`, r`ci
(pentru reci), r`le (pentru rele), r`pede (pentru repede), \ncarcat
(pentru \nc`rcat) [.a.m.d. O list` cu mult mai bogat` de astfel de
forme inacceptabile, ce ne-ar da un „Eminescu bufon“, a alc`tuit
G. C`linescu \n prefa]a edi]iei sale de Poezii (cca. 1939, p. 8).

çn ce m`sur`, acuma, formele acestea regionale ar fi capabile
s` sporeasc` vraja cuv~ntului la Eminescu fiecare e liber s`-[i
\nchipuiasc`. Ar fi de ajuns s` se arate c` Eminescu a folosit [i
formele curente ale limbii comune, literare, c` limba sa a evoluat,
pentru ca unificarea s` poat` fi autorizat` \n direc]ia aceasta. Mai
sunt \ns` [i unele ra]ionamente falacioase. Ca o dovad` c` poetul
folosea [i mai t~rziu forme moldovene[ti, I. Cre]u citeaz`, de pild`,
din poezia De-ar trece anii formele t`cé, pl`cé, folosite, totu[i, \n
rim` ca rarit`]i pitore[ti [i cu rostul lor bine determinat \n contextul
poeziei. Dovad` c` e a[a, c`, adic`, aceste excep]ii sunt simple
cochet`rii lexicale, este c` nici un editor nu s-a g~ndit [i n-a propus
s` le substituie pe pl`cea [i t`cea, cum nici pe v`zur`m lui v`zum,
[i nici chiar, pe amorezar`m ad-hoc pasti[atului amorizur`m. A
urma cu fidelitate facsimilant` textul diverselor periodice sau chiar
filele manuscriptelor ar \nsemna s` ob]inem hibrizi de specia
edi]iei D.R. Mazilu, din 1940, acel monstrum infelix, cum ne-am
\ng`duit s-o numim cu eleganta formul` vergilian`, \nc` de acum
doisprezece ani. Despre interven]ia lui Maiorescu \n textul
Luceaf`rului, despre amputarea celor patru strofe [i jum`tate [i
despre ingenioasa tranzi]ie, ticluit` de logician [i critic, pentru ca
rezec]ia s` poat` fi mai u[or acceptat`, am scris \nc` din 1939, din
primul volum al edi]iei critice, a Funda]iilor, [i am revenit pe larg
\n 1943, \n volumul II al aceleia[i edi]ii, la capitolul respectiv, cu
care prilej am reconstituit, pe baza jurnalului lui Titu Maiorescu,
[edin]ele de lucru comune, pentru des`v~r[irea poemului. Prof. I.
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Cre]u e \ncredin]at c` versiunea Maiorescu e opera lui Eminescu,
[i argumentele sale, minus romanul poli]ist al datelor epistolare, al
lipsei din ]ar` a mentorului [i a deplas`rilor lui Iacob Negruzzi, ar
cam fi urm`toarele. çn manuscrisul Legenda Luceaf`rului, finit la
10 aprilie 1882, citit la „Junimea“, [i care serve[te drept plan[` de
opera]ie pentru ulterioarele retu[uri, se \nt~lnesc [i alte strofe
eliminate, ce n-au intrat \n textul definitiv. Exact. çns` nu [i acelea
amputate de Maiorescu, dar l`sate intacte. Despre cele dou`
versuri confec]ionate de Maiorescu, pe care Ibr`ileanu le admira
drept exclusiv` crea]ie eminescian`, dar despre care ne-am
exprimat dezam`girea, socotindu-le „un nevinovat loc comun“
(„Tu e[ti din forma mea de-nt~i / E[ti vecinica minune“), prof. I.
Cre]u e de p`rerea magistrului s`u, pentru motivul c` folose[te
unele din cuvintele „cheie“ proprii lui Eminescu, cum ar fi, de
pild`, „minune“ [i aduce exemple. Argumentul are \ns` dou`
t`i[uri. Deoarece pasti[eurii [i parodi[tii tocmai cu cuvintele
„cheie“ opereaz`. A[a au f`cut [i Reboux [i Müller, a[a [i
Top~rceanu, a[a [i Maiorescu cu cele dou` versuri de tranzi]ie. ßi
apoi, cum se face c`, pe de o parte, manuscrisele nu p`streaz` nici
o urm` a versurilor din tranzi]ia-Maiorescu, iar pe de alta, c` cele
patru strofe, eliminate de Maiorescu, se p`streaz` intacte \n toate
versiunile, chiar [i \n penultima, fragmentar`? Cum se face, dup`
aceea, c`, dup` \mboln`virea poetului, [i anume, \n num`rul din
august 1883 al «Convorbirilor», se reproduce versiunea integral` a
Luceaf`rului, a[a cum ap`ruse \n «Almanahul Rom~niei june» cu
trei luni \nainte [i cum \l expediase Eminescu? Toate acestea,
dimpreun` cu versiunile Luceaf`rului, cu aparatul [i cu disputele
de rigoare se pot citi \n cel de-al doilea volum din Opere la locul
respectiv. C~t despre „paternitatea eminescian`“ a versiunii
Maiorescu-Socec, pe care unii editori, printre care [i noi, n-am
recunoa[te-o, chestiunea e r`u pus`. Nu „paternitatea eminescian`“
a acestei versiuni t`g`duim noi, c~t` vreme ea este, minus \ntru
totul rezec]iile, chiar textul eminescian, ci faptul c` Maiorescu [i-a
pus \n practic`, dup` \mboln`virea poetului, printr-o excelent`,
recunoa[tem, opera]ie chirurgical`, sugestiile [i dezideratele
exprimate, poate, \n conciliabulele dintre sine [i poet. Iar opera]iile
grave se fac, pe c~t [tim, cu consim]`m~ntul pacientului.
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GENEZA POEMULUI EMINESCIAN1

(problema variantelor)

Cu riscul de a p`rea, de nu pedant, cel pu]in didactic, [i-n orice
caz fastidios, \ntr-o zi at~t de solemn` [i de luminoas` ca aceea de
ast`zi, o explica]ie, sau mai cur~nd o precizare, deci o circumscriere
a titlului prezentei comunic`ri, nu ni se pare inutil`. E vorba, adic`,
mai pu]in de tainele, oricum misterioase, ce prezid` ob~r[ia dint~i a
unei lucr`ri, dec~t de acele trepte succesive prin care trecu ea de la
lutul inanimat [i inform p~n` la statuia \mpietrit` [i f`r` de moarte.
C`ci dac`, spre deosebire de geneza lumilor din cosmogonia
Scrisorii I, minutul c~nd principiul vie]ii ia fiin]` e mai greu de
determinat, etapele ce decurg din clipa c~nd totul a fost pus \n
mi[care, pe acelea orice pelicul`, oric~t de pu]in sensibil`, le
\nregistreaz`. Am mai amintit, [i nu o dat`, p`rerea acelui ziarist,
dup` care Luceaf`rul fusese scris \ntr-o noapte, \n trenul ce-l ducea
pe Eminescu de la Ia[i la Bucure[ti, [i am \n]eles, \n cele din urm`,
c` \n legenda aceasta hiperbolic` zace totu[i un mare adev`r. E
supremul omagiu pe care n`zdr`vanul geniu al folclorului \l aduce
atotputerniciei instantanee a geniului creator. G~ndul c` o poem`
at~t de laborioas` ca Luceaf`rul a putut ]~[ni, ca o alt` Pallas Athena,
\ncoifat` [i cu suli]a ei de aur, cu tot, din ]easta jupiterian` a
p`rintelui ei, nu e lipsit de farmec [i – mai [tii! – poate [i de o brum`
de adev`r. C`ci, ce scafandru a cobor~t vreodat` la acea ad~ncime
unde se z`mislesc capodoperele [i care ar putea t`g`dui c` poetul
nostru n-a avut, din chiar minutul dint~i, viziunea integral` [i
perfect` a poemului s`u, dovad` c` a izbutit s`-i dea patina
eternit`]ii, chiar dac` pentru aceasta i-ar trebui zece ani de trud`, de
c`ut`ri continui, de munci ale facerii, de m`runtaiele c`reia, ca-ntr-
o n`valnic` fr`m~ntare geologic`, a concrescut un munte cu fruntea
pierdut` \n azur sau un atol de o paradisiac` frumuse]e.
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Cine prive[te o pagin` manuscript` din Eminescu, Balzac sau
Proust, sf~[iat` de tot at~tea interven]ii, ale peni]ei sau ale
creionului, \n]elege c` se afl` \n prezen]a unei file de h~rtie mult
r`bd`toare, nu \n sensul vizat de Budai-Deleanu, dar a unei file de
h~rtie care a suportat grele chinuri, a unei foi de temperatur` pe
care s-au \nscris toate vibra]iile febrei creatoare, ce se cer studiate,
interpretate [i transcrise c~t mai caligrafic cu putin]`. De
altminteri, calmul uneia din paginile caligrafice ale lui Eminescu,
Balzac sau Proust nu trebuie s` ne am`geasc`. Toate au cunoscut
fl`c`rile Purgatoriului. Celor care ar fi putut s`-l b`nuiasc`, [i,
poate, s`-l acuze, pornind de la \nf`]i[area acurat` a manuscriselor
sale, de cine [tie ce u[urin]` manufacturier`, Sadoveanu le-a
r`spuns anticipativ, cu metafora „faurului aburit“, ale c`rui cazne
de concep]ie [i realizare abia de te las`, fruntea brobonit` de
sudoare, s` le ghice[ti. Ca un alt Hephaist, trudind la cuptoarele lui
subp`m~ntene s` ref`ureasc` pierdutul scut al lui Achile, autorul
Baltagului [i al lui Nicoar` Potcoav` \nchidea, cu simplicitate [i
elegan]`, marea sa experien]` literar` \ntr-o imagine.

çn mod curent, variant` e orice form` dep`[it`, \nl`untrul
procesului de elaborare al unui poem. C~nd formele acestea
dep`[ite concurg \ns` la cristalizarea unui tipar \nchegat, autonom,
\nl`untrul aceluia[i motiv, fire[te, termenul „versiune“ e
preferabil. E cazul celor patru elegii, pe care Maiorescu le tip`re[te
\n edi]ia sa din 1883, sub titlul devenit clasic [i intrat \n tradi]ie
Mai am un singur dor, pentru aceea \ncep~nd cu acest vers, \n timp
ce pe urm`toarele trei (cu titlul primului vers) De-oi adormi
cur~nd, Nu voi morm~nt bogat [i Iar c~nd voi fi p`m~nt le \nso]e[te
de atributele „variant`“, „alt` variant`“, „alt` variant`“. Sunt ele,
aceste patru columne ale aceluia[i c~ntec, \nfipte \n aceea[i
platform` comun` [i r`s`rind, deopotriv` de majestuoase, ca patru
ulmi dintr-o tulpin`, variante \n sensul de forme dep`[ite? Evident,
nu. Ele au fost g~ndite de poet autonom, transcrise, a[a cum
prezumam \nc` de acum un sfert de veac, ca pentrtu tipar,
dimpreun` cu toate celelalte 25 de poeme inedite, care au \mbog`-
]it, [i ca substan]`, nu numai numeric, \nt~ia edi]ie din 1883, [i a[a,
perfect caligrafiate, le-a g`sit Maiorescu \n manuscrisele poetului,
ca pe un pachet epistolar, preg`tit, dar neexpediat \nc`. Termenii
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„variant`“ [i „alt` variant`“ exist` \ntr-adev`r \n manuscrise \n
marginea versiunii Mai am un singur dor, \ns` ei apar]in ultimului
editor, ceea ce orice familiar al scrisului dilatat, caracteristic lui
Maiorescu, va recunoa[te cu u[urin]`. Ceea ce nu \nseamn`, totu[i,
c` nu s-ar putea vorbi de „variante“ la capitolul acesta, al celor
patru versiuni ale aceleia[i elegii testamentare. Ele exist` \n cele
peste 40 de forme, intermediare, grupate \n jurul fiec`rei columne,
preced~nd ultima \nflorire a fiec`rei versiuni, [i uneori continu~nd-
o, multe din ele de un tipar ca [i autonom, iar cele mai multe
inepuizabile exerci]ii ritmice, ca [i cum, prad` farmecului melodic,
poetul, a[ezat la un imaginar pian, ba chiar la dou`, ar executa, cu
virtuozitate, o suit`, mai cur~nd o fug` de varia]iuni pe aceea[i
tem`. E [i motivul pentru care o demonstra]ie a genezei [i evolu]iei
acestui c~ntec, at~t de complex, n-ar putea fi \ntreprins` dec~t de
un ini]iat [i al tainelor muzicale, nu numai al metricii [i al
versifica]iei.

çn schimb, nenum`rate sunt cazurile c~nd o astfel de
demonstra]ie poate fi \ntreprins` [i, pentru a limita la dou` aceste
cazuri, ne vom opri la Luceaf`rul [i la Oda \n metru antic, [i \nc` la
unele numai din aspectele pe care singur` o demonstra]ie
seminarial` le-ar putea epuiza. Din fericire, anii din urm` au adaos
un num`r impresionant de studii, dintre cele mai valoroase, care s-au
str`duit, [i chiar au izbutit, s` lumineze multe din tainele crea]iei
eminesciene. Sunt, \n primul r~nd, to]i acei cercet`tori din ]ar`, ale
c`ror nume \ndeajuns de cunoscute sunt falang` [i sunt, dup` aceea,
to]i acei c`rturari din str`in`tate, care au consacrat poetului nostru
monografii savante, studii pertinente, t`lm`ciri prestigioase [i \n
r~ndul c`rora se cuvin re]inute, cu gratitudinea ce se \n]elege,
numele Rosei del Conte, Ludovic Gáldi, Alain Guillermou, Mario
Ruffini, Werner Bahner, Kojevnikov, Rafael Alberti, [i desigur lista
e departe de a fi epuizat`. Toate aceste contribu]ii ale anilor din
urm` au avut darul s` elucideze, \ntre altele, [i numeroase puncte
obscure, legate de geneza poemului eminescian, ceea ce, negre[it,
u[ureaz` \ntr-o considerabil` m`sur` \ns`rcinarea noastr`.

Luceaf`rul, se [tie, a fost elaborat \ntre anii 1873–1874 [i 1882,
p~n` spre toamn`, [i pleac` de la basmul rom~nesc, cules de
c`l`torul german Kunisch, Fata-n gr`dina de aur, din care Eminescu
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a realizat un poem original, gra]ie, \ntre altele, [i tiparului metric,
cult, octava-rim`. Dac` la epoca aceasta identitatea de mai t~rziu,
dintre Hyperion [i omul de geniu, care nu cunoa[te moarte, dar nu
cunoa[te nici fericire, a[a cum at~t de categoric o spune Eminescu
\n cunoscuta glos` manuscript`, \n care d` pe fa]` [i izvoarele
inspira]iei sale, dac`, zic, identitatea aceasta era formulat` \n mintea
poetului – e mai greu de spus. çntre anii Berlinului [i ai
Bucure[tiului, c~nd, prin cel pu]in trei tipare distincte, ajunge la
versiunea din 10 aprilie 1882, a Legendei Luceaf`rului, pe care
Maiorescu o \nt~mpin` cu afec]iune [i admira]ie, dovad`
numeroasele lecturi la „Junimea“ [i \n afar` de ea – se interpun
at~tea evenimente biografice, unele mai dramatice ca altele, a c`ror
intensitate singur` munca extenuant`, \n pres` [i \n propriul s`u
laborator de crea]ie, o mai tempereaz`. C` \n grindina aceasta de
evenimente vor fi avut un rol determinant [i nefericirile marii iubiri,
certitudinea z`d`rniciei acestui vis de aur al vie]ii sale, iat` ce nu
poate fi contestat. çns` nu p~n` acolo \nc~t s` justifice
rocambolescul roman n`scocit de Br`tescu-Voine[ti, dup` care
Luceaf`rul ar fi o simpl` alegorie matrimonial`, ai c`rei eroi –
Maiorescu, Caragiale, Veronica – ar putea fi identifica]i \n
personajele poemului: Demiurg, C`t`lin, C`t`lina. C` astfel de
jocuri de societate, sau mai cur~nd c` astfel de vorbe de clac` s-au
putut colporta la timpul acela, nimic mai firesc. Dar c`, sup`rat pe
amfitrion [i critic, care l-ar fi disuadat, Eminescu n-ar mai fi dat pe
la „Junimea“, iat` ceea ce „\nsemn`rile zilnice“ ale lui Maiorescu
contestau de vreme ce toate filele acestui r`stimp sunt prinse cu
lecturi [i prefaceri, la care Legenda Luceaf`rului e supus`, \n
colaborare cu poetul, [i pe care manuscrisul acestei penultime
versiuni din 1882 le confirm` [i ilustreaz` \n chipul cel mai
sugestiv. Mai important \ns` mi se pare s` consemn`m dou` detalii,
ce ]in [i de crea]ie, de evolu]ia ei, dar [i de anecdotica editorial`. De
re]inut, \n primul r~nd, c` \nainte de a ajunge la admirabila
formulare senten]ioas`, ce se cunoa[te („Tr`ind \n cercul vostru
str~mt, / Iubirea v` petrece, / Ci eu \n lumea mea m` simt /
Nemuritor [i rece“), Legenda Luceaf`rului sf~r[ea, dintru \nt~i
numai cu primele dou` versuri ale sentin]ei finale („Ce-]i pas` ]ie
chip de lut / Dac-oi fi eu sau altul“) [i c` de \ndat` ce amplific`,
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\nt~ia dintre variantele finalului reproduce chiar blestemul, pe care
Zmeul, dezam`git de fuga eroilor, \l roste[te din pragul lui Adonai,
la care se dusese s` cer[easc` o soart` muritoare: „Tr`ind porumbi
\mpereche]i / O tinere]` toat` / Un singur bine s` n-ave]i: / S` nu
muri]i deodat`“. ßi distan]a, cum se poate observa, e enorm`. Al
doilea detaliu prive[te chestiunea strofelor suprimate de Maiorescu,
din ceea ce Ibr`ileanu numise, cu un termen judec`toresc, tranzac]ia
dintre Demiurg [i Hyperion. Cum bine se [tie, opera]ia se face dup`
ce poemul ap`ruse, cu forma lui definitiv`, transmis` de poet, \n
«Almanahul Rom~niei june», o face Maiorescu singur, \ns` cu at~t
de des`v~r[it instinct logic, dovad` [i puntea celor dou` versuri, ce
entuziasmaser` pe Ibr`ileanu, \nc~t nu po]i s` nu fii \n admira]ia
calmului s`u chirurgical. Un al treilea detaliu, [i cu aceasta
\ncheiem pu]inele cuvinte despre un capitol, \n care variantele au,
fiecare \n parte, o pondere stilistic` verificat`, se refer` la un singur
vers, [i anume, la al patrulea din prima strof` („A fost odat` ca-n
pove[ti, / A fost ca niciodat`, / Din rude mari, \mp`r`te[ti, / O prea
frumoas` fat`“). Enumerarea vechilor variante, pe care le abjur`
pentru ca s` adopte pe cea mai simpl`, [i f`r` de nici un artificiu
dec~t acela al frumuse]ii totale, constituie ilustrarea cea mai
elocvent` a gustului [i instinctului selectiv al marilor arti[ti: „Un
ghiocel de fat`; O mult frumoas` fat`; Un vl`st`rel de fat`; Un
grangure de fat`; Un soi frumos de fat`; O pasere de fat`; Un
giuvaer de fat`; Un c`n`ra[ de fat`; O dalie de fat` [i, \n sf~r[it, O
prea frumoas` fat`“.

Oda \n metru antic, se [tie, este poate cel mai tulbur`tor dintre
cristalele eroticii eminesciene, at~t de impecabil e tiparul hora]ian \n
care l-a mulat ([i \ntru aceasta Maiorescu avea perfect` dreptate),
at~t de dureros geam`tul iubirii torturate, at~t de omenesc strig`tul
final, de eliberare. Ceea ce, totu[i, se [tia mai pu]in, cu ani \n urm`,
p~n` ce materialele manuscripte [i versiunile succesive au fost
tip`rite, este c` poemul, subiectiv, liric \nainte de toate, a fost la
ob~r[ie o Od` pentru Napoleon. Cunoa[terea manuscriselor l-ar fi
scutit pe probul [i \nv`]atul dasc`l Anghel Demetriescu, at~t de avid
s` cunoasc` adev`rul, de a pune pe seama lui Eminescu anume
tr`s`turi napoleoniene, orgolioase, pe care le deducea dintr-o
versiune a primei edi]ii necritice, de postume. Pentru cunoa[terea

278



aceasta netrucat` a manuscriselor pledam [i noi \nc` din 1937, c~nd
studiului exterior al influen]elor, care at~t de mult a r`t`cit pe
comparati[tii no[tri, opuneam „studiului interior al tiparelor
succesive, ciorne sau versiuni, put~nd \nt~i s` revele s`m~n]a care a
generat cutare sau cutare poem, [i dup` aceea s` lumineze c`r`rile
\ntunecoase ale cronologiei. çntr-o astfel de brazd`, ipotezele se
situeaz` pe un teren mai pu]in alunecos, confrunt`rile c~[tig` \n
repeziciune, iar discu]iile se a[az` \n chiar inima crea]iei [i
multiplelor ei taine. Ce se scutur` \nainte de timp nu are cum s`
strice, c`ci humusul pe care-l sporesc [i-l \ngra[` petalele c`zute e
p`rta[ tuturor \nfloririlor, pe care le vegheaz` cu egal` r~vn`“. çn ce
m`sur`, scriind astfel, eram pe drumul cel just, se poate vedea
dintr-un str`lucit exemplu, pe care am de dou` ori fericirea s`-l
comunic onoratului auditoriu. çnt~i pentru c` vorbe[te tocmai de
Oda \n metru antic [i dup` aceea pentru felul cum vorbe[te.
Perfor~nd \n straturile cele mai ad~nci ale poemului [i rev`rs~nd o
lumin` dintre cele mai pure \ntr-unul din cele mai splendide cristale
ale crea]iei eminesciene, acest exemplu constituie totodat` [i unul
din cele mai devotate omagii ce se aduc s`rb`toritului nostru. E
vorba de capitolul Oda \n metru antic, semnat de d-l Alain
Guillermou, [eful catedrei de limb` [i literatur` rom~n` la ßcoala de
limbi orientale din Paris, pe care «Via]a rom~neasc`» – \n consens
cu unanimitatea periodicelor noastre de a oferi compacte culegeri de
studii eminesciene inedite – \l public` \n ultimul s`u dublu num`r
omagial. Cuno[team, dintr-o substan]ial` dare de seam`, a lui
Pompiliu Marcea, tip`rit` \n «Gazeta literar`», amploarea [i
ad~ncimea analizelor la care profesorul Guillermou supunea
antumele eminesciene \n teza sa despre Geneza interioar` a poeziei
lui Eminescu. Capitolul Odei \n metru antic din «Via]a rom~neasc`»
ilustreaz` o metod` [tiin]ific` riguroas`, \n care severitatea filologic`
se aliaz`, tot timpul, cu gra]iile artistului, ce descoper` la fiecare pas
noi ostroave fermecate \n arhipelagul de coralieri ai poemelor
eminesciene. De aceea, l`s~nd ceasului ce va s` vin` (ca [i pentru
alte lucr`ri de actualitate din aceea[i categorie) menirea de a intra \n
dezbaterea unor chestiuni de am`nunt, din familia cunoscutei
g~lcevi cantemire[ti sau a gramaticilor, ce radiaz` at~tea ispite [i
at~ta via]`, din felul cuceritor \n care sunt puse problemele, ne
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mul]umim a transcrie c~teva r~nduri din concluzia magistralului
studiu publicat de «Via]a rom~neasc`»: „Miracolul – spune la
cap`tul demonstra]iei sale, prof. Guillermou – const` \n faptul c`
totalitatea acestor piese modificate compune o sintez` nou`, [i \ntr-o
atare m`sur`, \nc~t cititorul neini]iat nu poate \n nici un caz b`nui
laboriosul efort de elimin`ri succesive al c`ror rod este tocmai
aceast` sintez`.

Mai mult \nc`, juxtapunerea fragmentelor p`strate d` fiec`ruia
o valoare nou`, pe care nu o posed` \n ansamblul c`ruia \i
apar]inea ini]ial.

Trebuie s` recunoa[tem c` ne afl`m aici \n prezen]a unei arte
foarte sigure; spontaneitatea nu lipse[te, dar ea apare mai degrab`
dintr-o brusc` apropiere a temelor abordate p~n` atunci p~n` la
monotonie dec~t dintr-o interven]ie imediat`. Ne afl`m \n fa]a unui
giuvaergiu care, printr-un asamblaj original de nestemate \ndelung
purtate, ne d` senza]ia unui giuvaer cu totul nou“. Este, \ntr-un
limbaj \nflorat [i sintetic totodat`, \ns`[i ideea acelor „v~rste“ ale
poemului, de care s-a vorbit at~ta, sau ideea acelor „scutece“ ale
variantelor [i corecturilor, despre care vorbe[te Balzac \ntr-o recent
descoperit` epistol` din 1836 c`tre marchizul Felix de Saint-
Thomas din Torino, pe c~nd lucra la Contes drôlatiques, acele
„scutece“ \n care „g~ndirea… \[i face abia toaleta“, cum spune el,
[i pe care autorul Comediei umane obi[nuia s` le arunce \n foc.
Eminescu, din fericire, n-a aruncat nimic din truda scrisului s`u [i,
de aceea, gra]ie conserv`rii acestor imense mape de variante, geneza
poemelor eminesciene poate fi reconstituit` cu un minim de erori.

EMINESCU ßI „IUBIREA DE MOßIE“

Comemorarea celor trei p`trimi de veac de la s`v~r[irea din via]`
a lui Eminescu se urmeaz` \n \ntreaga ]ar` potrivit unei hot`r~ri a
Consiliului de Mini[tri, care a socotit s` cinsteasc` pe plan na]ional
[i, \ntr-o m`sur`, [i interna]ional, gloria cea mai des`v~r[it` a
literaturii noastre. Omagiile ce se aduc marelui poet \[i sporesc [i \[i
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amplific`, zi cu zi, ritmul. Articole, eseuri [i studii, v`d s`pt`m~n` de
s`pt`m~n` lumina tiparului \n coloanele periodicelor, marile reviste
lunare preg`tesc fascicole speciale, editurile fac ultimele corecturi
noilor tip`rituri [i edi]ii, teatrele [i forma]iile muzicale, ultimele
repeti]ii la piesele [i concertele ce vor pogor\ \ntre noi f`ptura sacr` [i
sacrele g~ndiri ale s`rb`toritului. Oaspe]i de peste hotare, floarea
intelectualit`]ii [i a scriitorimii de pe mai toate meridianele, se vor
alinia ob[tii admiratorilor de la noi, iar p~n` atunci presa str`in` [i
casele de editur` de dincolo de grani]` consacr` evenimentului tot
at~tea semne de aten]ie. C`ci Eminescu are pretutindeni nu numai
admiratori, dar [i pre]uitori ad~nci. Ludovic Gáldi la Budapesta, Rosa
del Conte [i Mario Ruffini \n Italia, Werner Bahner \n R.D.G., A.
Guillermou \n Fran]a, Kojevnikov la Moscova ne-au trimis, sau sunt
pe punctul s` o fac`, rodul admira]iei lor, masive t`lm`ciri, studii de
\nalt` ]inut`, antologii, \n care competen]a [i rarul gust al autorilor se
aliaz` cu alesul gust al graficii caselor de editur` str`ine.

Dar dac` fluxul acesta de dragoste, marea aceasta impresionant` a
unui adev`rat cult eminescian r`scump`r` ceva din vitregia cu care
contemporanii l-au crucificat pe marele martir al poeziei, diversitatea
operei eminesciene, vastitatea ei \n raport cu cei abia [aptesprezece ani
de existen]` creatoare [i, mai cu seam`, \naltele culmi de art` la care
s-a ridicat pun la grea \ncercare pe cronicarul improvizat, ce s-ar g~ndi
s`-[i aduc` [i el obolul admira]iei sale. De bun` seam`, Eminescu este
autorul at~tor poeme admirabile, de iubire sau de \nalt` cugetare, c~te
se \n[iruiesc \ntre ciclul Scrisorilor [i ciclul c~ntecelor de dragoste (Ce
e amorul?, S-a dus amorul, Pe l~ng` plopii f`r` so] etc.), cristalizate \n
1883; de bun` seam` povestea lui Hyperion din poemul Luceaf`rului
este o pl`smuire de art` la fel de pur` ca [i poemul Miori]ei, creat de
fantezia popular`; de bun` seam`, proza sa literar` sau politic` a
realizat \n planul feeriei descriptive sau \n acela al virulen]ei
pamfletare adev`rate recorduri de stil sau poezie satiric` etc., [i a
acorda fiec`rui aspect al variatei lui opere literare toat` aten]ia [i toat`
pre]uirea ni se pare una din obliga]iile elementare ale oric`rui ceas, [i
cu at~t mai mult a unor zile festive ca cele de azi.

Este \ns` un aspect ce ]ine, \n egal` m`sur`, de autor, dar [i de
f`ptura lui sufleteasc`, de credin]ele sale estetice, dar [i de concep]ia
sa de via]`, ce se cuvine subliniat \ntr-o zi de bilan] suprem ca aceea
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de azi, [i acela este patriotismul lui Eminescu, acea „iubire de
mo[ie“ pe care b`tr~nul Mircea, domnul ¥`rii Rom~ne[ti, o opune
aventurilor cuceritoare ale lui Baiazid. Desigur, cel ce a gravat \n
memoria at~tor genera]ii, cu litere de aur, at~tea stihuri nepieritoare,
d~nd limbii rom~ne[ti o str`lucire nemai\nt~lnit` \n tot cursul istoriei
sale, nu are nevoie de atestate de patriotism. Oricare pagin` a
scrisului eminescian \l respir` cu intensitate, deoarece reflect` toate
atributele Patriei, acelei „mo[ii“ \n largul \n]eles al cuv~ntului, a
mo[ilor [i str`mo[ilor, pe care poetul a iubit-o cu sfin]enie [i a
ap`rat-o de toate \nc`lc`rile morale [i materiale. Este, \n aceast`
atitudine a poetului, un nobil orgoliu, care vine dintr-o serioas` [i
profund` cunoa[tere a trecutului, ce, nu o dat`, i-a fost imputat ca o
sl`biciune, drept o idolatrie paseist`. Dar dac` a venerat atmosfera
ideal` a anului 1400, Eminescu nu a nesocotit imperativele
categorice ale prezentului. Idealizarea trecutului, dac` exist`, ea nu
dep`[e[te sfera dialectic` a contrastului, [i exemplul cel mai tipic \l
afl`m \n Scrisoarea III, unde vitejia [i demnitatea b`tr~nului
domnitor sunt elemente de contrast ce preg`tesc sarabanda irozilor
contemporani lui [i justific` violen]a sarcasmului s`u. Apelul la
¥epe[-vod` [i la justi]ia lui radical`, de la sf~r[itul Scrisorii, e \n
ordinea fireasc` [i logic` a desf`[ur`rii, poetul militant nu e numai
spectatorul amuzant al teatrului s`u de marionete; el este, totodat`,
[i judec`torul [i justi]iarul.

C~t de constant` e aceast` atitudine la Eminescu, c~t de sever`
aceast` „iubire de mo[ie“, acest patriotism, aceast` \nalt` con[tiin]`
na]ional`, ferit` de orice [ovinism, se vede din c~teva manifest`ri
publicistice, situate la v~rste deosebite. Interesat de timpuriu de
problemele politice na]ionale [i interna]ionale, abia ajuns la Viena,
pentru studii universitare, [i paralel cu ele, Eminescu dezbate \n
foile rom~ne[ti din Ardeal chestiunile na]ionale, [i tot atunci, ajutat
de Slavici [i al]i colegi, pune la cale istoricul congres de la Putna al
studen]ilor rom~ni de pretutindeni. M`rturii autentice ale timpului
\l arat` activ [i pios, ap`sat parc` de r`spunderea unui at~t de
r`scolitor moment istoric. Trezirea con[tiin]ei etnice la toate
m`dularele risipite ale neamului i se pare poetului izb~nda cea mai
frumoas` a congresului de la Putna, [i el nu preget` s` o afirme. „O,
ßtefan, tu e[ti mare [i la morm~ntul t`u“, se spunea \ntr-un vers al
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unei prea frumoase \nchin`ri la morm~ntul lui ßtefan cel Mare, \n
care partea de colaborare a poetului este mai mult ca probabil`, [i
grandoarea eroului explic`, \ntr-un fel, [i reu[ita congresului. C~nd,
\n 1875, va vorbi de moartea tragic` a lui Grigore Ghica-voievod,
necropola bucovinean` a domnitorilor moldoveni din trecut va fi
evocat` cu emo]ie, [i printre ei [i figura lui ßtefan cel Mare: „C`ci
acolo, \n Bucovina, e sf~nta cetate a Sucevei, scaunul domniei
vechi, cu ruinele m`ririi noastre… acolo sunt, moa[tele celor mai
mari dintre domnii rom~ni, acolo doarme Drago[, \mbl~nzitorul de
zimbrii, acolo Alexandru, \ntemeietorul de legi, acolo ßtefan, zidul
de ap`rare al cre[tin`t`]ii“.

çn toamna aceluia[i an c~nd scria aceste r~nduri \nfiorate,
Eminescu p`r`sea Ia[ul pentru Bucure[ti, unde intra \n redac]ia
ziarului «Timpul». R`zboiul de independen]` \ncepuse, jertfele
noastre se aglomerau, dureroase, convoaiele victimelor de r`zboi
cutreierau str`zile, \n timp ce pe scena Teatrului Na]ional se aduceau
\n fa]a unui public amator de spectacole o[teni \n haine de parad`. ßi
indignarea poetului [i ziaristului nu cunoa[te margini: „Este permis,
scria Eminescu, ca un scriitor r`u s` se foloseasc` de nenorocirea
]`rii pentru a atrage pe public la… panoram`? Este permis ca un
r`zboi, nesf~r[it \nc`, s` fie pus pe scen`, pentru ca agita]ia natural`
a publicului s` dea salve de aplauze, pe care autorul \n \mprejur`ri
normale nu le merit`? Dar la Gorni Etropol, la Bivolari, la Plevna, la
Rahova, comedie se joac`? Solda]ii, care sunt meni]i, poate, a merge
\n foc, sunt adu[i pe scen`, pentru ca spre petrecerea publicului s`-[i
arate me[te[ugul ca gladiatorii vechi. Plaudite Quirites!“

ßi exemplele ar putea fi, de bun` seam`, \nmul]ite. C`ci
ziaristica lui Eminescu, vibreaz` tot timpul de revolte, cu care
patriotul f`r` prihan` judec` [i condamn` acele incon[tiente lu`ri
\n der~dere a sacrosantei „iubiri de mo[ie“.

SATIRA LA EMINESCU

Poet al iubirii, de claviatura, intensitatea [i varietatea de nuan]e
ce se cunosc, put~nd trece cu lesniciune din registrul c~ntecului
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[optit \n tain` la diatriba, clamat` \n auzul evilor ce vin, numai c`
\n manuscripte; poet al naturii, de toate dimensiunile [i de toate
latitudinile, dinl`untrul [i dinafara grani]elor, potrivite fie la micul
ecran al Ipote[tilor, fie la acela al vastelor peisaje boreale sau din
Orient, poet al istoriei [i al marilor ei ctitori, f`r` ca, totu[i, s`
neglijeze [i pitorescul bachic de o istoricitate la fel de autentic`;
poet al luptelor sociale, \n p~nza c`rora a brodat at~tea maxime
profetice; poet al \naltelor medita]ii poetice; aplecat cu egal`
pasiune peste enigmaticele urne ale vie]ii [i ale mor]ii; [i enume-
ra]ia ar putea continua, deoarece (siluind cunoscutele-i versuri):
„Nu-n z`dar boltita lir`, ce din [apte coarde sun` / T~nguirea lui de
moarte \n caden]ele-i adun`“, Eminescu a cultivat [i poezia satiric`,
\n brazda c`reia a s`dit multiple flori, de culori [i miresme variate,
de la ironia cea mai inocent` p~n` la pamfletul cel mai corosiv.

De ce s` d`m crezare acelor c`rturari ai veacului trecut, Eliade
[i Odobescu, care, la distan]` de dou` decenii, au \nchinat satirei
studii dintre cele mai serioase, \nt~iul folosind, \n afara propriilor
sale vederi, [i pe Marmontel [i pe La Harpe, al doilea o bibliografie
la zi, privind \ndeosebi satira latin`, aceea  pe care Quintilian, citat
de ambii, o revendica („satyra quidem tota nostra est“) pentru
exclusiva ei originalitate rom~n`, satirei \i este h`r`zit` o \nalt`
misiune pedagogic`. Urm`rind „s` ia \n r~s relele n`ravuri ale
omenirii“, satira, spunea Odobescu, caut` „s` le biciuiasc` r~z~nd“
[i astfel s` le \ndrepte pe c~t se poate. Iar Eliade, legislator literar
din predestinare [i temperament polemic prin excelen]` pentru care
„dorin]a \ndeob[te a binelui [i st~rpirea r`ului“ sunt printre primele
\ndatoriri ale scriitorului care vrea s` contribuie „spre regenera]ia
unui norod“ al c`ruia el ambi]ioneaz` a se face autor, nu contene[te
\n denun]area pseudolitera]ilor, acea „lepr` literar`“ din plasma
c`reia extrage marele pamflet, colectiv [i caricatural totodat`,
Domnul Sarsail` autorul.

C` astfel de inten]ii oarecum programatice, de etic` [i
pedagogie social`, au fost str`ine muzei satirice a lui Eminescu [i
c` lucr`rile lui de acest gen sunt ferite de rugina autentic` a at~tora
din fabulele secolului al XIX-lea e ne\ndoios, oric~t de paradoxal ar
p`rea. Desigur, poetul care a ]intuit la st~lpul infamiei pe
saltimbancii [i irozii levantinismului nostru politic, \n versurile dure

284



ale Scrisorii a III-a, ca [i ziaristul care a sf~[iat [ase ani de-a r~ndul
at~tea m`[ti bizantine \n coloanele «Timpului» n-a fost mai pu]in
un critic al societa]ii sie[i contemporane, ale c`reia „rele n`ravuri“
le-a ve[tejit cu virulen]`, \n pagini de \nalt` cugetare [i atitudine
politic`, ce, [i dac` n-au convertit pe vinova]i, n-au l`sat, totu[i,
urme mai pu]in durabile, [i n-au surpat, mai pu]in, cu tenacitate de
termit`, la temeliile acelei Bastilii, care avea \n cele din urm`,
destul de t~rziu, e drept, s` cad`. Desigur, slujba[ul [i
profesionistul, bibliotecarul, revizorul [i gazetarul, pe care i-a
\ntrupat Eminescu \n scurta [i agitata lui existen]`, au dus \n
diferitele posturi ale carierei lui ob[te[ti aceea[i con[tiinciozitate \n
\ndeplinirea \ndatoririlor, aceea[i probitate moral`, aceea[i
impecabil` demnitate, de at~tea ori jignit`, dar care n-au luminat
mai pu]in puternic \n bezna ce se str`duia s`-l sufoce. Din acest
punct de vedere, \nr~urirea spiritului critic eminescian \n spiritul
public al timpului s`u nu poate fi contestat`. çns` Eminescu fabul`
n-a scris, nici \n m`rturiile ob[te[tilor sale atribu]iuni, nici \n
poemele sau exerci]iile sale de atelier, cu caracter satiric. Ce a avut
de spus a spus cu fermitate, r`spicat, ca un ins cu cuno[tiin]a curat`,
f`r` menajamente, atent \ns`, din c~nd \n c~nd, la gra]iile folclorice
ale \n]elepciunii populare. ßi pentru a ne opri la o singur` pild`,
consemnat` \n marginea activit`]ii lui de revizor. Ce au fost
rapoartele sale de revizor, sobre acte administrative, se [tie
\ndeajuns, din c`r]ile ce s-au \nchinat acestui subiect. çn schimb,
c~te flori de c~mp ale paremiologiei populare se pot culege din
paginile manuscriptelor, ce n-au trecut, dec~t r`sfr~nte, [i ca o
iradiere \nvior`toare \n actele oficiale. „Un om – se spune \ntr-unul
din acele cr~mpeie biografice ale experien]ei sale revizorale, ce nu
pot lipsi din jurnalul integral al vie]ii poetului – un om nu poate face
nimic \ntr-o ]ar` r`u \ntocmit`, [i m`car s` tot porunceasc`, r`m~ne
la vorba aceea: «A poruncit c~nelui, [i c~nele pisicii, [i pisica
[oarecelui, iar [oarecele, [i-a at~rnat porunca la coad`». Iar mai
departe, \n acela[i cr~mpei, [i vorbind de promisiunile goale ale
oficialit`]ii, Eminescu adaog`: „Iar la f`g`duin]ele d-lui prefect
vom spune [i noi vorba veche de ba[tin` a mo[ului Terinte Barb`-
Lat`, reze[ [i el la Funduri, \n ]inutul Vasluiului: Cel t~n`r spune
c~te face, b`tr~nul c~te a f`cut, nebunul c~te are de g~nd s` fac`“.
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Iar dac` [i \n condi]iile acestea, \nv`]`m~ntul tot rezist`, cunoscuta
butad` a lui Leibnitz, pe care Voltaire a popularizat-o at~t \n
romanele sale filosofice – Candide, de pild` – c~t [i-n corespon-
den]a sa, \i vine poetului sub condei: „çn \mprejur`rile acestea,
[coalele din jude]ul Vaslui sunt cele mai bune posibile, precum
lumea lui Leibnitz, cu toat` mizeria [i nimicnicia ei v`dit`, este cea
mai bun` lume posibil`, c`ci posibilitate [i existen]` sunt identice,
[i ceea ce e posibil exist`“. Dar fila de jurnal nu se limiteaz` numai
la jocul acesta, gradat al ironiilor. Ea se \nscrie cu categorica
constatare a \mprejur`rilor ce au favorizat existen]a unor [coli bune:
„P`rin]i mizeri [i vi]io[i, copii goi [i bolnavi, \nv`]`tori ignoran]i [i
r`u pl`ti]i, administratori superficiali, toate acestea \ngreuiate prin
cre[terea impozitelor, menite a hr`ni aceast` stare de lucruri, nu
sunt condi]iunile normale pentru [coli bune, precum lemn de brad
putreg`it, gel`u de plumb [i me[ter prost nu-mi dau o mas` bun`.
ßcoala va fi bun` c~nd popa va fi bun, darea mic`, subprefec]ii
oameni ca s` [tie administra]ie, finan]e [i economie politic`,
\nv`]`torii pedagogi, pe c~nd adic` va fi [coala [coal`, statul stat [i
omul om, precum e \n toat` lumea, iar nu cum e la noi, adic` ca la
nimeni“… Ridica]i aceast` pagin` manuscript`, de jurnal, la scara
marelui jurnal, \n [ase mari infolii ale «Timpului», [i ve]i avea
imaginea acestui temperament scriitoricesc format la [coala marilor
publici[ti ai trecutului, un Eliade, un B`lcescu, un Kog`lniceanu, un
Bari], pentru care oricare chestiune e o problem` de con[tiin]` ce se
cere dezb`tut` cu competen]`, cu franche]` [i cu spirit.

Acelea[i caractere, fermitate, franche]` [i spirit, fixate \n tipare
artistice f`urite, cu trud`, \n cuptoarele \nchise ale recluziunii
creatoare, se \nt~lnesc [i \n poemele sale sau exerci]iile de atelier,
propriu-zis satirice. C`ci Eminescu, spuneam, n-a scris fabul`, n-a
mascat adev`rul, n-a tras \ntre el [i adversar perdeaua vreunei
alegorii. çnc` din epoca «Familiei», dar [i cu mult \nainte de a o fi
\ncredin]at tiparului, \nfiera cu un vers \nro[it, pe „junii corup]i“,
str`ini de fream`tul istoric al eliber`rii popoarelor. Poema vibreaz`
ca un arc, desc`rcat cu m`iestrie \ntr-o ]int` precis`. Perioadele se
succed ca falangele [i prefigureaz` cu trei lustruri mai devreme fie
iure[ul dezl`n]uit \n fug`rirea armatelor lui Baiazid, fie cascada de
invective din cea de a doua parte a Scrisorii a III-a. Altul e timbrul
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sonetului Ai no[tri tineri, corup]i [i ei, fire[te, clien]i ai bal-
mabille-ului parizian, [i ai lupanarelor, me[teri \n deprinderea
modei, ce abia [tiu rom~ne[te, dar se pretind conduc`tori de ]ar`.
E ca o surdin` aplicat` unei cutii de rezonan]`, \nl`untrul c`reia,
ca-ntr-o scoic` marin`, auiesc talazuri biciuite de furtun`. çn fond,
ceea ce spune Eminescu \n patrusprezece versuri se sub\n]elege cu
mult mai mult. E ca o esen]` concentrat` de o incurabil` toxicitate,
este, cu expresia unui maestru al pamfletului, Paul Louis Courier,
povestea acetatului de morfin`, dizolvat \ntr-un recipient de
propor]ii reduse. çns`, poem de compozi]ie, cum sunt toate
Scrisorile, stan]e cump`tate, precum [i cele din O, adev`r sublime
sau simplu sonet, am numit ciclul Petri-Notae, Ai no[tri tineri,
Sonet satiric, Albumul [.a., poezia satiric` a lui Eminescu trece
prin acelea[i v`mi ale metamorfozelor crea]iei ca [i toate celelalte
specii ale compunerilor sale. çntre plasma primitiv` [i versiunea
ultim`, tiparele se succed, se elimin`, se purific`, zgura cade [i
filonul str`lucitor, ca aurul, se ive[te. çnainte de a fi ajuns la
limpiditatea de con]inut [i form` a proclama]iei – c`ci este una –
justi]iare din cel de al doilea panou, sumbru, al poemului, \n
contrast cu luminosul panou al veacului lui Mircea, Scrisoarea a
III-a a trecut prin felurite retorte ale laboratorului de crea]ie, unde
at~tea din reziduuri n-au \mprumutat mai mult de o sugestie. „Voi
sunte]i urma[ii Romei? Ni[te r`i [i ni[te fameni!“ sun` un vers de
concluzie al acelei perioade, care a fost socotit` de unii drept
xenofob`, dar lucrurile trebuie judecate \n contextul epocii [i al
biografiei nude a poetului, [i pentru ca versurile acestea s` fi ajuns
medaliile perfecte ce sunt, ca inscrip]ii indelebile, a fost necesar ca
poetul s` versifice, cu ani \nainte, poate la Berlin, c~nd, subaltern
al conduc`torului agen]iei noastre diplomatice, „b`tr~na excelen]`“
Kretzulescu, urm`rea \ndeaproape politica din ]ar`, fie o gazet`
rimat` ca cea din Bismarqueri de fals` marc`, fie un fragment, a[a-
zic~nd, de arbore genealogic. ßi de asemeni, pentru ca versurile
„To]i pe buze-av~nd virtute, iar \n ei moned` calp` / Quintesen]`
de mizerii de la cre[tet, p~n`-n talp`“ s` fi cristalizat \n acest
celebru distih, \n care, ca \ntr-un chihlimbar incoruptibil, s-au prins
pentru eternitate at~tea figurine ale faunei noastre parlamentare de
pe vremuri, a trebuit ca poetul, \n calitate de reporter parlamentar,
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s` asiste, s` observe [i s` noteze, cum a [i f`cut, cu creionul, \ntr-un
carne]el longitudinal, confec]ie proprie, c~teva scene, s-ar zice
caricaturale, dac` n-am [ti, totu[i, c` incinta Camerelor noastre au
ad`postit spectacole [i mai dizgra]ioase: Ghebos ur~t [i lacom
stegar de crail~curi / El ziua st` pe oameni de treab` s` inculpe /
Tovar`[i de be]ie [i de caraghiosl~curi / Aprob-a lui cuvinte [i
schimele de vulpe / Spre sar` to]i b`tr~nii pornesc la craial~curi /
ßi fete de v~nzare le str~ng atunci la pulpe, / Purt~nd pe buze
miere, e-n el monet` calp`, / Canalie deplin` din cre[tet p~n \n
talp`“. ßi, mai departe, aceast` incredibil` stamp` de epoc` de un
verism [i de o cruzime, din p`cate, verificabile: „Dar ce-i \n fund
acolo, ce vuet [i murmur` / De setleva, de mazú, de trag cartea pe
fa]`, / Ce lege se discut` cu stra[nic` c`ldur`? De foc unul l-apuc`
pe cel lalt de musta]` / Un ]ip`t se aude ur~t: Scobeic` fur` / Cu
carte m`sluit` t~lharul ne \nha]`, / ßi cine-i ro[covanul buhav \n
fundul scenei? / Scobeic`, ce-l trimise aici boto[unenii.“ Acestea
se petreceau, cu aproxima]ie, fire[te, prin 1878–1879, [i c~]iva ani
mai t~rziu, mai exact la 8 ianuarie 1886, \n timp ce poetul
peregrina \ntre iluzorii sta]iuni reumatismale [i ospicii. Vasile
Alecsandri scria din Paris lui Ion Ghica: „Sais-tu qui a debarqué à
Paris dernièrement? Ce célèbre Bobeica! Il a gagné aux cartes trois
wagons chargés de cochons et il este venu les manger ici.“1

Acela[i e procesul, urmat [i de Scrisoarea a II-a (s` spunem, \n
treac`t, c` e singura dintre Scrisori intitulat` o singur` dat` [i
provizoriu Satir`), la care [i mai pu]in chiar, din materialele preg`-
titoare de p~n` acum, avea s` intre \n textul definitiv. Nici
homunculul Bonifa]ius, alias Boniface Florescu, om de cultur`
altminteri, numai c` profesoral, academizant [i chiar pedant, nici
Dimitrie Petrino, bardul Bucovinei, care avea s` participe la
complotul \mpotriva fostului director de bibliotec` Eminescu, pe
care avea s`-l pl`teasc` cu un colier de excelente sonete satirice
(Peri-Notae), unele cam indiscrete, dar c`ruia avea s`-i \nchine, la
moarte, una dintre cele mai umane, nu numai confraterne,
necrologuri, nici chiar V.A. Urechea, constantul Pseudo-Ureche al
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campaniilor de pres`, c`ruia manuscrisele \i consacr` o adev`rat`
urechead`, [i c`ruia \nsu[i Hasdeu \i trasase un portret dintre cele
mai amuzante, \n Duduca Mamuca, romanul primului proces
literar de la noi, nici unul din personajele acestea notorii n-au
trecut, cu transparentele lor cognomene, \n opera satiric` definitiv`
a poetului. Berlicoco \ntinde o m~n` dup` clopot, se spune \n
acela[i amintit reportaj parlamentar despre C.A. Rosetti,
pre[edintele Camerei, [i cu toate c` porecla purta [i girul lui
Eliade, textul Scrisorii a III-a tip`rit \ntr-o zi ca aceea a proclam`rii
regatului, cu grava denun]are a pseudoliberalilor (primul titlu al
Scrisorii, abandonat [i el, fusese Patria [i patrio]ii) prefer`, pentru
eroul s`u, distinc]ia („hidoasa pocitur`“) ce-i acordase, cu ani
\nainte, seniorul s`u \n poezie, Vasile Alecsandri. C`ci Eminescu,
spre deosebire de str`bunii s`i \n poezia satiric`, fie Archiloch, fie
Juvenal, prefer` stigmatelor iambului turbat al poetului grec,
(„proprio rabies armavit iambo“) o elegan]` artistic` pe care
beneficiarii, de bun` seam`, nu o meritau. Iambul s`u, [i tr`s`tura
se cuvine re]inut` pentru ulterioare confrunt`ri, e mai cur~nd un
mesager al madrigalului: „Dar versul cel mai plin, mai bl~nd [i
pudic, / Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul“.

EMINESCU, OM DE TEATRU

A[a cum a fost un om al bibliotecii, unul al [coalei [i, \n cele
din urm`, ziaristul, de perseveren]a [i de prestan]a ce se cunosc,
Eminescu a fost [i un om de teatru, \ns` toate aceste oficii, ob[te[ti
[i publice, au fost umbrite de marea faim`, statornic-cresc~nd`, a
inegalabilei sale poezii. Eminescu a fost, dintru \nceput, [i va
r`m~ne, de-a pururi, \n fastele literelor rom~ne[ti. Poetul de pe
Culme, la treptele c`ruia pelerinii din trecut, ca [i acei din viitorul
lirismului nostru vor \ngenunchia \ntru eternitate. Desigur, biografia
poetului nu a nesocotit, chiar dimpotriv`, latura, a[a-zic~nd,
teatral` a vie]ii lui Eminescu, a[a cum a f`cut parte [i activit`]ii lui
de bibliotecar, de revizor [colar [i de ziarist, cu distinc]ia, poate, c`
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scena fiind, prin defini]ie, o cutie de rezonan]`, legendele s-au
sim]it, aici, cu mult mai mult \n largul lor. Oric~t de pozitiv` [i de
extins` ar fi ast`zi audien]a de care se bucur`, \n ob[tea cititorilor,
poezia lui Eminescu, [i ea nu poate fi t`g`duit`, c~nd tirajele
astronomice, dac` le raport`m la cele de ieri, stau m`rturie, ci mult
mai mul]i sunt aceia care vor fi re]inut o anecdot` sau un incident
din via]a de actor ambulant a poetului dec~t una din rarele pietre
pre]ioase, smulse, \n anii din urm`, scoicilor submarine, de unul
sau de altul dintre scafandrii istoriei noastre literare, dar care nu s-au
\nvrednicit \nc` \n portativele capricioase ale compozitorilor
no[tri. çn orice legend`, oric~t de absurd`, tot afli un gr`unte de
adev`r, [i a-l dispre]ui, din principiu, e nedrept [i zadarnic. C~nd
ziaristul X a putut scrie, f`r` s` [i o cread`, de bun` seam`, c`
Luceaf`rul a fost dat gata, \ntr-o noapte, \n drumul ce-l aducea pe
poet de la Ia[i la Bucure[ti, el nu f`cea, mai la urma urmei, pun~nd
\n circula]ie aceast` enormitate, dec~t s` ilustreze o particularitate
folcloric`: credin]a anume \n singura atotputernicie creatoare a
geniului. ßi c~nd, la aceea[i vreme aproape, un scriitor ca
Br`tescu-Voine[ti rupea pece]ile de pe o tain`, zice-se, \ncredin]at`
de Maiorescu, [i dup` care Luceaf`rul nu era altceva dec~t o
alegorie matrimonial`, \n care Demiurgul prefigura pe Maiorescu
[i C`t`lin era Caragiale, autorul lui Nicul`i]` Minciun` [i al
Privighetorii nu-[i exprima mai pu]in admira]ia pentru un poem
care izbutise s` extrag` din astfel de sarbede [i pieritoare
nimicnicii o at~t de supra-p`m~ntean` [i nepieritoare pl`smuire de
art`. Paralel cu dest`inuirile lui Caragiale din memorabilul s`u
necrolog, altele au venit s` adaoge, [i ast`zi orice ini]iat al vie]ii
poetului cunoa[te [i via]a de hamal \n port, [i pe aceea de r~nda[ la
cai \ntr-unul din hanurile din Giurgiu, unde-[i \mp`r]ea timpul
\ntre obliga]iile profesionale [i lecturi cu voce tare din opera lui
Schiller. Pe to]i ne-a \nc~ntat portretul pe care nepotul lui Iorgu
Caragiale \l face t~n`rului s`u coleg de carier`, [i varia]iunile de
umoare ale „regelui asirian“, dezam`git de glaciala atitudine a
artistei Eufrosina Popescu-Marcolini, de-ar fi s` credem aser]iunii
lui ßtefanelli. Dincolo de aceste, mai mult sau mai pu]in ipotetice,
incertitudini biografice, posed`m un num`r de date sigure, pe care
se poate zidi, f`r` teama vreunei alunec`ri de teren, cariera de om
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de teatru a lui Eminescu, [i acestea ar fi, pentru a limita: stagiul,
atestat, de sufleur al trupelor Iorgu Caragiale, Mihail Pascaly [i al
Teatrului Na]ional; manuscrisul t`lm`cirii, aproape integrale, a
tratatului german Arta reprezent`rii dramatice de Heinrich Teodor
Rötscher; cronicile dramatice din «Curierul de Ia[i» [i «Timpul»
[i, \n fine, opera sa de autor dramatic.

Cariera de sufleur, \nceput` \n trupa lui Iorgu Caragiale, era
dublat`, dup` relat`rile lui Iancu – [i documentele nu lipsesc – de
acela de compuitor de cuplete [i, pentru citea]a lui caligrafie, de
copist de piese de teatru din repertoriul trupelor respective. Care vor
fi fost „cupletele minunate“ la care se referea Iorgu Caragiale e greu
de spus, [i totu[i, n-ar fi exclus ca dialogul postum çntunericul [i
Poetul s` fi slujit, dup` \mprejur`ri, drept prolog [i program de
cultur` na]ional`: „Voi s` ridic palatul la dou` dulci sorori / La
Muzic` [i Dram`…“ afirma Poetul, [i mai departe: „S` v`d trecutu-
n via]`, s` v`d rom~na dram` / Cum din morm~nt eroii istoriei \i
chem`…“ C~t despre repertoriu [i piese copiate, manuscrisele de la
Academie [i-au adaos, doi ani dup` ce Maiorescu donase
valoroasele registre, caiete, carnete [i pagini r`zle]e, eminesciene,
un manuscris (3.215) cump`rat \n 1904 de la anticarul I. Fogel,
cuprinz~nd, caligrafic copiate, cu o cerneal` aproape [tears`, trei
piese t`lm`cite din fran]uze[te: 1) Smeul nop]ii, comedie \ntr-un act
de Hippolite Lucas, tradus` de P.I. Georgescu. Ulterior, cu scrisul,
poate al directorului de trup`, ce se \nt~lne[te [i-n numele proprii
ale distribu]iei (I. Caragiali, Elen. Caragiali, Cicilia Leoveanu,
Mad. Alesandrescu, Mincu, Solomonescu, D. Dimitree[asca etc.),
titlul e \nlocuit cu unul mai atr`g`tor: Un dulce s`rut, comedie cu
c~ntece \ntr-un act, tradus` din fran]uze[te. Pe aceea[i pagin`, mai
jos, cu scris str`in, c~teva cuvinte indescifrabile [i anii 1860, 1870;
2) Margo Contesa, vodevil \ntr-un act tradus din fran]uze[te de T.
Profiriu [i 3) O palm` sau Voinicos, da’ fricos, comedie \ntr-un act,
tradus` de D. Profiriu (de la Theatrul francez Palais Royal!). Despre
acest manuscris, [i \n leg`tur` cu identitatea copistului, Ioan Masoff
noteaz` \n pre]ioasa d-sale ultim` carte (Eminescu [i teatrul) c`,
dup` obiceiul timpului, consacrat la copi[ti, poetul [i-a isc`lit
transcrierea. ßi, \ntr-adev`r, la finele fiec`rei piese \[i noteaz`, cu
paraf`, numele. Dar ultima fil`, alb`, de text, nu e mai pu]in bogat`
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\n sugestii. çn capul ei, repetat, unul sub altul, se afl` numele
Eminescu; \ns` grafia, cu o cerneal` violet`, distinct`, mai t~rzie, e
aceea[i din restul paginii albe, al c`rui con]inut sun`, \n integrali-
tatea lui: „Nihil regula sine excepta“, dedesubt isc`lit, \n
monogram` [i oarecum ca autor al aforismului: I. Nicu; ceva mai
jos, pe dou` r~nduri: „1873, iunie 12/T~rgu-Vestii“ [i, \n fine, cam
pe o treime din pagin`, p~n` jos, repetat, cu aceea[i monogram`, a
capitolelor: „I. Nicu“, cu un \nceput de paraf`, schi]at` mai timid [i
\n al doilea Eminescu, de sus, prelungindu-se \n diagonal` cu un
r`spicat: „sufleor“. Ne-am oprit, fire[te, la aceste detalii eteroclife
ale ultimei pagini a manuscrisului eminescian, mai cu seam` pentru
impulsul la reverie pe care o astfel de pagin` \l poate comunica. Iat`
un coleg de breasl` al lui Eminescu, care-i folose[te, la distan]` de
un lustru, poate mai mult, caietul de sufleur, cu transcrierile,
caligrafice, [i care [tie din tradi]ia trupei c` el e opera unei
personalit`]i de excep]ie (s` fie, oare, aforismul schilod, calchiat din
proprie fantezie, dup` „nihil sine Deo“, un reflex al acestor
circumstan]e?), evadat` din breasl`, acceptat` de „Junimea“, \ndat`
dup` Alecsandri, [i azi, \n 1873, adic`, la studii universitare, \n
Berlin (c`ci ce scap` ne\nregistrat lumii actorice[ti?) – ce poate fi
mai sugestiv [i de o mai \nduio[`toare pietate dec~t acest act de
solidaritate profesional`? ßi poate c` mai e ceva, la care \ndeamn`
acelea[i pagini, decolorate de timp, ale caietului de sufleur al lui
Eminescu. C` manuscrisul acesta a fost posesiunea lui Iorgu
Caragiale e ne\ndoios, judec~nd dup` numele proprii amintite ale
distribu]iei. Dar c~nd? Pe vremea c~nd „Eminescu“, cum identific`
Ioan Masoff \ntr-unul din dosarele repertoriului lui Iorgu Caragiale,
prime[te 5 galbeni (poate chiar 6, de vreme ce totalul e sporit cu un
galben, ce e de presupus c` a fost adaos, dac` a fost, celui ce primea
mai pu]in ca ceilal]i), sau mai t~rziu, judec~nd dup` grafia, mai
cur~nd din vremea marelui turneu transilvan, de patru luni, al trupei
lui Pascaly, \n care Eminescu e [i sufleur, [i actor? çntre piesele
jucate cu prilejul acelui memorabil turneu, care a \nsemnat at~t de
mult pentru con[tiin]a etnic` a t~n`rului poet, [i, de asemeni, tot at~t
de mult [i pentru soarta viitorului fond de teatru ardelenesc, c`ci de
la aceast` dat` se \nte]e[te campania de pres` \n sprijinul ideii, la
care [i Eminescu, abia descins la Viena, va participa, \ntr-un chip
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cu adev`rat excep]ional, \n pragul anului 1870, \ntre piesele acelui
turneu, zic, figureaz` [i Voinicos, da’fricos, [i \ntrebarea e dac`
t~n`rul sufleur nu va fi avut sub ochi chiar propriul s`u manuscris.
Anii de teatru ai lui Eminescu au fost [i mul]i, [i boga]i \n
experien]`, dar \ntre evenimentele cu adev`rat memorabile, ce-au
l`sat urme indelebile [i \n sufletul poetului, [i nu mai pu]in \n prima
sa lucrare \n proz`, nedrept`]itul Geniu pustiu, \nceput la epoca
aceasta, [i at~t de mult \mbibat de atmosfera scenic`, nimic nu ne
opre[te s` a[ez`m \nsu[i acest turneu transilvan \n 1868. C~nd,
peste zece ani, mai precis, la 5 ianuarie 1878, prins \ntr-una din
multele polemici pe care proasp`tul s`u scris gazet`resc le
st~rne[te, r`spunde adversarilor, ce-i zg~nd`resc biografia, cu
articola[ul Pro domo, \n m~ndria calm` cu care vorbe[te de anii s`i
de teatru, suntem convin[i c` vibreaz` mai mult de una din reminis-
cen]ele marelui turneu. „Ba o foi]`, spunea Eminescu, ce-[i macin`
palavrele tot la moara Rom~nului, ajunge s` se anine p~n` [i de
persoana colaboratorilor Timpului. C` unul e ungurean, c` celalt a
fost corist la teatru, despre asta nu e sup`rare – pot s` \n[ire mult [i
bine asemenea filosofii [i s` se intereseze prea cu de-am`nuntul de
via]a noastr` privat`, \n care nu vor g`si nici umbr` de fapt` rea. C`
unu-i rom~n din Ardeal (I. Slavici), c` cel`lalt \n copil`rie, c~t`va
vreme, a legat cartea de gard [i [i-a f`cut mendrele printre actori, nu
dovede[te nimic r`u, nici \n privirea caracterului, nici \n privirea
inteligen]ei lor. Dac` vor cerceta [i mai departe, vor g`si c` unul a
legat araci \n via p`rinteasc`, [i la urm` c` am~ndoi sunt vi]` de
]`ran rom~nesc, pe care nu-l faci str`in nici \n ruptul capului. Cine
n-a sim]it p~n` acum c` \n mucul nostru e mai mult` na]ionalitate
adev`rat` dec~t \n vinele tuturor liberalilor la un loc, acela sau
sufer` de boal` din n`scare, ce nici un leac nu are, sau \[i \nchide
ochii cu de-a sila [i nu vrea s` vad`“.

Acestei experien]e directe, pe teren, a celui ce „[i-a f`cut
mendrele printre actori“, cum at~t de plastic o spune, Eminescu i-a
adaos o cultur` de specialitate de-a dreptul revolu]ionar` pentru
epoca sa. O v`de[te, \ntre altele, doctul, [i nu lipsitul de nerv [i de
atitudine critic`, studiul Repertoriul Teatrului Na]ional, publicat \n
pragul anului 1870, \n «Familia», de la Pesta, revist` \n care
debutase [i primise botezul publicisticii, cu patru ani \nainte.
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Rezervele amabile fa]` de un anume poliglotism \n comediile lui
Alecsandri – rezerve pe care \nv`]atul profesor [i c`rturar de la Cluj
Grigore Sila[i le va cita peste pu]in \n coloanele aceleia[i
publica]iuni – condamnarea \ndurerat`, \ns` nu mai pu]in ferm`, a
dramelor istorice ale lui Bolintineanu, vinovat de a-[i fi aruncat prea
insistent ochii la „aquila din nord“, la Shakespeare; elogiul nuan]ant
[i vibrant al dramaturgului englez, cultul c`ruia i-a fost un perpetuu
laitmotiv, aprecierea entuziast` a teatrului lui Victor Hugo, acest
„bard al libert`]ii“, pe care-l recomand` de model junimii „ce va
vrea s` se \ncerce \n drame na]ionale rom~ne“; recomandarea unor
scriitori ca Hebbel, Holberg, Björnson [.a.m.d. fac din acest studiu
atestatul cel mai autentic al omului de teatru, de excep]ional`
cultur`, care era, la v~rsta de 20 de ani, Eminescu. ßi pentru c`
junimea c`reia i se adresa ar fi putut invoca s`r`cia [i lipsa de bani
pentru procurarea textelor, t~n`rul mentor \i opunea exemplul
propriei sale experien]e: „Cine vrea s` se scuze cu lipsa [i cu s`r`cia,
acela \n mine cel pu]in nu [i-a dat peste omul s`u, dac` cunoa[te
limba german`, se \n]elege. Operele, d.e., fiecare \n parte, cost` 10
cr. (Philippe Reklam jun., Universal-Bibliothek).“ Iar celor ce ar
dori s` studieze piesele teatrale clasice„\n coheziunea lor cea
organic`“, acelora le recomand` bro[urile din Clasische Theater-
Bibliothek aller Nationen (Stuttgart, Expedition der Freya). Acestea,
e drept, cost` 18 cr., dar au avantajul c` sunt precedate de valoroase
introduceri. O bun` parte din sugestii vin, de bun` seam`, de la
tratatul Arta reprezent`rii dramatice a lui Rötscher, esteticianul [i
criticul dramatic de autoritate, care va deceda la 9 aprilie 1871 \n
Berlin, [i al c`rui necrolog se [i afl` \n manuscrisele vieneze ale
poetului, tratat a c`rui t`lm`cire a \nceput-o la Bucure[ti [i a
terminat-o la Viena. Semnal~nd \ntr-o substan]ial` not` din Arta
cuv~ntului la Eminescu prezen]a acestei t`lm`ciri, prof. D.
Caracostea opina c` cea mai temeinic` parte din cultura umanistic`
[i teatral` a poetului se datore[te acestui tratat [i c` \n clipa c~nd se
porne[te la Viena el era deja st`p~n pe tainele acestui uvraj. Cromo-
topografia manuscriselor confirm` \ntru totul aceast` opinie.
Asimilarea [i transpunerea, \n termeni rom~ne[ti a acestor no]iuni,
inedite, fluen]a traducerii, pe m`sur` ce ea trece din etapa
bucure[tean` de la 1868 la aceea vienez` din 1870–1872, notele
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personale, rod al propriei sale experien]e teatrale, cu care gloseaz`,
ici [i colo, anume pasagii din tratat, v`desc o munc` sus]inut`, un
interes [i o pasiune pentru problemele actorice[ti [i pentru literatura
dramatic` universal`, \n frunte cu Shakespeare, rar \nt~lnite la vreun
alt scriitor al nostru. Dou` din mul]imea notelor vor sugera
importan]a acestei continue confrunt`ri \ntre litera tratatului [i
observa]ia personal`. C~nd Rötscher expune, teoretic, cazul actorilor
cu \nf`]i[are dizgra]ioas`, ce pot totu[i \nvinge, cu condi]ia ca
„abnormitatea corpului s` nu contrazic` ideea ce se va reprezenta“,
ceea ce se poate corecta „prin arte“, [i, mai cu seam`, „naturalminte
numai la figurile comice“, Eminescu gloseaz` lateral: „ßi Gestianu,
cu toate acestea, joac`-n dram`“. La capitolul Modula]iunea tonului,
[i anume, la paragraful despre çn`l]ime [i profunditate, referin]a
noteaz`: „Xenopol… music’a“. Iar la capitolul Legea accentului, [i
\n leg`tur` cu accentul logic, t`lm`citorul noteaz` \n margine:
„Natura sim]`m~ntului [i natura cuget`rii. V. Maiorescu, Etwas
philosophisches. Ce rol are accentul \n cugetare?“ Ceea ce l`rge[te
dintr-odat` orizontul lecturilor [i al confrunt`rilor. A[a cum se
\nt~mpl` [i cu pagina \n care Eminescu transcrie dou` note de un
deosebit interes, ale lui Kog`lniceanu, din «Dacia literar`» de la
1840, [i pe care le lipe[te pe fila de gard` a t`lm`cirii sale ca un
memento bogat \n sugestii. ßi adev`rul este c` aceste dou` note, ce
s-ar cuveni reproduse \n \ntregime, atest` un critic [i un om de gust,
pe urmele c`ruia va merge [i poetul nostru. Kog`lniceanu trage o
net` linie de demarca]ie \ntre teatrul-art` [i \ntre p`pu[erie, [i, dup`
ce vorbe[te, cu abil` disimulare a rezervelor, de reprezenta]iile lui
Costache Caragiali, conchide c~t se poate de hot`r~t: „Materia este,
teatrul na]ional poate s` \nfloreasc`, dar pentru aceasta trebuie o
\ntreag` abnega]ie, de tot interesul b`nesc; trebuie interes de slav`,
dorul bunului [i o mare hot`r~re de a face j`rtfi \nsemn`toare.
Atunce scena rom~neasc` va fi art`, \ns` nu p`pu[erie.“

Astfel de g~nduri se \nt~lnesc la tot pasul \n „revistele teatrale“
din «Curierul de Ia[i» [i din «Timpul» ale lui Eminescu. Vorbind
de teatrul lui Gogol, cu prilejul reprezent`rii Revizorului, [i
opun~nd realismul acestuia artificialit`]ilor bulevardiere ale
Parisului, Eminescu scrie: „Gogol nu v~neaz` nic`ieri efectul,
pentru c` el n-a scris pentru tantieme, nici pentru succes, ci pentru
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c` i-a pl`cut lui s` scrie cum putea [i vedea lucrurile, f`r` a se
preocupa mult de regulile lui Aristotel“. Severitatea cu care judec`
lucrarea Moartea lui Br~ncoveanu de Antonin Roques [i revolta cu
care condamn` „panorama lacrimogen`“ a O[tenilor no[tri, pe care
Frédéric Damé \i exhiba pe scena Na]ionalului, \n timp ce r`zboiul
independen]ei secera at~tea vie]i, opiniile c~nd bune, c~nd rele
despre un acela[i actor, aten]ia ce acord` pronun]iei corecte [i
tonului natural – iat` c~teva numai din aspectele unei activit`]i de
cronicar dramatic, \n care, \nainte de el, excelase Filimon, [i, odat`
cu el, Caragiale. Cronicarul dramatic Eminescu, ca [i ziaristul, de
altminteri, nu cunoa[te menajamente, nici arta subterfugiilor, a[a
cum le practica Maurice Boissard, mali]iosul om de teatru francez,
care umplea o cronic` \ntreag` cu o peregrinare prin Paris, c~nd
spectacolul despre care avea s` dea seama nu-l inspira.

A fost Eminescu [i un dramaturg, se \ntreab` din c~nd \n c~nd
exege]ii, sau numai un veleitar, a[a cum a fost, \n materie de teatru,
toat` via]a, marele romancier Standhal? Fragmentare, mai \nche-
gate sau simple punctaje [i schematisme, lucr`rile dramatice ale lui
Eminescu dovedesc cu toatele, la omul de teatru, a[a cum l-au
profilat r~ndurile de mai sus, o aspira]ie continu` [i serioase
mijloace, care ar fi putut promova un puternic creator de caractere
[i situa]ii dramatice. Sunt \n prima sa lucrare de tinere]e, Mira, de
pe la 1868, scene de un categoric dramatism \n confruntarea dintre
b`tr~nul portar de Suceava, Arbore, [i epigonul nevolnic al marelui
ßtefan, ßtef`ni]`-vod`, ce preludeaz`, s-ar zice, patetismul
Viforului lui Delavrancea, [i ele se citesc [i ast`zi cu emo]ie. Sunt
\n cele trei versuri ale poemului dramatic Andrei Mure[anu mono-
loguri prestigioase, a[a cum sunt [i-n fragmentele din Decebal;
sunt c~teva \nc~nt`toare scene ale unei comedii de salon cu mult
\nainte de Cometa lui A. Mirea, \n Bogdan-Drago[; e fantezie [i
acid` satir` politic` \n Elvira \n desperarea amorului, amuzantul
scenariu, neterminat, pentru un teatru de p`pu[i, [i sunt versuri
magistrale, b`tute pe nicovale de aur, ca cele din vremea
Scrisorilor, \n revelatoarele fragmente din Alexandru L`pu[neanu
(f`r` a mai vorbi de t`lm`cirile sale, \n proz`, Histrio de Jerwitz,
sau \n versuri, Laïs de Augier, deopotriv` de dramatice), ce las`
oricui regretul c` biografia scurt` [i zbuciumat` n-a \ng`duit
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marelui poet, care, incontestabil, a fost [i un mare om de teatru, a[a
cum a fost un om al bibliotecii, al [coalei [i al ziaristicii, s` \nscrie
\n repertoriul permanent al teatrului nostru lucr`ri dramatice
conturate la \naltul nivel al des`v~r[itelor sale crea]ii lirice.

POSTUMELE LUI EMINESCU

çnt~ia edi]ie a poeziilor lui Eminescu apare, precum se [tie, \n
decembrie 1883, \ntocmit`, cu un des`v~r[it gust al simetriilor, de
Maiorescu [i cuprinde, pe l~ng` poemele tip`rite \n «Convorbiri
literare», [i un voluminos pachet de inedite, extrase din manuscri-
sele afl`toare la editorul s`u, mai probabil, preg`tite \n forma
definitiv` de poet, dar pe care n-apucase s` le publice. çns` multele
manuscrise ale lui Eminescu, pe care Maiorescu avea s` le doneze
Academiei Rom~ne \n 1902, mai con]ineau [i alte nenum`rate
inedite, din care se vor alimenta alc`tuitorii culegerilor de
postume, a[adar de piese netip`rite \n timpul vie]ii poetului. çntre
1883, data primei edi]ii, [i 1902, data dona]iei, timp de aproape
dou` decenii, nu se vor tip`ri mai mult de 10 postume, dintre care
primele dou`, Stele-n cer [i Via]a, ap`rute \n august 1889, \n
periodicul «F~nt~na Blanduziei», vor fi retip`rite, un an mai t~rziu,
\n edi]ia Mor]un din 1890. Dou` luni dup` dona]ia din 1902, Nerva
Hodo[, I.A. R`dulescu-Pogoneanu [i Ilarie Chendi vor tip`ri
masive culegeri de postume: \nt~iul, \ntr-un volum, al doilea, \n
dou` numere consecutive din «Convorbiri literare», iar Ilarie
Chendi, un prim volum din Opere complete, consacrat Literaturii
populare. ßi cu toate c` printre piesele tip`rite se pot cita titluri de
postume ca: liedul de gra]ie aerian` Ochiul t`u iubit, un madrigal
ca cel din Ter]ine, o elegie ca aceea din O, dulce \nger bl~nd,
complement emo]ionant, \n plin` dragoste de Ia[i, al medita]iei
juvenile Mortua est!, [i un poem original de inspira]ie folcloric`,
Fata-n gr`dina de aur, prim tipar, din care, prin transvas`ri ce ]in
de poetic`, dar [i de alchimie, avea s` r`sar`, \n mai pu]in de un
deceniu, poema Luceaf`rul ca s` limit`m numai la patru cele 50 de
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titluri de postume des`v~r[ite, publicate numai \n 1902, cu toate
acestea, zic, apari]ia postumelor n-a fost \nt~mpinat`, cum ne-am
fi a[teptat [i cum s-ar fi cuvenit, cu unanim entuziasm. çncep~nd cu
acel diabolic spirit, care n-a pregetat s` acuze, cu documente
falsificate, de plagiat pe Caragiale, [i sf~r[ind cu \nv`]atul [i
subtilul critic literar Ibr`ileanu, nu pu]ine au fost vocile care s-au
ridicat \mpotriva public`rii postumelor, pe motivul c` ele ar d`una
gloriei poetului. çn 1912, ap`rea prima tez` de doctor a catedrei
profesorului Mihail Dragomirescu, consacrat` Postumelor lui
Eminescu, \n care se puteau citi, despre o poezie de perfec]ia [i de
gra]ia amintitului lied Ochiul t`u iubit p`reri ca urm`toarele: „…\n
lucrarea de fa]` nu se desprinde dec~t o pseudoatitudine
sentimental`, a c`rei nesinceritate reiese clar din modul rece \n
care sunt redate diferitele momente componente ale ei“; [i dup` ce
citeaz` un num`r de strofe, printre care [i: „Oare te \nduri, / Tu, ca
s` m` la[i, / Geniu de p`duri / Dr`g`la[?… / Eu nu pot s` plec /
Peste nori [i v~nt, / ßi s` te petrec / De-unde sunt. / Chipul t`u
frumos / S`-l privesc \ntreg / Cu at~t folos / S` m-aleg“, \n care
fiecare detaliu, nud \n aparen]`, vibreaz` de at~ta ginga[` [i
discret` iubire, \ncheia cu aceast` judecat` de nonvaloare, total
ireveren]ioas`, pentru a nu spune altfel: „Cum vedem din cita]ii, o
expunere plat` a unui [ir de g~ndiri banale, care nu con]ine nici o
poezie \n cuprinsul lor, nici o frumuse]e \n forma \n care sunt
exprimate“. Judecat` \n care nu [tii de ce s` te minunezi mai mult:
de totala incomprehensiune \n materie de poezie, de frigida
insensibilitate liric` a autorului sau de tonul autentic doctoral cu
care-[i pronun]a sentin]ele, dar c`rora Ion Trivale, r`zvr`titul [i
\nzestratul fost discipol al profesorului Mihail Dragomirescu, avea
s` le vie de hac \ntr-o memorabil` polemic` de pe vremuri. Din
fericire, al`turi de astfel de voci, s-au auzit [i de acelea care nu
numai au aprobat publicarea postumelor, dar le-au pre]uit [i
admirat pentru multiplele lor semnifica]ii [i podoabe. Voi cita
dintru \nt~i pe generosul Alexandru Vlahu]`, discipolul cel mai
credincios al marelui poet: „Citim, spunea Vlahu]` \nc` din aprilie
1902, [i sufletul nostru tresare ca la un glas cunoscut pe care de
mult nu-l mai auzisem, pe care nu credeam s`-l mai putem auzi
vreodat` – glas iubit, glas sf~nt, care vorbe[te de eternitate“. ßi mai
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departe: „Ele vin (aceste poeme n.n.) de departe, \nc`rcate de
durerile vie]ii [i de misterul mor]ii aceluia care a dat cea mai
puternic` [i mai \nalt` expresie g~ndirii rom~ne[ti“. Nu mai pu]in
categoric e [i Nicolae Iorga, fericit s` constate c` odat` cu exhuma-
rea postumelor, legenda lui Eminescu „schimnic al turnului de
filde[“, „care scrisese pu]in [i greu, amestec~nd blestemul pentru
realitate“, legenda unui „zeu sinistru, t`iat \n marmur` neagr`“,
\ncepe s` dispar`. „Se dest`inuiesc, spunea Iorga, scrieri ale lui,
pierdute prin ziare, se comunic` o sum` de caiete, \n care se
cuprind poezia [i proza pe care nu le-a tip`rit, dar nici nu le-a
distrus, c`ci el [tia c` sunt \n ele diamante, care a[teapt` ceva mai
mult` t`ietur` pentru a str`luci deplin“.

ß \ncheia: „Un nou Eminescu ap`ru: minte setoas` de a [ti,
suflet doritor de a se \mp`rt`[i altora, inim` rev`rs~ndu-se de
bun`tate, ochi puternici, ]intind necontenit idealul“.

Dup` jum`tate de veac de la \nt~ia edi]ie de postume, astfel de
dezbateri nu-[i mai au rostul. Deshum`rile care s-au adaos, de la an
la an, au dat la iveal` un tezaur arheologic de mare pre], cu
diferen]a c`, \n timp ce uneltele de piatr`, vasele de ceramic` [i
bijuteriile dezgropate sunt totu[i obiecte, fiecare stih [i fiecare
postum`, chiar c~nd columna ne-a parvenit sf`r~mat`, pulseaz` de
via]a [i de melodia pe care li le-a imprimat marele f`uritor. Cele
peste 250 de titluri postume, \ntre care [i poeme de compozi]ie,
precum primele dou` versuri din Mure[anu, Demonism, Odin [i
Poetul, Memento mori, Povestea magului c`l`tor prin stele,
Diamantul Nordului, Gemenii, Codru [i salon [.a. – nu mai au
nevoie de ap`r`tori. Ele dovedesc c`, paralel cu poemele ce tip`rea
\n «Familia» [i «Convorbiri» [i mai multe erau acelea la care
trudea, ferit de ochii lumii, \ntre filele manuscriselor, \nc` din
vremea debuturilor, la des`v~r[irea [i la gra]iile unui pastel \nsorit,
ca cel intitulat Frumoas`-i, iar altele, dac` alta i-ar fi fost biografia,
ar fi atins perfec]ia marilor antume: çmp`rat [i proletar, C`lin,
Strigoii, Scrisorile [.a.m.d., precum: vastul poem \n 1.300 versuri,
intitulat Memento mori sau Panorama de[ert`ciunilor, cu trecerea
\n revist` a civiliza]iilor acoperite de nisip, realizat` \n splendide
panouri discriptive, precum ale Greciei, al raiului Daciei [.a.,
\nceput \nc` din 1868 [i terminat la Viena, \n timp ce lucra, \ntre
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altele, [i la çmp`rat [i proletar, pe care-l va tip`ri abia \n 1874.
Aceast` h`rnicie [i aceast` febrilitate a crea]iei poate c` i-au
inspirat, \n acela[i an, 1868, c~nd, pe de o parte, tip`rea \n
«Familia» juvenilul [i, oricum, conven]ionalul poem Amorul unei
marmure, pe care Caragiale avea s`-l evoce, cu at~ta umor, \n
amintirile sale, iar pe de alt` parte, medita [i punea temeliile la
Memento mori – poate, zic, c` i-au inspirat [i un text \n dou`
strofe, la prima vedere insignifiant, dar care mi se pare \ntru totul
revelator, ca un horoscop, pe care t~n`rul poet de 18 ani [i l-ar fi
\ntocmit cu clarviziune. Improvizat pe h~rtie [i cu grafia de epoc`,
poate chiar \n timpul marelui turneu transilvan Pascaly, din 1868 –
poemul \ncepe cu o strof`, oarecare, enun]~nd, oarecum, [i \n
stihuri comune, un loc comun ca urm`torul: „Lumea toat`-i
trec`toare, / Oamenii se trec [i mor“, pentru ca, prin contrast,
admirabil intuit [i realizat \n impecabile versuri albe, de o incizie
de exerg`, strofa a doua s` se \nal]e, profetic`, dimpreun` cu efigia
viitorului mare poet, \n Empireul celor nemuritori:

Numai poetul,
Ca pas`ri ce zboar`
Deasupra valurilor,
Trece peste nem`rginirea timpului:
çn ramurile g~ndului,
çn sfintele lunci,
Unde pas`ri ca el
Se-ntrec \n c~nt`ri.

Cine urm`re[te [i confrunt` cele dou` planuri, din reviste [i din
manuscrise ale crea]iei lirice eminesciene este ispitit, nu o dat`, de
g~ndul unei edi]ii, a[a zic~nd \nv~rstate, \ntre]esut`, \n care antume
[i postume s` alterneze, cronologic, a[a cum de fapt s-au petrecut
lucrurile. ßi adev`rul este c` o astfel de prezentare ar pune mai
sugestiv [i mai elocvent \n lumin` unitatea universului liric al
poeziei eminesciene, \n care toate speciile sunt deopotriv`
reprezentate, fie c` e vorba de poezii publicate \n timpul vie]ii, fie
c` de postume. O observa]ie, totu[i, de ordin general, se impune [i
ea a fost de cur~nd formulat` \ntr-un studiu masiv, recent ap`rut, al
profesorului de la Sorbona Alain Guillermou, despre Geneza

300



interioar` a poeziilor lui Eminescu. Ad~nca analiz` la care
profesorul Guillermou a supus antumele, l-a dus la concluzia c`, \n
poeziile tip`rite \n timpul vie]ii, Eminescu [i-a mascat oarecum
biografia, \n timp ce \n postume implica]iile autobiografice sunt [i
mai frecvente, [i mai accentuate, [i mai nude. A spune c` antume
ca: Floare albastr`, Dorin]a, Povestea codrului, majoritatea
sonetelor (C~nd \nsu[i glasul g~ndurilor tace [i restul ciclului) [i
mai cu seam` poeziile de dragoste (At~t de fraged`, Te duci, S-a
dus amorul, Pe l~ng` plopii f`r` so]) [i toate acele imnuri [i
invective c~te a \nchinat iubitei de la Ia[i, ca un adev`rat amant ce
era, „ur~nd [i iubind“, \n acela[i timp, cum pretinde celebrul distih
Odi et amo al lui Catul, a spune c` toate aceste poeme nu sunt
autobiografice, a[adar prin excelen]` lirice, ar fi eronat, [i profeso-
rul Guillermou nici n-a g~ndit, nici n-a spus a[a ceva. çns` nu e mai
pu]in adev`rat c` rapoartele la acele titluri [i poeme \n care
sentimentul general al iubirii cristalizeaz` \n forme universal
valabile, dovad` c` fiecare \ndr`gostit jur` pe experien]a [i
c~ntecele poetului [i c` t`lm`cirile \n limbi str`ine [i le asimileaz`,
printre primele postume, ca: M-ai chinuit at~t cu vorbe de iubire,
Femeia?… m`r de ceart`, Dormi, O strad` prea \ngust` [i mai cu
seam` ampla lamenta]ie veronian` de la 1876, Pierdut` pentru
mine, z~mbind prin lume treci, scris` a doua zi dup` ce asist` la
\nmorm~ntarea mamei sale [i pe care, \n 1939, c~nd o tip`ream
pentru prima dat`, Nicolae Iorga o \nt~mpina cu un r`sun`tor titlu
de articol: Eminescu ve[nic nou cu toate \mprumuturile – astfel de
postume reprezint` adev`rate plan[e autobiografice, de un caracter
mai intim, mai indiscret, din albumul marii [i torturatei sale iubiri
ie[ene. Acestui caracter particular [i dificult`]ilor pe care le
\nt~mpin`, \mi place s` cred c` se datoreaz` absen]a acestei mari
poeme din minunata, din toate punctele de vedere (tehnic`, grafic`,
gravuri, studiu introductiv), antologie Poesie d’amore, pe care
profesorul de limba [i literatura rom~n` de la Universitatea din
Torino, Mario Ruffini, o \nchin` poeziei de iubire a lui Eminescu,
la cei 75 de ani de la moartea poetului.

„Nu [tiu nici ce g~ndiri am, nu [tiu nici unde merg / ßi simt c`
toat` firea \mi e \ntunecat`… / Ai fi ucis [i capul [i inima din mine
/ Dac`-n a tale lan]uri eu m-a[ fi prins mai bine“ sunt note nude, [i
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crude, de jurnal sentimental, din poemul M-ai chinuit at~ta cu
vorbe de iubire: „Cum mul]`mesc eu soartei c` am sc`pat de tine,
/ F`r`-a comite, doamn`, p`catul mo[tenit. / Azi iar`[i m` v`d
singur [i fericit [i bine! / Azi muza mea m` cat` cu ochiul lini[tit.
/ Acele nop]i turbate de doruri [i suspine / S-au dus ca un vis negru,
s`lbatec [i ur~t! / Azi iar`[i capu-n visuri eu \l cufund prin c`r]i /
ßi \n t`cere \mblu prin norii cei de[er]i.“ ßi totu[i, „acele nop]i
turbate de doruri [i suspine“ nu puteau dura la infinit.

Orice medalie are [i un revers [i el poate aduce bucuria exaltat`
a unei \nt~lniri \n miez de noapte, ca acea din postuma O strad`
prea \ngust`, unde nu e detaliu s` nu tremure de fiorul, \nregistrat
cu precizie, a unei iubiri autentice, trecut` prin grele \ncerc`ri.

Explozia de fericire, cu care \ndr`gostitul singuratec, \n miez de
noapte, presimte [i apoi simte apropiindu-se pa[ii iubitei, nu poate
fi mai concret [i cu mai mult` simplitate exprimat` ca \n versurile:
„C`ci tu e[ti, tu, iubit`! / ßi am dorit, ah, c~t! / S` fim odat` singuri
/ ßi iat`-ne-nsf~r[it! / …Mi-erai at~t de drag` – / Mi-era at~t de dor
– / çnc~t credeam adesea / C` trebuie s` mor! / O, \n sf~r[it!…
Copil`, / ßi ai venit – chiar tu! / Am a[teptat norocul / Norocul-
acesta nu.“ De la aceast` mic` schi]` dramatic`, [i p~n` la marea
scen`, patetic`, din lamenta]ia veronian` Pierdut` pentru mine,
z~mbind prin lume treci, distan]a e numai \n aparen]` mare. Cele 21
de strofe, masive ale poetului, puls~nd de adora]ie [i abjurare, reiau,
de fapt, la distan]a de 6 ani, tema poeziei Venere [i Madon`, cu care
debutase, \n 1870, la «Convorbiri», numai c` o fac \n accente mai
subiective, de fel academice, omene[ti, de o brutal` sinceritate, cu
violen]e [i abdic`ri, proprii marilor \ndr`gosti]i [i marilor lirici.
Venind de la cel ce, peste patru ani, la 1 ianuarie 1880, \ntr-un
singuratec colocviu de miez de noapte al umbrelor, va scrie
tulbur`toarea elegie O, mam`, dulce mam`, strofe ca urm`toarele
prefigureaz` [i tulbur` [i mai mult: „Pe maic`-mea s`rmana at~ta n-
am iubit-o / ßi totu[i c~nd pe d~nsa cu ]`r~n`-a coperit-o / P`rea c`
lumea-i neagr`, c` inima \mi crap` / ßi a[ fi vrut cu d~nsa ca s` m`
puie-n groap`… / C~nd clopotul sunat-au, pl~ngea a lui aram` / ßi
r`t`cit la minte strigam: Unde e[ti, mam`? / Priveam \n fundul
gropii [i lacrimi curgeau r~u / Din ochii mei nevrednici pe negrul ei
sicriu; / Nu [tiam ce-i de mine [i cum pot s` r`m~n / çn lume-at~t de
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singur [i-at~ta de strein / ßi inima-mi se str~nge [i via]a-mi sta \n
g~t – / Dar ca de-a ta iubire tot nu am pl~ns at~t.“

çns` postumele, spuneam, \mbr`]i[eaz` toate speciile poeziei
antume [i chiar unele, pe deasupra.

Dar cum nu ne r`m~ne dec~t s` le enumer`m, vom zice: satira
social`, din çmp`rat [i proletar, mult temperat` [i redus` la unul
din aspectele luptei de clas`, e realizat` \ntr-o poem` ca Via]a;
satira politic`, \ntr-o poem` ca O, adev`r sublime…, scris` poate
la Berlin, cu vehemen]e biografice u[or de depistat: „O, regi, ce
pu[i pe tronuri de Dumnezeu sunte]i / S` pl`ti]i balerine [i ]iitori
s-ave]i, / O, diploma]i cu graiul politicos [i sec, / Lumea cea
pingelit` o duce]i de urechi“; poezia antum` c~ntase natura, codrul,
izvoarele, poezia postum` c~nt` raiul copil`riei de la Ipote[ti, \n
poeme nu numai intim autobiografice, dar [i de mare complexitate
artistic`, precum: C~nd criv`]ul cu iarna…, Copii eram noi am~ndoi,
Fiind b`iet p`duri cutreieram, Codru [i salon; poezia bachic`
toarn` \ntr-o poem` ca Umbra lui Istrate Dabija-voevod licori de o
rar` savoare [i de un distilat umor istoric; traducerile din Hora]iu
nu sunt numai perfecte, ca sens, dar de o asimilare at~t de profund`
a spiritului clasic, c` se va infiltra, cum a[a de categoric afirmase
Maiorescu, \n toate fibrele Odei \n metru antic, inspira]ia folcloric`
va bate din plin \n marile poeme epice, \n care versific` cu
ingeniozitate at~tea basme, dar [i \n madrigaluri [i c~ntece de
lume, improvizate, instantaneu, uneori \n timpul orelor de lucru ale
surghiunului bucure[tean [.a.m.d. ßi pentru a termina, dar [i pentru
a da o dovad` de ad~ncimea la care putea s` coboare o inspira]ie
folcloric`, chiar improvizat`, se cade s` \ncheiem cu un mic
c~ntec, al c`rui \nceput proclam` un adev`r ca urm`torul: „çn z`dar
\n colbul [colii, / Prin autori m~nca]i de molii, / Cau]i urma
frumuse]ii / ßi \ndemnurile vie]ii“, dar al c`rui final, epigraf [i
blazon totodat`, \nchide, ca o s`m~n]` miraculoas`, \ns`[i taina ce
explic` perenitatea poeziei eminesciene:

Nu e carte s` \nve]i
Ca via]a s-aib` pre] – 
Ci tr`ie[te, chinuie[te
ßi de toate p`time[te
ß-ai s-auzi cum iarba cre[te.

303



„PESTE NEMåRGINIREA TIMPULUI“

Serb`rile pe care ]ara \ntreag`, de la un cap`t la altul, \n
unanimitatea cea mai armonioas`, le consacr` lui Eminescu, la
\mplinirea a 75 de ani de la s`v~r[irea lui din via]`, au o \ntreit`
semnifica]ie. Ele cinstesc, \n egal` m`sur`, pe poetul f`r` de asem`-
nare, care a dat verbului [i versului rom~nesc ml`dierea c~ntecului,
pe scriitorul care a l`sat, \n oricare din paginile scrisului s`u, at~tea
m`rturii ale \naltei sale personalit`]i, [i pe cet`]eanul care \n ciuda
unei vie]i publice pline de ostilit`]i, a pus \n \mplinirea \ndatoririlor
sale ob[te[ti preg`tirea cea mai temeinic`, perseveren]a cea mai
devotat` [i modestia cea mai cuceritoare. Treimea aceasta de
semnifica]ii, \ntrupat` \n fiin]a unui singur om, ca o expresie
superioar` a geniului poporului nostru, merit` o aten]ie particular`,
pe care festivit`]ile de ast`zi o reclam` cu hot`r~re [i c`reia \i putem
r`spunde urm~nd drumul invers.

Biografia lui Eminescu este una dintre cele mai contradictorii,
at~t de multe [i de insistente sunt umbrele [i luminile ce se
\ncruci[eaz` at~t peste leag`nul, c~t [i peste sicriul s`u. A tr`it, dup`
unii, [i \ndeosebi dup` registrele st`rii civile, 39 de ani, iar dup` al]ii
[i \ndeosebi dup` registrele st`rii literare, numai 33, adic` p~n` \n
ziua de 28 iunie a anului 1883, c~nd astrul ce lumina de dou` decenii
a intrat \n conul de umbr` al unei eclipse f`r` de \ntoarcere. A
cunoscut raiul copil`riei de la Ipote[ti, anii de [coal` cu luminoasa
figur` a lui Aron Pumnul [i cu primii fiori ai Thaliei, pe care avea
s-o urmeze ani de-a r~ndul pe drumurile ]`rii [i dincolo de mun]i, \n
turnee triumfale. A f`cut multe [i serioase studii [i nu numai \n
domeniul disciplinelor filosofice, la universit`]ile din Viena [i Berlin,
f`r` s`-[i nesocoteasc` munca de crea]ie. A fost s` fie [i profesor de
filosofie la Universitatea din Ia[i, dar, ne\ncrez`tor \n preg`tirea sa, a
renun]at. A fost un an de zile bibliotecar al Universit`]ii din Ia[i,
dovedind calit`]i excep]ionale, dar a fost r`spl`tit cu un proces de
fraud`. A primit, la invita]ia lui Maiorescu, revizoratul [colar peste
jude]ele Ia[i [i Vaslui, fericit c` putea s` cunoasc` poporul, singurul
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care-l interesa. A fost un revizor revolu]ionar prin munca [i vederile
sale asupra \nv`]`m~ntului, dar a fost dat afar` ca ultimul od`ia[ de
prim`rie la schimbarea regimului. A fost redactor la o ie[ean` foaie a
vitelor de pripas, cum \nsu[i o spune, f`c~nd haz de necaz, pe care a
ridicat-o, cu scrisul s`u, la rangul unui adev`rat „curier“ intelectual al
Moldovei de nord. Din toamna anului 1877 [i p~n` \n ajunul
pr`bu[irii lui din 1883 a fost redactor [i redactor-[ef la «Timpul»,
organul partidului conservator, a dus campanii de pres` r`sun`toare,
a scris studii de sociologie, a fost articlier de toate zilele [i de toate
speciile, reporter parlamentar [i chiar transcriitor de telegrame, acele
telegrame Havas, pe care at~ta le blestema \n toamna anului 1882, c`
ar fi preferat s` nu fi ajuns s` mai tr`iasc`. N-a avut \n timpul acesta
dec~t un concediu pl`tit, prin codrii Jiului, de un \nt~mpl`tor
mecenat, a tr`it din \mprumuturi, pe care le-a notat cu corectitudine,
[i a sf~r[it, dup` un [ir de umilin]e drept unic` r`splat` pentru
imensele servicii aduse gazetei [i la cap`tul nenum`ratelor priva]iuni
care l-au epuizat, vorba lui Hasdeu, la casa de nebuni. S-a vindecat
temporar, a v`zut Floren]a cu un rece ochi de mort, el, care-a pictat
pe sticl` neuitata icoan` a lacului Meran, a vegetat la Ia[i, subaltern
la biblioteca unde fusese cap, a poposit la ospiciul de la M~n`stirea
Neam]ului, de unde interzicea lui Vlahu]` practica pantahuzelor, s-a
re\ntors la Bucure[ti, unde a [i murit [i a fost \ngropat, cu coroane din
liste de subscrip]ie, la Belu, unde odihne[te [i ast`zi \n mijlocul unor
mai tineri confra]i, ferici]i s`-i poat` s`ruta pulberea t`lpilor lui. A
tr`it pu]in, a muncit dincolo de puterile unui om, chiar genial, a fost
un martir [i un erou, c` pe tot ce a pus m~na a ie[it lucru \ntreg [i a
l`sat un nume \n vecii vecilor nemuritor. 

Timpul cel mai lung din acest imperfect galop biografic
Eminescu l-a consacrat scrisului. Dac` un curios al statisticii ar c`ta
s` numere [i s` cump`neasc` \n minute, \n zile, \n luni [i \n ani
enorma cantitate a coloanelor celor [ase ani de la «Timpul», [i dup`
aceea cele cincizeci de manuscripte de la Academie, \n care fiecare
pagin` \n]esat` de [ters`turi suprapuse ar trebui disociat`, ar r`m~nea
\ngrozit de suma de timp pe care ar realiza-o. Scriitorul acesta nu a
tr`it numai o via]`, ci zeci de vie]i, c`ci, la fel ca pruncii n`zdr`vani
din basme, el a crescut \ntr-un an c~t altul \n zece [i a scris \n dou`zeci
c~t pentru eternitate. A scris nuvele filosofice, imaginare [i fastuos
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discriptive, a scris o schi]` de roman, care i-ar fi prezis o frumoas`
carier` dac` nu l-ar fi atras alte ispite, a t`lm`cit lungi [i docte tratate
de art` dramatic` sau dificile capitole din filosofia lui Kant, a evocat,
\n \ncerc`ri dramatice surprinz`toare, figuri celebre ale istoriei
na]ionale, a redactat zeci [i sute de epistole, de recomanda]ie sau de
dragoste, de infinite nuan]e ale artei epistolare, iar miile lui de articole
politice, economice, financiare sau polemice v`desc un cuget`tor de
\nalt` clas` [i un pamfletar de infinite resurse, inclusiv folclorice.

çns` Eminescu a fost mai cu seam` Poetul, [i el s-a cunoscut de
timpuriu ca atare. A iubit cu ging`[ie [i cu patim`, a suferit torturi
de iad [i a blestemat, a iertat [i iar a iubit, [i de aceea poezia lui de
dragoste, fie c` e vorba de un lied aerian, de o gam` de compozi]ie,
sau de o alegorie celest` ca aceea a Luceaf`rului, este una dintre
cele mai fire[ti, mai autentice, mai universale. Natura lui Eminescu
se drapeaz` \n straie de purpur`. N-a v`zut Egipetul, nici Grecia,
nici m`rile Nordului, nici Orientul dec~t cu ochii min]ii, dar cine
le-a c~ntat mai frumos, mai colorat [i mai sugestiv ca el? La fel [i
cu poezia bachic`, cu aceea de cugetare filozofic` sau satiric`
[.a.m.d., [i aceasta pentru c` vraja poeziei eminesciene ]ine de
c~ntec, ce nu cunoa[te moarte, c`ci a[a cum \nsu[i spunea, la 18
ani numai, \ntr-un cr~mpei improvizat, dar de o clasic` frumuse]e:
„Numai poetul, / Ca pas`rea ce zboar` / Deasupra valurilor, / Trece
peste nem`rginirea timpului, / çn ramurile g~ndului, / çn sfintele
lunci / Unde p`s`ri ca el / Se-ntrec \n c~nt`ri“.

SCRISOARE CåTRE EDITORUL EMINESCIAN,
INTEGRAL, DIN ANUL 2000

S` m` ierte t~n`rul meu confrate, poetul Ion B`nu]`, dac` \l
plagiez. çns` un alt titlu mai bun dec~t al poemului d-sale n-a[ fi
putut g`si, [i aceasta pentru motivele ce se vor vedea.

Titlul, fire[te, are de ce s` sperie. Cum, va zice mai mult de unul,
au trecut, de la moartea poetului, [aptezeci [i cinci de ani, optzeci [i
unu din ziua dezastrului iremediabil, iar [aizeci [i doi de c~nd Titu
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Maiorescu a donat Academiei Rom~ne toate manuscrisele poetului,
[i \nc` nu s-a putut realiza \ntreg acel corpus eminescianum, la care
visa Nicolae Iorga, c~nd socotea c` orice r~nd din Eminescu, de orice
natur`, merit` s` fie editat? S` st`m deci str~mb [i s` judec`m drept.

Cu astfel de regrete [i repro[uri ne-am mai \nt~lnit [i nu o dat`, \n
publicistica noastr`, ori de c~te ori a fost vorba de Eminescu, [i nu
numai \n leg`tur` cu opera lui. C`ci, spre pild`, \n care pia]` sau
gr`dini]` public`, din ce ora[, viseaz`, \mpietrit` sau turnat` \n bronz,
statuia, \n m`rime natural`, a vis`torului poet? Desigur, busturi mai
sunt, [i unele foarte izbutite, al lui Han, \n fa]a m`rii, la Constan]a, al
lui Anghel, al lui Onofrei [.a. ßi azi r~vnesc dup` acel Eminescu al
lui Jalea, pe care l-am v`zut \n atelier, \n lut, cu o frunte \nalt` [i cu
ochii n`l]a]i la steaua singur`t`]ii, r`t`cit pe la Gala]i, se spune, [i
c`ruia nimeni nu-i mai d` de urm`. Dup` zece ani \ncheia]i de c~nd,
din ini]iativa ministerului de resort, un concurs pentru o statuie
Eminescu \ntrunea, \ntr-una din s`lile palatului, zeci de fantasme de
gips, ne apropiem de ziua c~nd una din ele va avea cinstea de a se
instala pe soclu, \n una sau alta din arterele Bucure[tilor. St`m, oare,
mai bine cu grafica edi]iilor ilustrate? Fire[te, cele c~teva desene, de
o at~t de eminescian` atmosfer`, ale lui Steriadi, unele plan[e din
Perahim, sau ilustra]ia lui F`t-Frumos din lacrim` de pictori]a Florica
Cordescu sunt lucr`ri de valoare, dar exegeza grafic` a \ntregii opere
eminesciene se las` \nc` a[teptat`. Cum a[teptat` se las` [i exegeza
muzical`, cu toate fragmentarele realiz`ri de p~n` acum.

C~t de mari sunt, totu[i, dificult`]ile s-ar putea deduce dintr-o
recent` experien]` a unuia dintre cei mai \nzestra]i muzicieni.
Ascultam deun`zi, la radio, patru melodii pe versuri de Eminescu,
ie[ite din fantezia regretatului Paul C. Constantinescu, dintre care
trei cel pu]in aduceau cu cearda[ul vechiului Vezi, r~ndunelele se
duc, \n timp ce poemele erau interioare, de[i compozitorul savu-
roasei Nop]i furtunoase nu era lipsit de resurse.

Pentru ce, atunci, ar fi trebuit s` avem, realizat` p~n` acum, edi]ia
integral`, pe deasupra [i critic`, a operei lui Eminescu? Primele
inten]ii de integralitate dateaz` \nc` din 1902, a doua zi dup` dona]ia
Maiorescu, c~nd ziarele vesteau c` d-nii Ilarie Chendi, Nerva Hodo[
[i I.A. R`dulescu-Pogoneanu au pus la cale editarea complet` a lui
Eminescu. Dar asocia]ia se desf`cu de \ndat`. çn 1902 apare primul
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volum din Opere complete. Literatura popular`, editat de Ilarie
Chendi; Nerva Hodo[ public` un elegant [i revelator voluma[ de
Poezii postume (urmat de unul, substan]ial sporit, al lui Ilarie Chendi,
\n 1905), iar I.A. R`dulescu-Pogoneanu, familiar al „Junimii“ [i al lui
Maiorescu, care studiase manuscrisele \nc` \nainte de a fi fost donate,
public` \n dou` numere consecutive din «Convorbiri literare» masive
pachete de inedite. çns` c~te[itrei aveau [i alte \ndeletniciri, [i a le fi
pretins mai mult dec~t aceste bune \nceputuri, ar fi fost cu neputin]`.
Profesorul Pogoneanu a ad`ugat totu[i valoroase studii despre
t`lm`cirea lui Eminescu din Kant. G~nduri de editare integral` au
avut, au nutrit, de asemeni, [i Ion Scurtu, inegalat \n ale sale Scrieri
politice [i literare din 1905, [i Constantin Botez, cu prima edi]ie
critic` a antumelor, din 1933, [i G. C`linescu, cu iure[ul ineditelor [i
studiilor eminesciene din ultimele trei decenii, dar care, c~te[itrei,
n-au ajuns \n planul editorial, din motive de for]` major`, la scaden]`.

O astfel de situa]ie, pe care r~ndurile de mai sus abia de-au
schi]at-o \n linii globale, ne f`cea s` scriem \n 1944, \n prefa]a celui
de-al treilea volum din edi]ia Operelor, ini]iat` \n 1933, a[adar, dup`
11 ani, [i la cap`tul unor preciz`ri potrivit c`rora proiectul edi]iei, la
vremea aceea, num`ra 14 volume (crescut ulterior – proiectul, fire[te
– la 20), r~nduri ca urm`toarele: „Preciziuni, f`r` doar [i poate,
menite s` sporeasc` alarmele [i s` \ntre]in` scepticismul, de care sunt
\nso]ite \ntotdeauna planurile ambi]ioase. Spectrul V`ii regilor, cu
tezaurele ei inviolabile, s` fie sortit, oare, a se reedita cu fiecare nou`
tentativ` editorial`? S` fie, oare, toate aceste deshum`ri, par]iale [i
ne\ntrerupt \ntrerupte \n puterea cine [tie c`rui jur`m~nt, pe care nici
un desc~ntec n-a izbutit \nc` s`-l dezlege? Dup` al]i dou`zeci de ani
de la formularea acestor \ngrijorate g~nduri, timp \n care alte trei
volume (IV, 1952; V, 1958; VI, 1963) s-au ad`ugat celor dinainte,
putem afirma, \ntr-o mai bun` cuno[tin]` de cauz`, c` nu e vorba de
nici un mister la mijloc, de nici un farmec [i, \n consecin]`, nici de
vreun desc~ntec. O via]` de om nu ajunge ca s` cuprind` totalitatea
mo[tenirii literare a lui Eminescu, singura, de altminteri, ce a l`sat,
c`ci, dup` cum se [tie, coroanele mortuare i-au fost procurate cu
talerul. Manuscrisele poetului, cele cincisprezece mii de file,
majoritatea scrise cu multiplicarea grafiilor [i implica]iilor, miile de
pagini ale gazetelor pe care le-a scris („Cu g~nduri [i cu imagini /
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çnnegrit-am multe pagini“), parcurgerea, c~t de c~t, a imensei
bibliografii eminesciene (edi]ii, studii, monografii), a c`ror
cunoa[tere nu trebuie neglijat`, creeaz` condi]ii [i situa]ii dintre cele
mai dificile. Mai ales dac` se ]ine seam` c` orice experien]` [i orice
stagiu sunt strict individuale [i c`, oric~t de pre]ioase, mai mult dec~t
sugestii nu pot oferi altcuiva. A[adar, singura solu]ie pentru atingerea
unui scop at~t de nobil ca acela al edit`rii integrale a operei
eminesciene nu st` \n crearea de colective, c~t \n corelarea ([i
retu[area, evident) rezultatelor c~torva genera]ii de cercet`tori, ceea
ce ar echivala cu prelungirea duratei unei vie]i de om p~n` la limita
unei longevit`]i, a[a zic~nd colective, capabil` s` epuizeze materia [i
s` duc` la bun sf~r[it misiunea. Ne mai despart 36 de ani de hotarul
din urm` al secolului, timp \n care c~teva serii de cercet`tori \[i pot
trece, ca-ntr-un lucre]ian mar[ al tor]elor (quasi cursores vitae
lampada tradunt), f`clia, din m~n` \n m~n`, p~n` la anul 2000…

çmplini-se-va, oare, minunea at~ta timp r~vnit`, \ns` pe nedrept
reclamat` \nainte de vreme? Le va fi dat, oare, celor din pragul
veacului al XXI-lea s` salute edi]ia \n foarte multe volume,
intergal` [i critic`, a operei lui Eminescu? N-ar fi exclus. Cu
condi]ia, totu[i, s` se preg`teasc` \nc` de pe acum. Iar odat` ajun[i
la liman, s` recunoasc` franc c` altcumva nu era cu putin]`, c`
t~nguirile de p~n` atunci fuseser` nejustificate, [i c` editorii
dinaintea lor pot s` doarm` lini[ti]i \n lin]oliile lor de veci. Pentru
c` fiecare dintr-\n[ii, ne vom fi fost f`cut, \n felul s`u, datoria.

EMINESCU ßI FOLCLORUL1

Dac`, prin imposibil (c`ci a reface, prin ipotez` istoria faptelor
ne\nt~mplate e una din opera]iile cele mai arbitrare), via]a lui
Eminescu ar fi reeditat biografia nediscontinu`, armonioas` [i o de
lung` escal` a lui Vasile Alecsandri – istoria noastr` literar` i-ar fi
rezervat, de bun` seam`, \n planul acesta al crea]iilor populare,
altminteri zic~nd, al folclorului, un capitol tot at~t de copios, ca [i cel
de care s-a \nvrednicit rapsodul Mirce[tilor [i al Miori]ei. Se
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\mplinesc ca m~ine [ase decenii de la apari]ia celei dint~i edi]ii de
literatur` popular`, extras` din manuscrisele poetului, piatr` de
temelie, chiar dac` modest` [i improvizat`, solid` totu[i pentru tot
ceea ce s-a edificat dup` aceea, [i locul adev`rat la care poetul Floarei
albastre [i al Luceaf`rului ar avea dreptul s` aspire \n istoria
folcloristicei noastre e departe de a fi acela pe care \l binemerit`. ßi
\ntru aceasta, fire[te, o parte \n opera de [lefuire a unui text popular,
o doin`, o balad` sau un basm, Eminescu nu s-a ridicat p~n` la nivelul
aceluia care a transmutat c`rbunele opac \n incandescentul diamant al
Miori]ei [i al Kirei Kiralina, c`rora nici unul din poemele lui originale
– fie el [i cel mai sugestiv dintre pasteluri – nu le poate ]ine piept iar,
pe de alt` parte, originalitatea poeziei eminesciene [i prestigiul ei
cresc~nd, cu trecerea anilor, la fel cu fulgerul de lumin` ce Hyperion
dureaz` prin Cosmos, p~n` la treptele Demiurgului, trebuia s`
eclipseze orice alt` constela]ie, oric~t de str`lucitoare, din c~te [i el a
s`dit \n galaxiile crea]iilor populare. ßi pentru a evita orice posibil`
r`st`lm`cire, s` preciz`m chiar dintru \nceput. ßi Miori]a [i Kira
Kiralina [i indiferent care din textele culese [i „corese“1 de Vasile
Alecsandri [i pentru care el a primit cu senin`tate at~t blamul celor
ce, \n frunte cu Heliade R`dulescu, \l decretaser`, „Me[terul-drege-
stric`“2, c~t [i elogiul binemeritat al celor care, de la Ionescu de la
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1 Alecsandri spusese, \nc` din edi]ia sa de Balade (Ia[i, Tip. «Buciumului
rom~n», 1852) „adunate [i \ndreptate“. Dar latinismul „corese“ al lui Atanasie
Marienescu, cu toate c` mai t~rziu (Poezia popular`, Colinde, culese [i corese de At.
Marienescu. Pesta 1859. Cu tiparul lui J. Herz), e mai sugestiv.

2 Metafora apar]ine dr-ului M. Schwarzfeld. Heliade fusese [i mai violent [i mai
nedrept, dovad` urm`toarele r~nduri din prefa]a (datat`: 1860, aprilie 20) ce public` la
edi]ia unei culegeri din poeziile lui C. B`l`cescul, \n frunte cu poemul „F`-m`, tat`, s`-
]i seam`n sau genera]ia actual` din cea trecut`“ (titlu interior: „F`-m`, tat`, s`-]i seam`n
sau c`ft`nitul de ]ar` la Bucure[ti“). „Mai avu Rom~nia o spe]ie de poe]i ale c`ror opere
se v`d \n baladele [i c~ntecele na]ionali, [i ale c`ror nume nu sunt cunoscute. Aceste
balade, aceste c~ntece sunt pline de aceea ce se zice poesie naturale, originale, na]ionale.
A le culege cineva, respect~ndu-le \n toat` \ntregimea lor e un serviciu c`tre literatura
rom~n`; iar a [i le apropia, a le traduce din dialectele Rom~niei \ntr-un jargon al s`u
particular, a le schimonosi, dup` cum f`cu un adev`rat Sarsail` [i profanator al
literaturii Moldaviei [i al limbii rom~ne, aceasta nu s-a v`zut la nici o na]ie, nici \nsu[i
la noi, dec~t \n aceast` dizgra]iat` epoh` de anarhie politic` [i literar`“ (Biblioteca
portativ`, LXVI ≤I. Heliade R`dulescu≥, Cyclopele tristei figuri. Tandalida. Poem`
heroic`. A doua edi]ie, Bucure[ti, 1860, p. 84 – pagina]ia acestui volum , colectiv, \n
continuare).



Brad [i p~n` la Ovid Densu[ianu [i Mihail Sadoveanu sunt legiune –
oricare, zic, dintre nestematele acestea r`m~n, totu[i, \n ciuda
\naltelor podoabe cu care superiorul sim] artistic al poetului le-a
investit, crea]iuni patent poporane; \n timp ce [i F`t-Frumos din
lacrim` [i C`lin Nebunul [i Fata din gr`dina de aur [i Miron [i
frumoasa f`r` corp, de[i altoiuri \n tulpina de supradistilate seve ale
crea]iei populare, sunt [i r`m~n inegalate „poeme originale de
inspira]ie folcloric`“, pe care numai Eminescu putea s` le elaboreze.
Deoarece dintre to]i poe]ii secolului al XIX-lea, afar` poate de Vasile
Alecsandri, [i \n orice caz mai cu temei dec~t despre acesta, numai
despre Eminescu s-ar putea spune, pentru a folosi o formul` a lui
Hasdeu, de la 1867, c` [i-a nutrit \ntreaga fiin]` [i \ntreaga crea]ie
literar`, ca [i literatura poporan`, din „f~nt~nile“ purificate [i de
continuu debit „ale unui instinct virginal“.

Ini]ierea folcloric` a lui Eminescu urc` p~n` la anii fragezi ai
copil`riei [i despre ea m`rturisesc multe din poemele lui de maturi-
tate, pe care cititorul le cunoa[te \ndeajuns, dar peste care nici o
incursiune, oric~t de expeditiv`, prin arcanele adumbrite ale folclo-
rului, nu-[i poate \ng`dui s` treac` cu u[urin]`. Cel mult s` le
circumscrie. De aceea, p`r`sind unul din ostroavele cele mai tulbu-
r`toare (sonetul Trecut-au anii…), \n ghiocul c`ruia presim]i auind
toate furtunile viitoare („Iar timpul cre[te-n urma mea m`-ntunec“),
cu alunecarea aceea insensibil` dintr-un catren \ntr-altul („Pove[ti
[i doine, ghicitori, eresuri, / Ce fruntea-mi de copil o-nseninar`, /
Abia-n]elese, pline de-n]elesuri“), ce duce, ca-n Infinitul lui
Leopardi, \n oceanul amintirilor [i al Nirvanei („e il naufragar m’è
dolce, in questo mare“) – ne vom opri la poemul Codru [i salon, ce
nu numai \nsumeaz` toate detaliile paradisului natal, dar \l [i
evoc`, \mbibat de toate miresmele [i de toate ispitele edenului
originar. çn valea aceasta a Iosafatului, copilul a deprins s`
cunoasc` tainele naturii („Mama-i [tia at~tea pove[ti, pe c~te fuse
/ Torsese \n via]`… deci eu l-am \nv`]at / S` ticluiasc` semne [i-a
p`s`rilor spuse / ßi murmura cuminte a r~ului curat“), [i tot aici a
avut [i revela]ia iubirii pretimpuriu r`puse. Aici, de fapt, se
situeaz` marea [i, p~n` \n clipa de fa]`, insolubila tain` biografic`
din via]a lui Eminescu, aceea pe care intui]ia iscoditoare a lui
Bogdan-Duic` a numit-o „iubita de la Ipote[ti“, fantasma sublunar`
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din Mortua est, ce-l va veghea \ncontinuu \n toate \ncerc`rile
exclusivei lui pasiuni veroniene. De aceea, un pelerinaj pe c`r`rile
neplivite ale iubirii adolescente e drumul cernit, dar plin de ecouri,
pe care Orfeu \l face \n bezna Tartarului:

S-a stins. De-aceea \ns` ar vrea \nc` o dat`
S` vad` lunca verde, departe valea-n flori,
Unde ades pe bra]u-i, \n noaptea \nstelat`,
ßedea pe st~nca neagr` spun~ndu-i ghicitori.

Da, ghicitori, enigme. Ce [tia el pe-atunce
De-a vie]ii grea enigm`, de anii furtuno[i?
çn lacu-ad~nc [i neted, \n mijlocul de lunce,
P`rea c` vede z~ne cu p`r de aur ro[…

Paralel \ns` cu ini]erea aceasta folcloric`, oarecum instinctiv`
[i fortuit`, \[i face drum [i se contureaz` [i o ini]iere sistematic`,
la care contribuie, \n egal` m`sur`, predispozi]iile t~n`rului pere-
grinar, deplas~ndu-se, c~nd sigur, c~nd \n ansambluri teatrale,
dintr-un col] de ]ar` \ntr-altul pe-ntinsul graiului rom~nesc, fie
ambian]a spiritual` a epocii. C`ci veacul al XIX-lea e, prin
excelen]`, veacul folclorului, iar anii debutului [i de forma]ie ai
poetului cad \ntr-o vreme c~nd problemele crea]iei populare
preocupau toate con[tiin]ele, fiind, \n ce le prive[te, dominate de
imensul prestigiu poetic al lui Vasile Alecsandri. Mare devorator
de literatur`, at~t autohton` c~t [i universal` – cum [i-l amintesc fie
fo[tii colegi cern`u]eni, fie fostul s`u coleg de teatru [i de redac]ie,
Ion Luca Caragiale, [i cum a fost \n realitate –, Eminescu,
discipolul, bibliotecarul [i familiarul autorului acelui unic tezaur
antologic, care a fost Lepturariul lui Aron Pumnul, cuno[tea de
bun` seam`, din tip`riturile [i din periodicele de epoc`, at~t
p`rerile lui B`lcescu [i Russo despre poezia popular`, c~t [i, mai
cu seam`, epocala culegere, de la 1866, a lui Vasile Alecsandri.
Pentru B`lcescu, poeziile [i tradi]iile populare sunt \nt~iul din cele
cinci feluri de documente, ce slujesc la alc`tuirea istoriei na]ionale.
Poeziile populare – spunea d~nsul \n Cuv~ntul preliminar despre
izvoarele istoriei rom~nilor, din fruntea Magazinului istoric pentru
Dacia de la 1845 – sunt un mare izvor istoric. Dintr-\nsele afl`m
nu numai fapte generale, dar ele intru [i \n via]a privat`, ne
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zugr`vesc obiceiurile [i ne arat` ideile [i sim]`mintele veacului“.
La lumina lor, adaog`, au apelat [i \nv`]a]ii Grimm [i Michelet \n
lucr`rile lor asupra dreptului german [i francez. La fel [i tradi]iile
sau pove[tile populare. De aceea nici \ndemnul istoricului nu se
las` a[teptat, [i el se cuvine amintit la ob~r[ia falangelor de cuget`-
tori c~]i s-au adaos de-atunci [i p~n` ast`zi: „O adunare dar a
poeziilor [i a pove[tilor, ce se afl` \n gura poporului rom~n este de
trebuin]`. Noi cerem spre aceasta ajutorul celor ce locuind pe la
]ar` pot mai cu lesnire a le culege [i a le \mp`rt`[i“. çndemnuri de
felul acestuia se mai auziser` \n publicistica noastr`, \n aceea de
dincolo de Carpa]i, \ndeosebi, [i dac` ele nu sunt marcate, ca la
B`lcescu, [i mai t~rziu, la Alecu Russo, de un strict caracter
[tiin]ific, ele nu sunt mai pu]in hot`r~te [i nu merit` o aten]ie mai
mic`. «Foaia pentru minte, inim` [i literatur`» a lui George Bari],
c`rturarul [i publicistul de \nalt` autoritate, ridic` \nc` din 1838
chestiunea poeziilor populare, din care s-ar putea scrie „tomuri
\ntregi“, dac` s-ar aduna din „gura secer`toarelor, torc`toarelor [i
maicelor, ce-[i leag`n` pruncii, adormindu-i cu horile sale“, iar \n
1839 d` expresie aceluia[i \ndemn, \ntr-o formulare dintre cele mai
substan]iale: „Dorul inimii noastre, scria George Bari], mai de
multe ori descoperit, este c`, doar pe \ncetul s` vor scula b`rba]i,
care nu \[i vor pregeta a culege odat` c~ntecele Ossianilor [i ale
barzilor rom~ne[ti, originale, neschimbate, neatinse, cum se afl` \n
gura poporului \n mun]i, \n v`i, \n [esuri [i oriunde. S` vedem care
na]ie ne va \ntrece cu aceste. Cine nu [tie c` \n c~ntecele, \n
pove[tile, \n jocurile, obiceiurile, ]eremoniile unei na]ii se afl` mai
cu osebire tr`s`turile adev`ratului caracter??“ Ceea ce, trec~nd
peste bruma orgoliului na]ional, pe care Sainte-Beuve, dac` nu m`
\n[el, \l asemuise [ovinismului intelectual (dar \l practicaser` [i
Vuk Karagici [i Mickiewicz [i Michelet [i Edgar Quinet), orgoliu
ce se reg`se[te sub pana publici[tilor no[tri [i este o tr`s`tur`
proprie veacului, ceea ce Bari] spunea r`m~ne perfect valabil [i
ast`zi. Trei decenii mai t~rziu, \n «Foaia…» fra]ilor Hurmuz`che[ti,
de la Cern`u]i, Alecu Russo, colaboratorul cel mai apropiat al lui
Vasile Alecsandri, tovar`[ul c`l`toriilor prin mun]i [i, de bun`
seam`, spiritul cel mai lucid [i cu cea mai sigur` orientare critic`
din genera]ia sa, ap`rea, postum, cu marele s`u studiu Poezia
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poporal`, \n]esat de formule fericite [i de texte antologice, din care
nici o mireasm` nu s-a trezit \nc`, chiar dimpotriv`. Alecsandri
avea dreptate s` invoce autoritatea lui Alecu Russo, ca pe a celui
mai pre]ios dintre colaboratorii s`i, \n prefa]a culegerii sale din
1866. „Datinile, pove[tile, muzica [i poezia sunt arhivele
popoarelor. Cu ele se poate oric~nd reconstitui trecutul \ntunecat“
sunt primele r~nduri ale studiului [i adev`rurile acestea sunt
ilustrate, r~nd pe r~nd, cu entuziasmul, cu umorul [i cu gra]ia, de
totdeauna a autorului Amintirilor [i al C~nt`rii Rom~niei.
Referindu-se la Virgil [i Ovidiu, cei doi „creatori de poezie
antic`“, Alecu Russo le adaug` [i pe al treilea poet: „p`storiul
c~mpiilor [i al mun]ilor no[tri care au produs cea mai frumoas`
epopee p`storeasc` din lume: Miori]a. çnsu[i Virgil [i Ovidiu s-ar
fi m~ndrit cu drept cuv~nt, dac` ar fi compus aceast` minune
poetic`.“ Confirm`ri istorice, vestigii ale vechilor rela]ii
economice [i mai ales datine originale [i o limb` nestricat`,
„armonioas`, pitoreasc` [i cu totul str`in` de jargonul c`r]ilor“,
iat` ce afl` Alecu Russo \n poezia [i \n reuniunile poporale. O
preumblare printr-un iarmaroc, cu alt` lume [i cu alt decor, dec~t
cele or`[ene[ti, echivaleaz` cu o adev`rat` schimbare la fa]`. „De
unde eram la \ndoial`, scrie el, dac` rom~nii sunt o na]ie sau o
colonie cosmopolit` modern`, un soiu de Algerie franco-italian`-
greceasc`, \ncep a \ntrevedea adev`rul.“ Un l`utar ce scoate l`uta
de sub suman, recit` balade [i doine: „o na]ionalitate \ntreag` se
dezvele[te \n graiul, \n hainele, \n tipul antic, \n c~ntecele acelor
oameni“. ßi recitativul at~tor cr~mpeie memorabile, Alecu Russo
\l \ncheie, [i cu el [i studiul, ca un adev`rat virtuos al metaforei:
„Iat` poezie! exclam` el… Fie forma versurilor uneori defectuoas`,
ele \mi par mie poleite cu razele geniului. Privighetoarea nu e
frumoas`, dar c~ntecul ei este din rai.“ Despre prefa]a lui Vasile
Alecsandri, aceea[i din \nt~ia bro[ur`, de balade, de la 1852, [i care
debuteaz` cu aforismul, de mult intrat \n legend`, „Rom~nul e
n`scut poet“, cu care s-au m~ng~iat at~tea genera]ii de rata]i ai
lirismului, ca [i despre culegerea \ns`[i, vorbe[te chiar el, [i mi se
pare c` se cuvine seniorului, care a fost [i care a r`mas, f`r`
contesta]ie, \n latifundiile poeziei populare, onoarea unui citat, cel
pu]in, pe ordinea de zi! „Toate aceste poezii, f`r` dat` sigur`,
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spunea \nc` din 1852 Alecsandri, [i f`r` nume de autori, sunt
ascunse de secoli \ntregi, ca ni[te scumpe pietre \n s~nul poporului.
Ele sunt expuse a se pierde: prin urmare e o sf~nt` datorie de a le
c`uta [i a le feri de noianul timpului [i al uit`rii.“ Ultimele r~nduri
ale prefe]ei vorbesc de „coordonarea“ ce Alecsandri a adus-o
materialului culegerii sale [i termenul trebuie sub\n]eles [i pentru
procesul de retu[` („culese [i \ntocmite“), concep]ie de la care nu
se va abate nici \n viitor [i-n consecven]a c`reia se revel` \nalta sa
con[tiin]` artistic`. C~nd zece ani mai t~rziu, va tip`ri texte din
recolta lui mo[ Cozma Vioar` («Convorbiri literare», X, 1 august
1876), imaginea „pietrelor scumpe “ revine [i cu ea afirmarea
aceluia[i principiu: „Trebuie, spunea Alecsandri, s` le cur`], s` le
dau forma [i lustrul lor primitiv, s` le coordonez precum am f`cut
cu cele publicate p~n` acum“.

Iat` lucruri, prea bine cunoscute [i celui mai elementar tratat de
istorie a folcloristicei noastre, dar care se cuveneau reamintite,
pentru c` \ncheie o perioad` din cele mai extinse din literatura
noastr`, dominat`, cum spuneam, de prestigiul inviolabil al lui
Alecsandri. A vorbi de un cult al lui Alecsandri la Eminescu ar
putea s` par` neverosimil aceluia care-[i aminte[te rezervele, pe
care t~n`rul student de la Viena le formula, \n pragul anului 1870
[i \nainte de a fi debutat la «Convorbiri literare», cu privire la
teatrul lui Alecsandri, \n binecunoscutul studiu \nchinat reperto-
riului nostru teatral, din «Familia». ßi totu[i, adev`rul este c`
rezervele acelea, \ntemeiate \n ciuda v~rstei, [i minu]ios c~nt`rite
de un ad~nc cunosc`tor al problemelor de teatru, nu anuleaz` \nalta
pre]uire pentru poetul original [i pentru ne\ntrecutul [lefuitor al
nestematelor folclorice. Se cunosc cele trei strofe cu care se
\ncheie \nt~ia parte din manifestul Epigonilor, pe care-l trimitea la
Ia[i, \n august 1870, strofe dedicate celei mai mari dintre gloriile
noastre lirice, lui Vasile Alecsandri („ce din frunze \]i doine[te, ce
cu fluierul \]i zice / ce cu basmul poveste[te…“, [i mai cu seam`
accentele ultimei strofe, at~t de \nc`rcat` de magia caden]elor
eminesciene:

Sau vis~nd cu doina trist` a voinicului de munte,
Visul apelor ad~nce [i al st~ncelor c`runte,
Visul selbelor b`tr~ne de pe umerii de deal – 
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El de[teapt`-n s~nul nostru dorul ]`rii cei str`bune,
El revoac`-n dulci icoane a istoriei minune,
Vremea lui ßtefan cel Mare, zimbrul sombru [i regal.

Or, versurile de aici, uneori aproape identice („Tr`iam cu
doina trist`-a voinicului de munte“), alteori mai dep`rtate, dar
lipsite cu toatele de rezonan]a contextului de la 1870, se reg`sesc
\n lungul monolog din postuma Povestea, pe care umbra lui ßtefan
cel Mare („Barba alb` – pletele albe cu des`v~r[ire“) \l debiteaz`
„asemeni unui leu murind“, la invoca]ia lui Poesis, eroina Geniului
pustiu, postum` din acela[i an, 1869, cu romanul juvenil al lui
Eminescu, [i-n care ßtefan nu uit` nici c~ntarea dulce a unui bl~nd
poet“, care a prosl`vit unirea ]`rilor surori, [i care nu-i altul dec~t
rapsodul Horei Unirii. Astfel de coinciden]e nu sunt \nt~mpl`toare.
Ele sunt semnele acelei venera]ii continue, pe care Eminescu a
purtat-o mai-marelui s`u, de-a lungul \ntregii vie]i.

La vremea aceasta, preocup`rile folclorice ale t~n`rului poet,
care num`ra la activul s`u trei ani de colaborare la «Familia», sunt
greu de precizat. Desigur, Alecsandri, pe de o parte, larga audien]`
de care folclorul se bucura \n paginile «Familiei», pe de alta [i
participarea sa la cercul literar „Orientul“, patronat de Grandea,
directorul «Albinei Pindului», sunt \mprejur`ri care ar fi putut
favoriza o activitate, din care manuscrisele p`streaz` prea pu]ine
urme. O \ncercare de a versifica – altminteri fluid` [i promi]`toare
– basmul lui Arghir, c~teva cr~mpeie de doine, r`t`cite prin
paginile poemului \n proz` Genaia, pe c~t de ambi]ios, pe at~t de
amorf, [i de unde o \nsemnare, greu de situat, topografice[te – fapt
\n cinci doine, fapt \n cinci hore – spune [i prea mult [i prea pu]in,
[i tot acolo, de mai precis` identitate, dou` r~nduri cu oarecare
perspective: „çngerul p`cii cu floarea luminii \n m~n` – Doina
Floarei – Doina Dainei – ca [i Klage der Ceres“, ce trimit desigur
la poemul schillerian – e cam toat` recolta. çn procesul-verbal din
18/30 iunie 1869, al cercului „Orientul“, pe care «Albina Pindului»
\l tip`re[te sub semn`tura lui Gr. H. Grandea, flancat de cei doi
secretari: V. Granem Pop [i Ioni]` B`descu, proces-verbal repro-
dus, de[i de propor]ii, \ntocmai de «Gazeta Transilvaniei» [i-n care
se \mpart \ns`rcin`rile de vacan]` ale membrilor cercului,
Eminescu figureaz` \mpreun` cu Basarab [i V. Dumitrescu pentru
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str~ngerea folclorului din Moldova. Ipoteza, dup` care a[a-numitul
„Caet anonim“, compila]ie a unui scrib ca [i agramat, ce se afl` \n
manuscrisele poetului, [i care a fost utilizat de poet \n transcrierile
colec]iei sale, de la Viena [i Berlin, ar apar]ine acestui r`stimp, al
toamnei 1869, poate c` n-ar fi improbabil`. Dar \nainte de sf~r[itul
anului 1869, Eminescu e la Viena [i manuscrisele ne \mp`rt`[esc
un alt proces-verbal, scris de m~na lui Eminescu, cu osebire
interesant, pentru c` aceea[i grafie, de altminteri textele sunt
vecine, se \nt~lne[te [i \n rezumatul, punctajul ar fi mai corect
spus, lacunar la mijloc, al basmului \n proz` C`lin Nebunul, a c`rui
carier`, precum se [tie, va fi din cele mai generoase. Am \nceput,
pe baza c~torva deduc]ii ce se pot urm`ri \n aparatul critic la
capitolul poemului \n versuri C`lin Nebunul, s` fix`m cronologia
acestui proces-verbal al unei societ`]i studen]e[ti vieneze, pentru
c` majoritatea problemelor sunt ardelene, [i pentru cazul c~nd
ipoteza noastr`, fr~nt` totu[i de un prea firesc scepticism, s-ar
dovedi totu[i \ntemeiat`, clipa c~nd punctul „C`lin Nebunul“ ia
corp, ca-ntr-o alt` genez`, ar fi ca [i determinat`. Un lucru e sigur:
proces-verbal e anterior lui ianuarie 1870, pentru motivul c` unul
din personajele amintite, autorul [i criticul dramatic Al. L`z`rescu-
Laer]iu e solicitat cu deferen]`, \n timp ce articolul din «Familia»,
despre repertoriul teatrului, din ianuarie 1870, al lui Eminescu, \l
execut` cu severitate. Dar biografia de detaliu a vie]ii lui
Eminescu, cu deplas`rile pe luni, pe zile [i pe ceasuri, mai are de
str`b`tut \nc` mult` cale. De aceea, ne vom mul]umi s` re]inem ca
pe un prim fapt de folclor, pozitiv, punctajul basmului \n proz`
C`lin nebunul, pe care la sf~r[itul stagiului vienez, mai cur~nd la
\nceputul celui berlinez (toamna lui 1872), \l transcrie dup`
dictare, cu prescurt`ri stenografice [i cu o caligrafie rapid`, \n
caietul s`u, integral, dar urm~nd de aproape punctajul din 1869.
Ceea ce ilustreaz` cu prisosin]` misterele gesta]iei \n crea]ia
eminescian`, pe seama c`reia au circulat at~tea legende. Despre
cea mai absurd` dintre toate, am pomenit la timpul s`u, c~nd am
citat opinia unui gazetar al timpului, dup` care Luceaf`rul ar fi fost
scris \ntr-o noapte, \n trenul ce-l aducea de la Ia[i la Bucure[ti.
Pentru un poet ale c`rui manuscrise vorbesc tocmai de cumplitele
chinuri ale facerii, fantazia aceasta enorm` e de-a dreptul ridicol`.
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Un al doilea fapt de folclor, ce ]ine de toamna vienez` din 1869, e
ambian]a societ`]ilor studen]e[ti, cu ecourile, pe care adun`rile
generale, anuale, ale „Astrei“, adev`rate s`rb`tori na]ionale ale
poporenilor de pretutindeni, le transmit presei [i cititorilor ei.
Adunarea general` a acestui an 1869 avusese loc la ßomcu]a, cu
discursul de o liric` eleva]ie, Poporul rom~n \n poezia sa, al lui
Iosif Vulcan, cu dona]ia lui Iacob Mure[an, directorul gerant al
«Gazetei Transilvaniei», pentru fundarea unei Academii de
drepturi, la Sibiu sau Oradea, cu dezbateri premerg`toare
\ntemeierii Fondului de teatru rom~n \n Ardeal, dezbateri din cele
mai fructuoase, [i la care particip` exponen]i ai intelectualit`]ii
transilv`nene [i din ]ar`, de toate genera]iile, printre care [i
Eminescu. Congresul de la Putna, al studen]imii rom~ne[ti din
toate provinciile, am~nat cu un an din cauza r`zboiului franco-
german, alimenteaz` doi ani aproape con[tiin]a etnic` a unei
comunit`]i, sensibil` la toate vibra]iile dinl`untrul [i din afar` [i
\ntre]ine o efervescen]` spiritual`, pe care Eminescu a respirat-o cu
nesa], paralel [i \ntre]esut` cu studiile universitare, cu lecturile, cu
prelungitele taifasuri cu Slavici [i cu t~rziile veghi ale crea]iilor
sale lirice, care, \n atmosfera aceasta prind aripi [i \[i iau zborul.
Cele c~teva articole politice din vremea aceasta [i coresponden]a
cu Iacob Negruzzi, cu at~t de viguroasa condamnare a milita-
rismului prusac, consun` cu ambian]a \ntregii prese ardelene, al
c`rui cititor [i pre]uitor a fost [i a r`mas din anii tineri ai Vienei [i
Berlinului [i p~n` la aceia ai sextenatului de la «Timpul».
Conglomeratul habsburgic nu \ncepuse \nc` s` p~r~ie din toate
m`dularele, dar tabla de [ah a politicii interna]ionale era \n
continu` fierbere. Ziarele relatau, [i m` g~ndesc la «Gazeta Tran-
silvaniei», mi[c`ri muncitore[ti \n plin` Vien`, \nregistr~nd \n
acela[i timp zvonuri [i preg`tiri de r`zboi. çn lumina evenimentelor
ce se profilau \n zare, [i pe care istoria le-a scos din urn`, precum
r`zboiul franco-german [i mai departe, Comuna din Paris, cu
fl`c`rile ei \ncruci[ate, c`reia Eminescu avea s`-i \nchine una din
cele mai patetice evoc`ri, o informa]ie ca urm`toarea, pe care o
desprind din rubrica de „variet`]i“ a «Gazetei Transilvaniei» din
4/16 iunie 1869 e cu osebire semnificativ`, prin c~te ecouri
sugereaz`:
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„Mitrailleuse – este numele unui instrument de r`zbel; un tun
este acesta de construc]iune asemenea revolverului; \ntr-un p`trar
de oar` po]i dobor\ cu el o armat` \ntreag`. ßi fiindc` civiliza]iunea
a \nfirat [i aceast` inven]iune umanistic` \ntre rechizetele p`cii
eterne, este un ce firesc, c` Austria \nc` voie[te a mobila armariul
s`u cu acea scul` fatal`. Ministrul comun de r`zbel are de cuget a
procura dou` sute mobile de acestea, se \n]elege \n favoarea p`cii.
–S`rman` pace, p~n` c~nd membrele tale zdrobite de tiranie [i
nedreptate vor repausa tot pe v~rful suli]elor [i tot \n gura tunurilor
asasin`toare?! c~nd, dreptatea, libertatea [i egalitatea perfect` vor
forma unicul t`u c`p`t~iu?“

Pentru un popor ca al nostru, purtat de dragul çmp`ratului
(çn`l]ate d-çmp`rate / pune pace nu te bate“) [i \ntru gloria pajurei
bicefale, pe c~mpurile de lupt` de la Solferino, Mailand [i
Cinecre], un atare protest public \mpotriva r`zboiului [i o atare
profesiune de credin]` pacifist` echivaleaz` cu o diplom` de
onoare, pe care mi[carea mondial` a p`cii din zilele noastre nu va
pregeta, suntem siguri, s-o autentifice. çn ce prive[te, [i f`r` s`
intr`m \n istoricul acestei arme de percu]ie, re]inem doar distan]a
pe care a str`b`tut-o, de la asediul Parisului din 1870, despre care
poveste[te Francisque Sarcey, impresionat de zgomotul, de parc`
sf~[ia o m`tase, ce f`cea, [i p~n` la primul r`zboi mondial, c~nd,
la Muratan, \n Dobrogea, ne secera din gura v`ii, gratific~ndu-ne
cu c~te un glonte dum-dum, intercalat din loc \n loc pe band`…

Interesul lui Eminescu pentru crea]ia popular` \n timpul
studiilor de la Viena [i Berlin, ca de altminteri \n toate celelalte
perioade ale activit`]ii sale, se manifest` \n triplul plan: al culegerii
de texte populare, al inspira]iei folclorice, derivat` \n opere
originale [i al problemelor folclorului, a[a cum se reflect` ele \n
manuscrisele poetului. Majoritatea textelor populare, doine [i
strig`turi din anii ace[tia, sunt de provenien]` ardelean` [i se ridic`
o chestiune, p~n` ast`zi, de domeniul ipotezelor: sunt ele, aceste
texte (ce apar]in msse-lor 2285 [i 2284 [i pe care cititorul le poate
urm`ri la aparatul critic, al fiec`rui text \n parte) culese de
Eminescu, sau numai transcrise din alte culegeri, tip`rite \n c`r]i [i
periodice? O \nsemnare din primul an al Vienei noteaz` titlurile
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unui ciclu de conferin]e ce urma s` ]in`, \n Maramure[, [i, printre
ele, [i titlul: Str~ngerea literaturii noastre populare, neurmat de
vreun material ilustrativ, dar care ar putea fi un indiciu al
preocup`rilor sale. Ce credea el despre valoarea poetic` a acestor
texte, se vede din multele acolade, de creion ro[u [i albastru, ce
\mbr`]i[eaz` texte \ntregi sau pasaje demne de aten]ie, c~t [i de
calificativele, cu care noteaz` ici [i colo: bun`, frumoas`, ciudat`,
excelent` (vortrefflich). Un ciclu de basme \n proz`, \ncep~nd cu
C`lin Nebunul, despre al c`rui punctaj, anterior cu doi-trei ani, am
amintit deja, este transcris dup` dictare, cum reiese at~t din grafia
rapid` [i abrevia]ii, c~t [i din predominan]a stilului oral.
Prelucrarea celor trei basme: C`lin Nebunul cules de el, [i a celor
dou` din Kunisch, Fata-n gr`dina de aur [i Miron [i frumoasa f`r`
corp, elaborate la Berlin [i transcrise \n ultima form` la Ia[i, atest`
un travaliu \ndelungat [i mai ales o originalitate de felurite planuri,
asupra c`rora am insistat cu alt prilej1. Din timpul Vienei dateaz`
anume \nsemn`ri \n nem]e[te, legate de felurite aspecte ale folclo-
rului. Original` sau numai excerpt, o not` st`ruie asupra interesului
cu care urm`re[te [i particip` la petrecerile poporale, ce-i par tot
at~tea s`rb`tori suflete[ti, cucernice ca o rug`ciune. „çntr-un
asemenea moment, m`rturise[te, parc` deschid un mare Plutarch [i
din filele cele vesele sau de o triste]e ascuns`, din mersul vioi sau
obosit, din leg`narea [i din gesturile diferite citesc biografiile unor
oameni f`r` nume, dar nimeni nu va putea \n]elege pe cei renumi]i,
f`r` a sim]i vreodat`, pe ce[ti necunoscu]i“, [i \nsemnarea e cu at~t
mai pre]ioas`, cu c~t eroilor [i personalit`]ilor, a[a cum i-a \nf`]i[at
marele biograf al antichit`]ii, li se substituie biografia anonim` a
celor mul]i [i umili \ntr-o vreme c~nd studiile de etnopsihologie ale
lui Steinthal [i Lazarus2 \[i puneau fundamentele, dar \n deplin
acord cu preferin]ele de totdeauna ale poetului pentru \naltele
valori morale [i artistice ale poporului. O alt` not` vorbe[te de
farmecul poeziei populare, const~nd \n conciziune, \n simplitate [i
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naturale]`, merg~nd p~n` la absen]a rimei. Totu[i, adaug` poetul:
„S` sper`m, c` tot se vor mai g`si suflete care s` nu fie jignite de
rima ne\ndem~natic` sau de simplitatea unui cuv~nt vechi ci vor
pre]ui a se ad`pa la izvorul curat ca lamura [i mai pre]ios ca aurul
al poeziei noastre populare, dec~t s` bea din izvorul de ap` de
zah`r cu portocale“.1 Tot atunci, [i ca un ecou al cultului s`u
pentru Shakespeare, pentru care a vorbit at~t de p`trunz`tor \n
articolul din pragul anului 1870, din «Familia», despre repertoriul
teatrului nostru, aceste imagini \n care \mplete[te o cunun` de flori
naturale [i pentru autorul Regelui Lear, [i pentru geniul muzei
populare: „Flori mirositoare, \ns` s`lbatice ca florile din cununa
nebunului Rege Lear. Oare amestecul ce pare f`r` \n]eles al florilor
s`lbatice ce se strecoar` prin pletele b`tr~nului rege nu sunt
metafore vii a creerilor s`i, \n care imaginile, florile g~ndirei s-
amestecau s`lbatice [i f`r` \n]eles? ßi c~t` profunditate \n acele
g~ndiri, [i c~t miros \n acele flori. Astfel sunt [i florile s`lbatice –
c~ntecele poporale. Pe c~mpiile lor a cules Shakespeare [i orice
poet na]ional – pe alte c~mpii \ns` a cules poe]ii aceia care vorbesc
de rai [i de iad, de \ngeri [i demoni, de stelele cerului [i de
m`rg`ritarele din fundul m`rii. Shakespeare a vorbit de om – de
om cum e. Be]ivul s`u e be]iv, eroul s`u e erou, nebunul s`u e
nebun, scepticul s`u e sceptic, [i fiecare om e muruit din gros cu
culoarea caracterului s`u, c`ci Poporul concepe cum vede [i
Shakespeare a fost al poporului s`u prin excelen]`.“

Stagiul de trei ani \n capitala Moldovei, \nseamn` pentru
preocup`rile folclorice ale lui Eminescu perioada cea mai favora-
bil`, cea mai bogat` \n urm`ri. Contactul cu c`r]ile [i, \ndeosebi cu
cartea veche rom~neasc`, pentru salvarea c`reia, \n calitatea sa de
director al Bibliotecii universitare, a pledat \n rapoarte de o clasic`
frumuse]e, prietenia cu Ion Creang`, aedul prin excelen]`, al
folclorului na]ional, anul de revizorat pe dou` jude]e [i str~nsul
contact cu lumea satelor [i cu izvorul autentic al crea]iilor populare
[i al graiului rom~nesc, [i \n cele din urm` redactoratul «Curierului
din Ia[i», \n coloanele c`ruia \nregistreaz` toate faptele de cultur`
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privind poporul ca [i atentatele c~te presa provincial` s`v~r[ea la
adresa purit`]ii [i originalit`]ii sufletului poporan – iat` profesiuni
[i activit`]i \n care Eminescu a risipit energie [i clarviziune [i care
au l`sat ecouri, fie \n manuscrisele poetului, fie \n crea]ia sa
literar` [i publicistic`. Manuscrisele de Ia[i, oblongele registrele
revizorale (2306, 2307, 2308) sau coalele ms-ului 2262 sunt
\n]esate cu texte populare, doine, strig`turi, balade, ale c`ror
prototipuri [i izvoare urmeaz` s` fie identificate, dar care, a[a cum
se prezint` \n pachete masive, [i \ntr-o transcriere nu numai
continu`, dar [i din cele mai caligrafice, dau pe fa]` la poetul
marilor chinuri familiale [i sentimentale din toamna anului 1876,
la slujba[ul [i ziaristul harnic [i de o rar` con[tiinciozitate, un
ata[ament pentru crea]iile populare, remarcabil. Poeziei lirice [i
epice, se adaog` ast` dat`, bogate extrase din paremiologia marelui
vornic Iordache Golescu, al c`rui infoliu, azi la Academie, f`cuse
obiectul unei lungi dezbateri la „Junimea“ [i al unui studiu dintre
cele mai pertinente, publicat de Alexandru Lambrior, \n
«Convorbiri literare», pe 1874. Infoliul acesta (Pilde, pov`]uiri,
cuvinte adev`rate [i pove[ti adunate de…“, azi cota 213
B.A.R.S.R.) a fost \n m~na [i sub ochii lui Eminescu care-[i
design`, cu habitualul creion ro[u, fie proverbele, pe care [i le va
transcrie, cu admirabila lui caligrafie revizoral` \n manuscrisele
sale, fie istorioarele ce vor figura \n c`r]ile de citire, la care
colabora dimpreun` cu Miron Pompiliu, chestiuni asupra c`rora
am mai insistat1 [i care revin, cu noi preciz`ri, [i-n aparatul critic
al volumului de fa]`.2 O aten]ie merit` cele dou` colec]ii de
irmoase sau c~ntece de lume, din caierul c`rora, cum am semnalat,
cu prilejul volumelor anterioare ale edi]iei3, nu o dat` [i-a tors
pre]ioase fire pentru poezia sa original`. Prezen]a acestor masive
grupe de irmoase, at~tea din ele de o duioas` poezie retrospectiv`,
\n transcrierea c`rora pune os~rdie, caligrafie [i foarte mult`
r`bdare, ridic` o problem` la prima vedere contradictorie. Era
Eminescu un admirator al c~ntecului de lume sau numai un amator

322

1 Cf. Men]iuni de istoriografie literar` [i folclor, E.S.P.L.A. 1957, p. 199 [i
urm., capitolul Iordache Golescu, lexicolog, folclorist, scriitor, passim.

2 Trimiterea se face la vol. M. Eminescu, Opere (VI), 1963.
3 Vezi \n volumul Eminesciana Sonet [i c~ntec de lume la Eminescu.



de curiozit`]i suburbane, cum at~]ia sunt \nclina]i s` cread`?
Desele recitiri [i interven]ii \n cursul sau dup` transcrierea acestor
compacte culegeri, [i mai ales felul cum transcrie, dup` un
manuscris ce-i apar]ine, cea de a doua culegere (B. 2308), arat`
limpede c` manifest`rile poetice ale poporului constituiau pentru
el o unitate, c` toate erau deopotriv` documente psihologice, din
r~ndul c`rora nu lipsesc nici chiar piesele de infern, acele c~ntece
f`r` perdea sau „spre ru[inea l`utarilor“, din care manuscrisele
p`streaz` un bun num`r, [i care se cuvin \n]elese [i altminteri dec~t
numai ca bizarerii ale acelui homo dupplex despre care vorbesc,
\ntre al]ii [i biografiile lui Baudelaire. Poetul, care-[i interzice s`
copieze, desigur pentru crispantul ei subnivel de art` balada Maria
din Bezdad, glorie de circumstan]` [i de periferie a muzei lui
Bolliac, [i c`reia Spitalul amorului i-a \mprumutat o faim` [i o
circula]ie, excesive, poetul care improviza \n marginea textului
originar, variante [i versuri [lefuite [i care, mai presus de toate,
putea s` prefac` un irmos, plin de zgur` ca De-ar fi fost mijloace
[i-ar fi putin]` \n suavul c~ntec, a[ zice mistralian, De-ar fi
mijloace – nu are nevoie de circumstan]e atenuante. De altminteri,
la vremea aceasta, credin]a poetului c` ceea ce face originalitatea
unei limbi [i a literaturii populare, \n primul r~nd, este fondul de
locu]iuni, „acele tiparuri neschimbate, care se formeaz` \n curs de
mii de ani [i dau fiec`rei limbi fizionomia ei proprie“ [i acele
„mul]imi de fine]e psihologice care ele dau abia via]` sunetelor
moarte din cuvinte“, revine tot mai insistent \n interven]iile
publicistice. Scriind despre primul num`r al revistei «Convorbiri
literare pentru ambele secse» ce ap`rea la Piatra [i publica
traduceri v`t`m`toare din Ponson du Terrail, Eminescu se \ntreba
cu bun` dreptate: „Dar la dreptul vorbind, la Piatra \ntr-un ]inut
muntos, plin de legende, de proverbe, de locu]iuni, apoi de
localit`]i istorice, Colectorul nu g`se[te ce s` culeag`? Un muntean
de ba[tin`, n`scut de asemenea \n ]inutul Neam]ului, e Ion
Creang`. Citit-au vreodat` colectorii pe D`nil` Prepeleac, Soacra
cu trei nurori [i altele, ca s` vad`, care ar trebui s` fie izvoarele, din
care s` se inspire [i cum vorbesc [i se mi[c` ]inuta[ii din Neam]?
A aduna aceste „legende [i pove[ti, proverbe [i locu]iuni,
adev`rate nestemate ale g~ndirii poporului rom~nesc“, pe care
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ravagiile ziaristicii contemporane, [i pseudocultura le amenin]au
cu dispari]ia, i se pare obliga]ia prim` a revistelor de provincie, [i
indic` un program [i o concep]ie, armonios cristalizate.1 Iar c~nd
\n august 1877, o foaie ilustrat`, bucure[tean` («Globul»), pretinde
s`-[i zic` „foaie de literatur` popular`“, Eminescu afl` prilejul s`
defineasc`, l`rgindu-l, conceptul, invoc~nd exemplul «ßez`toarei»
de la Budapesta, revista umoristic` a lui Iosif Vulcan, care \ncearc`
„a da ca \n oglind` cugetarea [i modul de a vedea al poporului
chiar“. ßi adaug`: „Literatura popular` nici se poate numi altceva
dec~t sau cugetarea [i productele fantesiei poporului \nsu[i, care
devine literatur` \n momentul \n care se produc prin scriere, sau
produceri ale clasei culte, care se potrivesc \ns` a[a de bine cu
g~ndirea poporului, \nc~t dac` acesta nu le-au f`cut, le-au putut
\ns` face“. Dup` care citeaz` pe cei c~]iva „pu]in reprezentan]i ai
literaturii populare la rom~ni“: „Anton Pann (Valahia), Vasile
Aron [i Ion Barac (Transilvania), Const. Negruzzi [i Vasile
Alecsandri (\n unele scrieri) pentru Moldova [i \ntre cei mai noi
f`r` contestare Slavici (povestirea umoristic`) \n Ungaria [i
Creang` (povestirea fantastic`) \n Moldova. Dac` mai ad`ug`m
c~teva scrieri mai vechi de agronomie, ale lui Ion Ionescu, care
sunt scrise cu totul \n limba [i \n chipul de a g~ndi a poporului, am
cam m~ntuit cu literatura popular` rom~n`.“ çn treac`t, s` amintim
c` \n privin]a l`rgirii conceptului de literatur` popular`, Eminescu
se potrive[te cu o mai veche p`rere a lui George Bari], care, \nc`
de la 1849, \[i punea \ntrebarea: „Care se pot numi c~ntece
poporane? Dn. A. disert~nd despre ele, ne cam las` la \ndoial` cu
defini]iunea. S` numim noi c~ntece poporane numai pe acelea care
se afl` [i se aud c~nt~ndu-se \ntre opt milioane de rom~ni din
vechime, din buni str`buni, f`r` s` li se [tie auctorii lor? Sau
c~ntece poporane adic` proprietatea bun` [i dreapt` a poporului,
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sunt [i acelea ale c`ror compuitori poate fi [i sunt chiar
contemporani ai no[tri, \ns` c~ntecele lor fuseser` primite peste
tot, ele str`b`tur` \n sucul [i m`duva poporului? Mi se pare c` to]i
criticii se \nvoiesc la dezlegarea acestei ultime \ntreb`ciuni.
Rapsodiile lui Omer au fost c~ntece poporane la elini; germanii
[tiu sau \nva]` pe Schiller din memorie“ etc. etc.

Cu toamna anului 1877, Eminescu trece la Bucure[ti [i cei [ase
ani, ai redactorului la «Timpul», boga]i \n r`sun`toare campanii de
pres`, culmin~nd, \n ordinea crea]iilor lirice, au publicarea
Scrisorilor [i a Luceaf`rului, nu scad \ntru nimic interesul lui
Eminescu pentru folclor. Chiar dimpotriv`, at~t de multe [i variate
sunt aspectele, pe care acest interes [i aceast` dragoste le \mbrac`.
Surghiunul bucure[tean al poetului, at~t de diferit de exilul de mai
t~rziu, berlinez, al lui Caragiale, fericit c` prietenul s`u Paul
Zarifopol, plecat \n ]ar`, a hot`r~t s` se \ntoarc` iar la „franzoala
surgunului“, \l pune fa]` \n fa]` cu vechile culegeri de poezie
popular`, ie[ene, inclusiv irmoasele, pe care le recite[te, le
degust`, le re]ine [i le completeaz` cu alte texte, ce-i cad, \ntr-o
form` sau alta, sub ochi. Mireasma acestor vechi flori de c~mp,
presate \n filele manuscriptelor, \i re\nvie toate amintirile ie[ene [i
nu o dat`, poetul se surprinde improviz~nd pe primul spa]iu alb,
\ntre coloanele \n]esate de doine, \n metru popular, mai totdeauna
elegiac, cr~mpeie din inepuizabila sa confesiune de iubire. Alei
drag`, alei mic`; M`-ntrebai drag`-ntr-o zi; Lumineze stelele sunt
astfel de reflexe biografice, transcrise folcloric [i ele ni se par, \n
ciuda celor care le subevalueaz`, de un pre] cu at~t mai ridicat cu
c~t folosesc gra]iile naturale ale metrului popular. Lor le urmeaz`
monologuri mai dezvoltate, precum çntre nori [i mare; Dragoste
adev`rat`; Ce st` v~ntul s` tot bat`, – unele \ncepute \nc` de la Ia[i,
ca aceasta din urm`, celelalte a[ternute dintr-un condei [i p`str~nd
\n cutele lor mai mult de o sugestie – dou` din multele c~ntece de
lume, pe care continu` s` le treac` dintr-un recipient \ntr-altul, al
manuscriselor. Desigur, nu e vorba s` legifer`m, dar faptul c`-n
anii ace[tia, de \nceput ai surghiunului bucure[tean, c~ntecele de
lume sunt at~t de prezente \n manuscriptele poetului poate c` are [i
o ra]iune psihologic`. „Offenbach alung` pe Mozart [i pe
Beethoven“ spune Eminescu, \ntr-o anume \mprejurare, \ntr-unul
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din comentariile lui politice [i metafora \]i vine nu o dat` \n
memorie, c~nd peregrinezi printre filele manuscriselor, unde
irmoasele se \nvecineaz` nestingherite cu liedul cel mai serafic, nu
\ns` pentru a confirma aceast` metafor`, ci pentru a \n]elege o dat`
mai mult complexitatea sufleteasc` a marelui liric, [i \n ce m`sur`
nici Offenbach, nici Spitalul amorului nu-l tulbur`. O opera]iune
predilect` este [i aceea a grupelor antologice, de tipul Cornul lui
Hüon, pentru care cititorul afl` detalii [i presupuneri la locul
respectiv al aparatului critic. O aten]ie special` se cuvine grupului
de texte dintr-un m`nunchi de file (2260, 303–310), \n care cu
grafia bucure[tean` [i cu cerneala neagr` a anilor 1881–1882, se
\nt~lnesc transcrieri din ciclul quadrinhas (catrene) braziliene [i
chiote tiroleze \n analogie cu strig`turi rom~ne[ti («Convorbiri
literare», XV, 1 aprilie, 1881), al`turi de t`ieturi din dou` publica-
]iuni periodice, dintre care una bucovinean` («Foaia So]ietae]ii…»)
a fra]ilor Hurmuz`che[ti [i cealalt` un periodic ardelean, ce
folose[te numerota]ia versurilor din 5 \n 5. Cum unele din textele
acestea din urm` apar aidoma \n colec]ia Jarnik-B\rseanu, din
1885, \nseamn` c` Eminescu le-a re]inut \nc` de la apari]ia lor \n
periodice, ceea ce e firesc, parte din materialele colec]iei Jarnik-
B\rseanu fiindu-le \ncredin]ate celor doi autori \nc` din 1879 de
cronicarul M. Moldoveanu de la Blaj. Pe de alt` parte, cum unele
curente, folosite ca analogii cu cele braziliene [i tiroleze, din
strig`turile rom~ne[ti se \nt~lnesc [i \n culegerile lui Eminescu,
\ntrebarea este dac` nu cumva la alc`tuirea acestui ciclu va fi
colaborat [i poetul nostru. O men]iune special`, de asemenea,
micului text Ep[oar` (2260, 310) pe care-l transcrie dintr-o
publica]ie, pe care o [i nume[te: «Toroipanul». Din fericire fondul
de periodice al Bibliotecii Academiei R.S.R. ne-a pus sub ochi
aceast` publica]ie. F`r` a intra \n detalii, ce-[i au locul la paragra-
ful respectiv al aparatului critic (jocuri de copii – Mnemotehnice),
s` spunem c` e vorba de o foaie provincial` de la 1882, antilibe-
ral`, av~nd pe prima pagin`, la mijloc, temuta emblem` a luptelor
electorale din trecut, binecunoscuta b~t`, toroipanul. çn violentul
articol de politic` intern`, e inclus [i textul, pe care Eminescu [i-l
copiaz`, modific~nd, instantaneu, \n chip fericit, dou` versuri,
dup` legea din b`tr~ni a folclorului, care rotunjesc, la fel ca apa
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pietrele din vad, orice text ce se rostogole[te. „Domnule, M`ria-
Ta, / Aveam toat` starea mea / O ep[oar`, bun` rea / çmi ]ineam
casa cu ea“, spunea textul popular [i cinci luni mai t~rziu, \ntr-un
excelent editorial din «Timpul» poetul relua formula, adapt~nd-o:
…„P~n-acum majoritatea era compact`, Cum era bun`-rea, \[i
f`cea treaba cu ea, zice-o vorb` [i lucrurile mergeau strun`…“ E
numai unul din cazuri, de felul \n care lucra ziaristul, la care s-ar
putea ad`uga [i cazul banditului Serdaru, de ale c`rui peripe]ii se
serve[te \ntr-un alt splendid editorial de politic` intern`, pe care
cititorul \l poate urm`ri la locul indicat – [i care mai are [i meritul
de a favoriza serioase rectific`ri \n biografia eminescian`.

Pentru a nu spune c` toat` colec]ia «Timpului» din vremea
redactoratului s`u de [ase ani, mai exact, toate articolele sale sunt
str`b`tute de astfel de curen]i, de mai mare sau mai mic`
intensitate folcloric`. Apelul la proverbe, la locu]iuni, la subtilit`]i
lexicale, e una din metodele constante ale ziaristului, de vast`
cultur` politic` [i familiar, ca pu]ini al]ii, afar` poate de Heliade
R`dulescu [i Hasdeu, al tezaurului crea]iilor populare. çn ziua c~nd
ziaristica lui Eminescu va fi studiat` cu aplica]ia [i r~vna cu care
sunt studiate poezia [i proza lui literar`, se va vedea c~t de intense
sunt cuno[tin]ele sale de folclor [i de psihologie popular`, c~t de
sigure sunt intui]iile, c~t de f`r` de gre[ aplica]iile, c~t de fericite,
cu un cuv~nt, metaforele. Dar «Timpul» ofer` [i alte aspecte. Unul
este acela al repopularizarii [i valorific`rii operei poetice a lui
Anton Pann, din lucr`rile c`ruia (Povestea vorbei, Nastratin
Hogea) foiletonul ziarului face bogate seceri[uri, c`ci Anton Pann,
„finul Pepelei – cel iste] ca un proverb“, cum sun` inscrip]ia din
prytaneul Epigonilor, a r`mas pentru Eminescu unul din scriitorii
cei mai pre]ui]i. Aceea[i aten]ie o acord` redactorul «Timpului» [i
literaturii populare a altor popoare, public~nd \n foileton un bogat
ciclu de „balade s~rbe“, de o impecabil` ]inut` artistic`, al c`ror
t`lm`citor r`m~ne anonim, p~n` c~nd \n 1889, \n coloanele
«F~nt~nei Blanduziei», a c`rei direc]ie un grup de tineri litera]i o
\ncredin]eaz` poetului, vremelnic \ns`n`to[it, acelea[i balade s~rbe,
f`r` de nici o schimbare, sunt publicate sub semn`tura lui Dionisie
Miron, cunoscut folclorist b`n`]ean, [i din paginile «Columnei lui
Traian» a lui Hasdeu. ßi reeditarea aceasta la distan]` de [apte ani,
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ce ]ine de ini]iativa lui Eminescu, lumineaz` mai mult dec~t o tain`
biografic`; ea emo]ioneaz` pentru statornicia cu care Eminescu \[i
manifest` pre]uirea [i admira]ia. ßi fiindc` am amintit de biografie,
s` intercal`m, aici, un text, prin excelen]` auto-biografic, mai pu]in
cunoscut, dar \n a c`rui interpretare ne place s` vedem ceva mai
mult. El se intituleaz` Pro Domo, e un entrefilet polemic [i
proclam` cu fermitate [i cu orgoliu ob~r[ia ]`r`neasc`, at~t a sa, c~t
[i a confratelui s`u de redac]ie, Ion Slavici. Dar o face cu at~t de
puternic accent de sinceritate [i cu o at~t de instantanee [i plastic`
inven]ie paremiologic`. Cititorul care-[i aminte[te virulen]a
primelor cronici teatrale [i primei polemici a lui Eminescu la
«Timpul»1 din toamna anului 1877, [i determinate tot de sacrifi-
ciile doroban]ilor no[tri \n r`zboiul independen]ei, se va reg`si \n
acela[i climat:

„Radicalii trebuiau s` [tie c` r`zboaiele nu se fac cu palavre, ci
cu bani [i c` vorbele goale din dealul Mitropoliei nici \l \mbrac`,
nici \l \nc`lzesc pe doroban].

Iar` dac` e vorba despre cuvintele aspre, apoi tot lucrul are
numele s`u. Tic`los nu-i dec~t acela care tic`lo[e[te pe oamenii ce,
\n adev`r nu sunt tic`lo[i; a le spune \ns` tic`lo[ilor, c` tic`lo[i
sunt, nu e nici cestie de „limbagiu“, ci o foarte trist` datorie a
tuturor oamenilor, care a luat nepl`cuta sarcin` de a judeca despre
netrebniciile, ce se fac \n lumea aceasta.

Ba o foi]`, care-[i macin` palavrele tot la moara Rom~nului
ajunge s` se anine p~n` [i de persoana colaboratorilor Timpului. C`
unul e ungurean, c` cel`lalt a fost corist la teatru. Dar asta nu e
sup`rare – pot s` \n[ire mult [i bine asemenea filosofii [i s` se
intereseze prea cu deam`nuntul de via]a noastr` privat`, \n care nu vor
g`si nici umbr` de fapt` rea. C` unu-i rom~n din Ardeal, c` cel`lalt \n
copil`rie c~t`va vreme a legat cartea de gard [i [i-a f`cut mendrele prin
actori, nu dovede[te nimic r`u nici \n privirea caracterului, nici \n
privirea inteligen]ii lor. Dac` vor cerceta [i mai departe, vor g`si c`
unul a legat araci \n via p`rinteasc` [i c` cel`lalt a ]inut coarnele
plugului pe mo[ia p`rinteasc` [i la urm`, c` am~ndoi sunt vi]` de ]`ran
rom~nesc, pe care nu-l faci str`in nici \n ruptul capului [i pace bun`.
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Cine n-a sim]it p~n` acum, c` \n mucul nostru e mai mult`
na]ionalitate adev`rat` dec~t \n vinele tuturor liberalilor la un loc,
acela sau sufere de boal` din n`scare, ce nici un leac nu are, sau \[i
\nchide ochii cu de-a sila [i nu vrea s` vad`.

C~nd d-lor ne zic nou`, c` suntem rom~ni, r~de lumea, care [tie
c` ne ]inem grap` de p`rin]i, ce neam de neamul lor au fost rom~ni;
dar c~nd le zicem noi d-lor c` sunt r`m`[i]e [i pui de fanario]i,
atunci \i ustur` r`u, pentru c` e adev`rat [i se [tiu cu musca pe
c`ciul`“ («Timpul», III, 4, 5 ianuarie 1878).

Aceast` divers` valorificare a crea]iei poporane, urm`rit` cu
perseveren]` [i, de cele mai multe ori, cu \nver[unare \n coloanele
«Timpului», aceast` iubire [i credin]` nem`surat` \n [i pentru
„geniul“ poporului rom~nesc, Eminescu le sprijin` la r`stimpuri, cu
lungi popasuri programatice pe care i le prilejuiesc, fie r`t`cirile
unei culturi false, cu urm`ri dezastruoase \n \nv`]`m~nt, \n
lingvistic`, \n literatur` [i \n politic`, fie reac]iile unor c`rturari
lumina]i, \n frunte cu Hasdeu, a c`rui activitate sus]inut` [i a c`rui
invior`toare directiv` [tiin]ific`, imprimat` folcloristicei se afirm`
at~t \n publica]ii periodice «Traian», «Columna lui Traian»,
«Revista nou`», c~t [i \n lucr`ri fundamentale, precum cele dou`
volume de Cuvente den b`tr~ni (1879, 1880), ce prefigureaz`
marele s`u dic]ionar etimologic (Etymologicum Magnum
Romaniae), conceput, cum bine s-a spus, „nu ca un simplu dic]ionar
de limb`, ci ca o enciclopedie lingvistic`-folcloric` [i istoric` a
poporului rom~n“1. Pentru Hasdeu folclorul, pe care, – influen]at de
Steinthal – \l nume[te „etnopsihologie“, st` \n str~ns` leg`tur` cu
lingvistica. „Linguistica, se spune \n introducerea c`r]ilor populare,
se refer` la organizarea limbilor. Etnopsihologia, pe de alt` parte,
cerceteaz` credin]a popoarelor, depus` mai cu osebire \n literatura
sa poporan`. Ambele, linguistica [i etnopsihologia, spiritul
popoarelor \n limb` [i acela[i spirit \n literatur`, sunt \ntr-o
corela]iune intim`, adesea indisolubil`…“2 ßi concep]ia aceasta
concord`, \ntru totul, cu aceea pe care Eminescu, ad`pat la
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izvoarele fire[ti ale folclorului, nu numai a intuit-o instinctiv, dar [i
a fundamentat-o \n studiile sale universitare, pe vremea c~nd
lucr`rile lui Steinthal [i Lazarus erau la ordinea zilei (Xenopol
\nsu[i, cum atest` coresponden]a sa, \[i propune s` traduc` din
cercet`rile acestuia pentru «Convorbiri») [i , dup` aceea, \n
demonstra]iile sale publicistice, la care ne-am referit mai sus.
„Niciodat` o carte nu va deveni poporan`, dac` ea vorbe[te \n graiul
cel necioplit al poporului, dac` nu r`sfr~nge credin]ele poporului,
speran]ele lui, sl`biciunile lui, dac` [tie cineva mai mult dec~t [tie
poporul \n patriarhala sa ne[tiin]`…“ spunea Hasdeu \n aceea[i
introducere la c`r]ile poporane1 [i, ca un ecou \nrudit, \i r`spundea,
la pu]in timp dup`, r~nduri ca acestea dintr-o serie de „noti]e
bibliografice“, tip`rite \n trei numere consecutive ale ziarului, pe
marginea c~torva c`r]i recente, printre care [i Ispirescu [i Creang`:
„O adev`rat` literatur` trainic`, care s` ne plac` nou` [i s` fie
original` pentru al]ii, nu se poate \ntemeia dec~t pe graiul viu al
poporului nostru propriu, pe tradi]iile, obiceiurile [i istoria lui, pe
geniul lui. Tot ce-a]i produce \n afar` de geniul \ntr-adev`r na]ional
(nu patriotico-liberalo-politic), nu va avea valoare [i tr`inicie, nici
pentru noi, nici pentru str`in`tate.“2 De aceea socotea de a sa
datorie s` recomande, a[a cum f`cuse [i alt` dat`, str~ngerea
nefalsificat` a produselor crea]iei populare, chiar dac` uneori s-ar
p`rea c` fr~ng barierele decen]ei. „Unele din ghicitori – spunea el,
\n marginea culegerii de Pilde [i ghicitori adunate de Petre Ispirescu
–, sunt cam echivoce, dar nu ne pare r`u. Cu toate considera]iile de
decen]` literar`, am dori ca mai cu seam` elementele literaturii
populare s` se adune f`r` sc`deri, [i nealterate prin pruderie. Tale
quale.“3 Adus s` vorbeasc`, cu privire la Creang`, despre basme,
acele basme, pe care Maxim Gorki copil, le soarbe cu nesa] din gura
d`dacei (la servante au grand coeur din Baudelaire, pe care Henry
Troyat, o afl` matern` [i fabulatorie, [i-n biografia lui Dostoievski),
Eminescu, pentru care, ca [i pentru majoritatea cercet`torilor,
basmele au, la toate popoarele aceea[i substructur`, se \ntreab`, prin
ce, totu[i, un basm e original. Fire[te, r`spunde el, c` nici prin

330

1 Ibid., p. 177.
2 «Timpul», V, 103, 8 mai 1880.
3 «Timpul», V, 101, 6 mai 1880.



materie, nici prin prototipuri: „Ceea ce e original \n basm e modul
de a le spune, e acel grai rom~nesc, cu care se \mbrac` ele, sunt
modifica]iile locale, potrivite cu spiritul [i cu datinile noastre“1.
C~nd, \n 1882, odat` cu noua serie a «Columnei lui Traian»,
Hasdeu \ncepe s` publice primele rezultate ob]inute pe baza
chestionarului2 referitor la obiceiurile juridice ale poporului rom~n,
redactat [i \mp`r]it \nv`]`torilor \nc` din 1877, Eminescu consacr`
evenimentului un lung [i substan]ial comentariu. Dup` ce afirm` c`
spre deosebire de [tiin]ele naturale [i matematici, care „prin natura
lor sunt cosmopolite“ – „[tiin]a istoriei, a limbii, a manifest`rilor
artistice ale unui popor, a vie]ii juridice, a datinilor, este o [tiin]`
na]ional`… prin care se \nt`resc vertebrele na]ionalit`]ii“ [i dup` ce
constat` c` falsa noastr` civiliza]ie „pref`cu Cuventele den b`tr~ni
\n limba p`s`reasc` a gazetelor [i a pledoariilor dinaintea
tribunalelor, \nc~t chiar dic]ionarul limbii \n circula]iune trebuie
trecut prin dep`n`toare“, Eminescu ajunge la concluzia, [i just` [i
frumos formulat` c` „ceea ce se dezgroap` prin aceste documente,
istorice [i linguistice, nu sunt dar numai materialuri de interes
arheologic, ci e Rom~nia \ns`[i, e geniul poporului rom~nesc, de pe
care se \nl`tureaz` p`turile superpuse de ruine [i de barbarie“.3

Concluziile, ce se desprind la cap`tul acestui examen, cu osebire
discriptiv \n care am urm`rit, sub cele trei ipostaze, raporturile lui
Eminescu cu folclorul sunt, b`nuiesc, destul de limpezi. Admirator,
predestinat, al crea]iilor populare, Eminescu [i-a f`cut ucenicia \n
chiar gr`dinile \mb`ls`mate ale folclorului, de la care a \mprumutat
at~tea miresme [i at~tea podoabe pentru propria sa crea]ie poetic`.4

Culeg`tor al folclorului, de diverse specii, a pus \n transcrierea [i \n
plivirea unor vegeta]ii parazitare, dou` pasiuni, ce nu o dat` se
r`zboiau \ntre ele: pasiunea artistului format la [coala folcloric` a lui
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Vasile Alecsandri [i pasiunea cercet`torului [tiin]ific, anticip~nd
cerin]ele folcloristicei moderne1. Interpret [i comentator al crea]iilor
populare, \n care descifra semnale de demult ascunse ale psihologiei
poporului2, \nainte chiar de a fi fost \n curent cu lucr`rile teoretice,
de etnopsihologie, Eminescu e, \n perioada maturit`]ii lui
intelectuale, aceea a sextantului de la «Timpul», contemporan cu
[coala folcloric` a lui Hasdeu, cu ale c`rui concep]ii concord` [i ale
c`rui contribu]ii le urm`re[te cu larg` simpatie [i le completeaz` cu
ad~nc` p`trundere. çns` lucrarea cea mai de pre] [i cea mai vast` \n
materie de folclor a lui Eminescu, oric~t de paradoxal` ar putea s`
par` deocamdat` afirma]ia, e aceea a activit`]ii lui ziaristice, aceea
\n care lupt`torul politic, antiliberal, antifeudal [i antilevantin [i-a
irosit nu numai cei mai frumo[i ani din via]`, dar \n care a distilat
toate licorile folclorice, [i \n primul r~nd lamura paremiologiei
populare. Vorbind despre „poezia revolu]ionar` a trecutului“ [i dup`
ce pomene[te, cu oarecare rezerv`, de psalmul lui Luther, ca de
„marseilleza r`zboiului ]`r`nesc“ (1525–1526), Engels f`cea justa
observa]ie c`, \nc` din veacurile trecute, „c`t`nia a pus \n mare
m`sur` st`p~nire pe poezia noastr` popular`“3, ceea ce reiese de
altfel [i dintr-un studiu recent al acad. Wolfgang Steinitz, C~ntecul
[i basmul ca voce a poporului4, bogat \n exemplele de c~ntece
ost`[e[ti, ce \nc` de la \nceputul veacului trecut \nf`]i[au \ntr-un mod
„dramatic [i dur, via]a solda]ilor din armata feudal`“. Poezia noastr`
popular` [i, desigur, nu numai cea ardelean`, unde termenul de
b`[tina[, dar [i aceea din vechea ]ar`, cum se poate vedea [i din
culegerea lui Eminescu, a produs un mare num`r de doine de
c`t`nie, \n esen]` proteste antir`zboinice, c`rora cercet`torii din
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1 I. Diaconu, Folclorul din R~mnicu S`rat, II, Foc[ani, 1934, p. XXXVII:
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Alecsandri: ci pentru a demonstra. Sim]ul critic \l sprijini [i acum s` dea folclorului
nostru \nt~ia colec]ie autentic` de poesie popular`“.

2 „Oricare din noi lesne va pricepe c` Anton Pann e un scriitor na]ional \ntr-
adev`r, iar sute de al]ii nu; c`ci nu devine cineva scriitor na]ional prin aceea c`
repet` cuvintele patrie, libertate, glorie na]iunii \n fiece [ir al scrierilor sale, precum,
pe de alt` parte, poate s` nu pomeneasc` cineva de loc vorbele de mai sus [i s` fie
cu toate acestea un scriitor na]ional“ (Timpul, V. 106, 6 mai 1880).

3 Karl Marx, F. Engels: Despre art` [i literatur`, E.P.L.P. 1953, p. 306
4 Revista de filologie romanic` [i germanic`, III, 1-2 1959, p. 18 sqq.



trecut ai folclorului le-au acordat toat` aten]ia, a[a cum le-o acord`,
cu [i mai puternice temeiuri, cercet`torii zilelor noastre. çntr-un loc
al studiului s`u, [i anume la capitolul Ura \mpotriva statului feudal
[i burghezo-mo[ieresc, acad. C.I. Gulian scrie \ntre altele: „Printre
variatele crea]ii populare ruse, Lenin a privit cu viu interes c~ntecele
de recru]i, pentru semnifica]ia lor social`. Cu o deosebit` putere [i-a
exprimat [i poporul nostru sila [i ura fa]` de armata pus` \n slujba
statului burghezo-mo[ieresc, fa]` de serviciul militar din trecut, pe
care l-a resim]it ca o ap`s`toare [i insuportabil` corvoad`, ca un
regim de chin [i batjocur` pentru tinerii recru]i1.“ ßi este, fire[te,
numai unul din aspectele acelei critici sociale, pe care crea]ia
popular` o ilustreaz` cu fiecare din produsele ei, poezie, basm,
proverb. Virtutea militar` [i progresist` a folclorului e ast`zi o
no]iune pe deplin \ncet`]enit`. Herder \nsu[i, care at~ta vreme a fost
privit sub un unghi limitat, re\nvie, cum arat` studiul acad.
Wolfgang Steinitz, \n armur` de lupt`tor, cu ale sale „voci ale
popoarelor“.2 Optica epocii noastre a impus alte lentile, cu alte
focare. çn procesul acesta istoric, pe care crea]ia popular` l-a asistat
\ndeaproape, contribu]ia folcloric` a lui Eminescu se \nscrie printre
primele, ale veacului s`u, \n frunte cu cea mai lupt`toare dintre
formele ei: proza sa ziaristic`. çntr-\nsa, ca pe un lung [i dificil
r`zboi, Eminescu a topit toate metalele, [i ale \n]elepciunii populare
[i ale propriei sale \n]elepciuni [i le-a pref`cut \n arme de lupt`. Dar,
\n cele din urm`, Bastilia feudal` a fost r`pus`.

UN FIR PIERDUT, AL ARIADNEI

Am asemuit nu o dat` (dimpreun` cu al]ii, de bun` seam`),
lucrul la manuscrisele eminesciene cu o expedi]ie plin` de
obstacole, \n labirintul dedalian din Creta. Cu deosebirea, fire[te,
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[i drept`]ii, pe care nu le concepe \n mod abstract-moral ci le leag` nemijlocit de
realitatea social` \nconjur`toare.“



c` \n locul lui Teseu, c`l`uzit de firul Ariadnei [i care a dus la bun
sf~r[it uciderea minotaurului [i izb`virea eroului, un muritor de
r~nd cu puterile limitate \nfrunta de ast` dat` z`gazuri mai
puternice [i am`geli mai \n[el`toare dec~t cele inexplicabile din
ostrovul Critului. Mai cunoscusem acest drum, cu cincizeci [i
[apte de ani \n urm` (scris` \n litere, cifra pare mai suportabil`), pe
vremea \nt~iului an de facultate, c~nd Mihail Dragomirescu,
profesorul nostru de estetic` [i literatur`, ne trimitea s` copiem
anume poeme din manuscriptele poetului, \n vederea cine [tie a
c`ror studii ulterioare. Era vorba de un singur manuscris, [i de o
singur` poem`, Fata din gr`dina de aur, scris` [i aceea caligrafic,
iar sala de lucru n-avea nimic din frigoriferul de mai t~rziu, al s`lii
de manuscrise din noul l`ca[ al Bibliotecii Academiei, construit`
at~t de fantezist dup` proiectele celebrului nostru Vitruvius. Era o
sal` mic`, cu cel mult zece locuri, ad`postit`, c`lduroas`, la care te
urca o scar` comod`, dup` ce treceai pe sub porticul de glicine, ce
z~mbeau iri[ilor din straturile de peste drum. Barbu L`z`reanu,
acest admirabil prototip al [oarecelui de bibliotec`, care vedea
totul \n mare, numea, ori de c~te ori avea prilejul, aceast` mic`
vizuin` din vechiul local, azi somptuos edificiu administrativ,
„departamentul manuscriselor din Biblioteca Academiei“, ceea ce,
desigur, era o cinste mult prea excesiv`. C~t despre labirint [i
celelalte atribute pe care aveam s` le descop`r mai t~rziu, ele erau
departe de mine, cu toate c` la timpul acela (suntem \n
1910–1911), Ilarie Chendi, Nerva Hodo[ [i R`dulescu-Pogoneanu
\[i publicaser` rodul contactului lor cu manuscrisele eminesciene,
iar Ion Scurtu, unul din cei mai probi cunosc`tori ai acestor relicve,
\[i \ncepuse tip`rirea edi]iilor critice de poezii, dup` ce cu c~]iva
ani mai \nainte publicase primul volum din excelenta edi]ie a
Scrierilor literare, plin` de at~tea revelatoare texte [i r`mas`, din
p`cate, necompletat`.

Am povestit, \n dese r~nduri, \mprejur`rile care m-au readus,
\ncep~nd din toamna anului 1933, \n mica sal` a manuscriselor din
vechiul local al Bibliotecii… Se [tia c` peste [ase ani se va \mplini
o jum`tate de veac de la moartea lui Eminescu [i editorii \[i
preg`teau din timp uneltele. Dintre ei, cel mai \ntreprinz`tor,
poate, la vremea aceea, era editorul Ciornei, omul ini]iativelor [i al
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lans`rilor americane. M` rev`d [i ast`zi \n cabinetul s`u din strada
Lipscani, \nso]it de Corneliu Moldovanu, pre[edintele, cred, de
atunci, al S.S.R., [i urm`resc din nou proiectul editorului \n
vederea semicentenarului din 1939. Avea \n fa]a lui cunoscuta
edi]ie Cuza, de la Ia[i, din 1914, \n formatul acela de ceaslov, pe
dou` coloane, [i-[i dorea – dar, desigur, cu c~]iva ani mai devreme,
ca s` \nceap` desfacerea mai din timp – o astfel de edi]ie
„integral`“ a operei lui Eminescu. Mai mult: trimisese un amploiat,
mai a c`t`rii, la manuscrise, care mai ad`ugase, ici [i colo, c~teva
virgule peste cele ale lui A.C. Cuza. C`ci pentru Ciornei „integral“
a \nsemnat \ntotdeauna, [i de lucrul acesta aveam s` m` conving \n
cur~nd: „rapid“. Oferea pentru lucru un aranjament financiar de
c~teva luni [i la cap`tul ispr`vii, o cas` \n Bucure[ti. Tenta]ia era
destul de mare [i cu toate c` n-aveam nimic scris la m~n`, am
convenit s` intru \n acest` necunoscut` galer`, pe b`ncile c`reia
aveam s` robotesc timp de treizeci de ani \ncheia]i. Ce a urmat
dup` aceasta, c~t de repede s-au scurs lunile aranjamentului
financiar, c~t de insistente erau solicit`rile editorului, c~t de
enorme dificult`]ile ce se acumulau zi de zi la manuscrise [i c~t de
fericit a fost editorul, c~nd prin 1937, cred, \n urma unui
aranjament cu Funda]ia pentru literatur`, al c`rei consilier literar
deveneam, putea s` reintre \n posesia sumelor debursate, intere-
seaz` mai pu]in [i ]in mai mult de anecdotic`. Ce este sigur e c`
izbutisem s`-l dezam`gesc pe Ciornei.

Toamna anului 1933, c~nd reurcam, cu nelini[tea ce se
b`nuie[te, sc`rile spre vechea sal` a manuscriselor, vedea ap`r~nd
edi]ia critic` a poeziilor lui Eminescu, \ntocmit` dup` patru ani de
lucru de c`tre profesorul Constantin Botez de la Ia[i, a c`rui bun`
preg`tire filologic`, de surs` german`, era o garan]ie c` \ntreprin-
derea avea s` fie serioas`. Din nefericire, scurtul r`stimp al
stagiului la manuscrise, pe de o parte ([i, totu[i, c~nd l-am
cunoscut \n toamna aceluia[i an, \n incinta terenului de lucru, nu
pregeta s`-mi vorbeasc` de uzura ochilor), iar, pe de alt` parte,
nepracticul sistem al succesiunii variantelor, ajungeau s` dea, nu
numai o incomplet`, dar chiar o fals` imagine a filia]iei prototipu-
rilor unei poeme. Edi]ia Botez, oper` de un devotament
incontestabil, a adus, cum spuneam [i alt`dat`, un imens serviciu
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editorilor eminescieni, ar`t~ndu-le pe teren, [i cu textele sub ochi,
chipul \n care nu trebuie realizat` o edi]ie critic`. çnt~ia condi]ie a
unei atari \ntreprinderi este continuitatea \n lucru. Singur` ea \]i
poate comunica certitudinea c` tema sau motivul cutare se afiliaz`
cu motivul sau cutare tem` \nt~lnite deja [i deopotriv` cu care
trebuie luate \n considera]ie. Singur` continuitatea, a[adar
cohabitarea, de zi la zi [i de la ceas la ceas te familiarizeaz` cu
multiplele [i capricioasele grafii eminesciene, de la cea mai
caligrafic`, p~n` la cea mai ilizibil`. Grafiile diverse sunt tot at~tea
foi de temperatur` ale crea]iei poetului, \n labirintul c`reia ajungi,
cu timpul, s` te orientezi, cu mai mult` sau mai pu]in` precizie.
Cine sus]ine c` posed` toate tainele grafiei eminesciene se \n[al`
pre sine. Cohabitarea aceasta continu` \nlesne[te, dup` aceea,
cartarea ra]ional` a materialelor, ce, mai cu seam` \n manuscrisele
compozite, se urmeaz` \n cea mai perfect` dezordine. Un cr~mpei
de vers, pe care-l cam b`nuie[ti, e urmat de un cr~mpei de articol
din ziar, [i o schem` metric` de o \nsemnare de lenjerie, at~tea
c`m`[i sau at~tea perechi de col]uni. Fiecare din aceste detalii
eterogene \[i au locul pe fi[e anumite, din care, ulterior, vei extrage
[i cumula, pe categorii, poeme, proz`, ziaristic` etc., toate datele
respective. Opera]ia aceasta de cartare, se continu` manuscris cu
manuscris, fil` cu fil`, pe \ndelete [i ea poate [i trebuie s` dureze
luni [i luni, ba chiar ani [i ani. E singurul mod de a asigura o c~t
mai fidel` aglomerare a variantelor [i o c~t mai verosimil` filia]ie
a poemelor, a straturilor unei piese de proz`, a unui text folcloric
[.a.m.d. Este, cred, scopul primordial al oric`rei edi]ii, critice
\ndeosebi, pentru acei scriitori care au cunoscut muncile facerii [i
ale c`ror crea]ii n-au irumpt, botticellian, ca Afrodita, din valurile
m`rii. Edi]ia noastr`, \nceput` la Funda]ia pentru literatur` a
profesorului Rosetti, \n 1939, [i continuat` la Editura Academiei
Republicii Socialiste Rom~nia p~n` la al VI-lea volum de
Literatur` popular`, din 1963, aceasta a urm`rit [i acest titlu [i-l
arog`: de a fi \nceput [i de a fi izbutit, ne place s` credem, a prinde
[i a fixa, \n prototipuri succesive, acest neadormit [i inconstant joc
\n valuri al variantelor, ca [i \n clipa c~nd din c`rbunele inform
r`sare diamantul [lefuit. ßi pentru a ne opri la un singur exemplu
(\ns` filia]iile \[i au fiecare, \n parte, povestea lor): ce spectacol
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mai interesant dec~t acela de a urm`ri sistemul de retorte [i procese
prin care trece Oda \n metru antic, aceast` inim` cu b`t`ile
comprimate, turnat` \n tiparul cel mai perfect al versifica]iei
hora]iene, ce at~t de mult cucerise pe Maiorescu, [i care purcede,
la origine, din s~mburele unei ode pentru Napoleon? Oric~t de
\ndep`rtate, una de alta, cele dou` imagini, a prizonierului insular
dup` ce r`v`[ise lumea cu faima lui nici ast`zi stins`, [i a
prizonierului nostru liric, cer[ind zadarnic \ndurare, c`ci pojarul
dragostei nu-l pot [terge toate apele m`rii, \[i trimit, totu[i, reflexe
\nrudite. C`, paralel cu aceast` trudnic`, dar imperioas` urm`rire a
filia]iilor, editorul a fost, nu o dat`, silit s` iscodeasc` [i col]uri
obscure de istorie literar`, pe care, nu o dat`, le-a luminat, nu e mai
pu]in adev`rat, \ns` \ntreprinderile acestea sunt de-al doilea plan.

…çn felul acesta s-au scurs, an dup` an, treizeci \n cap`t, p~n`
\n 1963, c~nd apare [i cel de-al VI-lea volum al Literaturii populare,
cu care bolgiile poeziei, antum`, postum` [i folcloric` puteau fi
reconstituite. Mai r`m~neau at~tea altele ale poeziei literare, ale
teatrului, ale ziaristicii, pentru care lucr`rile preg`titoare, a[a-
zic~nd, s`p`turile de funda]ie, odat` finite, mai r`m~nea de ridicat
zidurile. Ca s` ne oprim la un singur sector, ziaristica lui Eminescu,
una din cele mai inspirate din istoricul presei noastre, adev`rat
„jurnal“ al zbuciumatei lor existen]e, \ndeosebi pentru epoca de la
«Timpul», ea n-ar putea fi editat` dec~t \n context cu presa timpului
s`u, care l-a urm`rit pas cu pas, [i \n filele c`reia ecourile sunt
multiple. A fi citit a[adar pagin` cu pagin`, articol cu articol [i r~nd
cu r~nd \ntreaga colec]ie a «Timpului» (\mprumutat, uneori, [i de la
venerabilul G.T. Kirileanu din Piatra Neam]), p~n` la ultima
informa]ie, a agen]iei Havas, implicit reportajele parlamentare, c`ci
sunt perioade c~nd redactorul [ef umple singur gazeta, mi s-a p`rut,
dintre obliga]ii, cea dint~i, [i evident, cea mai pl`cut`. Ea ne-a dus
\ntre altele la \ntocmirea unor noi liste de articole, \nc` inedite, de[i
truda cercet`torilor anteriori, \ncep~nd cu Grigore Peucescu [i
sf~r[ind cu Ion Cre]u, r`m~ne considerabil`. Paternitatea articolelor
lui Eminescu, \n totalitatea lor aproape neisc`lite, va fi \ntotdeauna
o problem` de actualitate [i de r`spundere…

…ßi timpul, cum spuneam, trecea. Anotimpurile scuturau
frunzele copacilor de la ferestre sau readuceau, odat` cu prim`vara,
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coroanele un timp pierdute, miresmele n`v`leau nelini[titoare [i
ghimpele \ndoielii sporea de la an la an. çmi va fi dat, oare, [i mie
s` \ngro[ coloana acelor dezgrop`tori nenoroco[i ai mormintelor de
regi din valea Nilului, pe care-i evocam \n prefa]a celui de-al treilea
volum din 1944, [i pe care-i asemuiam coloanei editorilor
eminescieni, ce, to]i visaser` edi]ii integrale, f`r` ca vreunul din ei
s-o dea? Este ceea ce repetam [i \n 1964, cu prilejul celor trei
sferturi de veac de la moartea poetului, c~nd adresam o scrisoare
deschis` editorului din anul 2000, fericit, poate, s`-[i vad` visul
\mplinit, dar aveam grij` s`-i atrag aten]ia [i asupra dificult`]ilor
intrinsece, f`r` s` mai vorbesc de ce e legat de oameni, de m~na
aceea de p`m~nt, at~t de limitat` [i de enigmatic`. Este ceea ce
repet [i ast`zi, cu g~ndul la acel norocos editor al viitorului, \n
convingerea c` se va bucura de o audien]` mai pu]in ma[ter`.

çn ce m` prive[te, \ncerc s` m` consolez cu satisfac]iile pe care
cei treizeci de ani petrecu]i \n labirintul manuscriselor eminesciene
mi le-au putut oferi. Imaginea insului nep`s`tor la anotimpuri e
prea vie ca s` nu m` rev`d [i ast`zi prezent, \n aceea[i sal`, \n fa]`
cu acelea[i manuscripte [i cu acelea[i interoga]ii, chiar dac` dintr-o
pricin` sau alta, firul, pierdut, al Ariadnei a cobor~t, pe nea[teptate,
o pretimpurie cortin`.
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PREFE¥E ßI INTRODUCERI LA

MM..  EEMMIINNEESSCCUU  ––  OOPPEERREE

VOLUMELE I–IV; VI–VII





VVooll..  II

PREFA¥å

De la 25 ianuarie 1902, dat` la care Titu Maiorescu cedà
Academiei Rom~ne manuscrisele, c~te de]inea de la Mihai
Eminescu, editarea operei aceluia ce nu apucase, \n via]` fiind, s`-[i
publice singur volumul, intr` \ntr-o nou` faz`.

Ceea ce se [tia de c~]iva familiari sau numai se b`nuia, cu
privire la o activitate infinit mai \ntins` a poetului, apare de ast`
dat` l`murit. Cum tot mai l`murit [i mai insistent se face sim]it`
nevoia edit`rii integrale, a operei lui.

Ecourile se succed, cu regularitate, [i cu c~t mai mult se d` la
iveal` din ineditul acestor inepuizabile gr~n`rii, cu at~t mai mult se
\n]elege c~t de necesar`, c~t de imperativ` este nevoia public`rii
laolalt` a tuturor relicvelor sale.

çnt~iul din aceste ecouri – pentru a ne limita la dou`, trei – \l
afl`m \n prefa]a Poeziilor Postume, tip`rite de Nerva Hodo[. Cu
data de 8 aprilie 1902, editorul scria: «o edi]ie cuprinz~nd toate
scrierile lui Eminescu va apare \n cursul anului acestuia, sub \ngri-
jirea d-lor I.A. R`dulescu, Il. Chendi [i a subsemnatului». Pe aceast`,
evident, prematur`, asigurare se \ntemeia Anghel Demetriescu \n
marele s`u studiu de la 1903, at~t de bogat \n rezerve dar [i \n
recunoa[teri, una din \nt~iele contribu]iuni pe m`sura subiectului
ce-[i propunea [i \n care dup` ce formulà cu fermitate \ndoita
nevoie de a se avea o biografie [i o edi]ie complet` a scrierilor,
ad`oga: «Ni se anun]` o edi]ie complet` a scrierilor lui Eminescu.
E de prisos s` aducem mul]umirile noastre ini]iatorilor acestei
\ntreprinderi. Am dori \ns` ca aceast` edi]ie s` fie precedat` de o
biografie nu numai exact`, ci [i pe c~t se va putea de am`nun]it` a
poetului [i \nso]it` de un bun comentar asupra pasagiilor dificile sau
asupra aluziunilor aruncate \n deosebitele p`r]i ale scrisorilor lui.
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Datoria unui editor ar fi, dup` p`rerea noastr`, nu numai de a ne da
textul autentic, ci [i de a aduna documentele care ar putea lumina
pe cititor, de a pune al`turi de text unele fapte contimporane, de a
ar`ta prin citate cauzele ideilor [i sim]imintelor autorului, \n scurt \n
a pune din nou opera \n \mprejur`rile ce au produs-o. Dup` ce a dat
aceste note, comentatorul trebuie s` se retrag`, pentru ca s` lase pe
cititot etc., etc.».

O \nt~ie imagine, a ceea ce ar fi putut fi aceast` r~vnit` edi]ie
integral` a operei lui Eminescu o schi]eaz` \n 1914, d-l A.C. Cuza.
A spune c` impun`toarea tip`ritur`, chiar lipsit` de condi]iile unei
prezent`ri critice, cum [i era de fapt, nu reprezint`, totu[i, grosso
modo, nici a zecea parte din totalul operei eminesciene, este nu
numai un adev`r elementar, dar [i cel mai puternic stimulent pentru
urm`rirea acelei himere pe care anii \n loc s` o apropie, o \ndep`rtau.

Vorbind despre aceast` \nt~ie realizare a «operelor complete»,
ca [i despre altele, \ntr-o recapitulativ` comunicare academic` din
1929, d-l N. Iorga \ncheia astfel: «Dar e o datorie pentru noi,
p`str`torii pre]ioaselor caiete, pentru noi care am \ngrijit at~ta timp
mo[tenirea literar` a lui Alecsandri, s` \ncepem, printr-o comi-
siune la care bucuros a[ primi s` m` alipesc, edi]ia integral` a lui
Eminescu, care trebuie s` fie un monument na]ional [i pe care n-o
poate da dec~t Academia Rom~n`». Acela[i g~nd revine [i \n
r~ndurile cu care glossà \n «Revista Istoric`» din 1933, pre]ioase
contribu]ii eminesciene: «dar o \ntrebare se pune: cine oare va avea
curajul s` ni dea opera \ns`[i a lui Eminescu, \ntreag`?». Iar mai
deun`zi, disting~nd \ntre feluritele categorii de edi]ii critice, d-l N.
Iorga s`pa \n c~teva cuvinte \ns`[i norma [i temelia unei atari edi]ii
integrale: «Orice r~nd din Eminescu merit` s` fie tip`rit».

C`tre aceast` prezentare total` a operei lui Eminescu purcede,
cu acest \nt~i volum, Funda]ia pentru literatur` [i art` «Regele
Carol II». Integral` [i critic`, edi]ia aceasta n`zuie[te s` duc` la
bun sf~r[it \mplinirea acelui corpus eminescianum, la care [i
memoria poetului, [i obliga]iile culturii contemporane, [i n`zuin-
]ele an de an am~nate, au deopotriv` dreptul.

çn ce spirit s-a lucrat edi]ia de fa]`, ce vor cuprinde \nt~iul volum
[i al doilea, ce [i-a adaus \nc` de la \nceput [i cum are de g~nd s`
se \ntregeasc`, sunt chestiuni pe care cititorul le va urm`ri [i
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verifica singur. De aceea, nez`bovind la lucruri, ce i se par de prisos,
editorul se \ndreapt` c`tre acele \ndatoriri elementare, dar [i pl`cute
totodat`, nu numai pentru c`-l apropie, cu un pas, de ]inta n`dejdi-
lor sale, dar pentru c`-i ofer` prilejul s` r`spund`, \n chip public,
acelei bunevoin]i, f`r` de care lucrul s`u n-ar fi fost cu putin]`.

çntemeindu-se, ani \ntregi, de lucru, numai pe tezaurul, de
nepre]uit` valoare a manuscriselor eminesciene, ca [i pe neisto-
vitele depozite ale Bibliotecii – editorul are a mul]umi \nainte de
toate conducerii Academiei Rom~ne [i conducerii Bibliotecii, a
c`ror larg` \n]elegere i-au autorizat cercet`rile [i le-au dat putin]a
s` se \mplineasc` \n cele mai perfecte condi]iuni. çntregului perso-
nal al Bibliotecii, care ne-a \nlesnit lucrul [i a c`rui bun`voin]` ne
va fi [i de acum \nainte la fel de pre]ioas`, \i aduceau emo]ionante
mul]umiri pentru neprecupe]itul sprijin de care ne-am bucurat [i
scuza c` singur` teama de a nu trece cu vederea vreunul din
numele nenum`ra]ilor binevoitori, ne-a oprit s` d`m curs acestui
larg registru. D-lui general Radu Rosetti, directorul Bibliotecii
Academiei Rom~ne, \i exprim`m, \n mod particular, gratitudinea
noastr` pentru amabilitatea continu` cu care a facilitat realizarea
acestui \nceput. Acestor bunevoin]i, le vom cere favoarea s`
asociem [i numele unuia din \nainta[i, pe al bunului nostru dasc`l
Ion Bianu, fostul director al Bibliotecii, a c`rui larg` inim` [i ale
c`rui \ndrum`ri sigure, ne-au fost, \ntotdeauna, cu prisosin]`
\mp`rt`[ite. La imaginea-i de bronz, veghind \n sala de lectur` a
Bibliotecii, tot mai n`l]`m, din c~nd \n c~nd, ochii cu recuno[tin]`.

Orice concurs, \ns`, oric~t de larg [i oric~t de multiplu – [i \n ce
m`sur` au fost de un fel [i de altul, s-a v`zut – nu [i-ar fi putut da
roadele dac` n-ar fi \nt~lnit acel climat, cel mai prielnic [i cel mai
generos totodat`, de la Funda]ia pentru literatur` [i Art` «Regele
Carol II», al c`rui rol [i importan]` istoric` \n analele noastre
editoriale n-ar putea fi epuizate \n c~teva r~nduri de prefa]`.

Numind, \ns`, Funda]ia pentru literatur` [i art` «Regele Carol
II», numim pe directorul ei, pe d-l Alexandru Rosetti, c`ruia,
pentru \nt~ia dat` \n lungul [ir de ani al raporturilor noastre literare,
ne lu`m libertatea s`-i aducem mul]umiri publice. C` prilejurile n-au
lipsit nici p~n` acum, o [tie oricine din aceia care urm`resc, de mai
bine de zece ani, realiz`rile acesui singular editor, iar de cinci ani
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\mplini]i asist` cu reiterat` surprindere la toate c~te se fac, spre
binele literaturii, [i \n cele mai des`v~r[ite condi]ii estetice,
Funda]ia pentru literatur` [i art` «Regele Carol II». Prezentul
volum, ca [i \ntreaga lucrare a edi]iei integrale Eminescu, n-au
avut un patron, de mai luminoase ini]iative [i un colaborator, de
mai constant` bun`voin]`, ca d-l Alexandru Rosetti.

Fie ca eforturile noastre conjugate s` izbuteasc` a atinge ]inta
ce [i-au propus [i s` r`spund`, astfel, \n limita modestei lor
iscusin]e, çnaltei solicitudini a Majest`]ii Sale Regelui Carol II.
Editarea integral` a operei eminesciene ilustreaz`, odat` mai mult,
principiile spiritualit`]ii rege[ti, c`l`uzind prin veacuri destinele
culturii noastre contemporane.

Bucure[ti, Iunie, 1939.
PERPESSICIUS

INTRODUCERE
TABLOUL EDI¥IILOR

Introducerea aceasta nu urm`re[te s` adaoge \nc` o lamenta]ie
la corul t~nguirilor, ce s-a intensificat de la o edi]ie la alta. Cu rare
excep]ii, fiecare nou editor a g`sit cu cale s` arunce o piatr` \n
gr`dina antecesorului, pentru ca mai ferit s`-[i impun` roadele
micei sale ferme. Str`vechea imagine a cursierilor luminii, nic`ieri
n-a fost mai pu]in invocat`, ca pe acest stadion vast de peste
jum`tate de veac, al edi]iilor din poeziile lui Eminescu. ßi nu
rareori, prelu~nd facla din m~na alerg`torului, urma[ul avea grij`
s`-i aplice, \n loc de mul]umit`, o lovitur` de gra]ie. Caii de po[t`,
ce r`zbiser` prin gloduri [i hopuri p~n` la sta]ia din urm`, se
cuveneau nu numai schimba]i, dar [i omor~]i.

La mult mai pu]in n`zuiesc r~ndurile de fa]`. Tabloul edi]iilor
din poeziile lui Eminescu, c~te s-au succedat, de la cel dint~i, a lui
Maiorescu, p~n` \n pragul anului acestuia, urm`re[te s` dea o
imagine, c~t mai apropiat` cu putin]`, [i s` reconstituie circula]ia
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uneia din valorile fundamentale ale ultimei jum`t`]i de veac din
cultura rom~neasc`. Oric~t ar folosi lec]iile [i sugestiile c~te au
precedat-o, ca orice lucrare de acest fel, tabloul de fa]` este \nainte
de toate o \ncercare, ce-[i trage din sine normele [i le verific`
experiment~ndu-le. çn condi]iile actuale ale bibliografiei rom~ne[ti
ce nu poate fi altceva dec~t o schi]`, a c`rei \ntregire r`m~ne pe
seama viitorului.

Tabloul edi]iilor este [i r`m~ne, \nainte de toate, o lucrare biblio-
grafic`. El \nregistreaz` \n ordine cronologic`, retip`ririle [i le
\nso]e[te de acel minimum de date, obi[nuit \n astfel de opera]iuni de
bibliotec`. Urm~nd sugestiilor din afar`, tabloul \[i adaog` [i unele
informa]iuni complementare, istorice, \n primul r~nd, critice dup`
aceea. Fiecare edi]ie \[i va avea num`rul ei de ordine [i \n m`sura
posibilit`]ilor, noti]a, mai mult sau mai pu]in dezvoltat`, mai pu]in \n
raport cu importan]a retip`ririi, c~t cu a datelor ce vom fi posedat,
deocamdat`. Tipografice[te, urm`m exemplul de acest gen, al
tabloului din edi]ia Poeziilor lui Baudelaire, de la Nouvelle Revue
Franπaise. Ca [i acolo, transcriem titlul [i numele autorului, cu
capitale, pe al editorului cu italice [i restul cu liter` dreapt`, de r~nd,
indiferent de caracterele tipografice ale originalului. Liniile, de orice
dimensiune, le-am uniformizat; ornamentele tipografice sau desenele
le-am indicat prin s. (semn), iar emblemele editoriale, prin s. ed.
(semnul editorului). De la ordinea cronologic` ne-am ab`tut \ntru at~ta
c` am grupat la fiecare edi]ie retip`ririle, c~te s-au urmat \n decursul
anilor. çn felul acesta se pot urm`ri, mai u[or, diferen]ele [i, dup`
cazuri, amelior`rile, de la o retip`rire la alta. Fiecare edi]ie \[i are mica
sa familie, \nl`untrul c`reia e loc [i pentru cronologie [i pentru istorie.

Caracterului bibliografic, tabloul acesta [i-l adaug` [i pe cel
critic. F`r` a intra \n prea multe detalii, se va \ncerca s` se pun` \n
lumin` caracterele proprii fiec`rei edi]ii. çnf`]i[area lor, oric~t de
limitat`, va aduce un \nceput de pre]uire [i de ierarhizare. Orice
edi]ie cat` s` r`spund` at~t unor cerin]e de ordin general, c~t [i
acelor norme pe care [i le-a propus. O edi]ie care respect` cerin]ele
generale [i-[i \mpline[te normele propuse, este o edi]ie izbutit`.
Nereu[ita unei edi]ii vine mai pu]in de la fatalele imperfec]iuni ale
lucrului omenesc, c~t din faptul c` \[i tr`deaz` criteriile pe care s-a
\ntemeiat [i \n virtutea c`rora cere dreptul de cet`]enie. Cum e [i
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firesc, cu alt` unitate de m`sur` se judec` o edi]ie popular`, una de
lux sau una critic`. Iar celei ce pretinde mult, mult i se va pretinde.

Se atrage aten]ia c` tabloul prive[te numai edi]iile poeziilor,
a[a zic~nd antume, ap`rute \n timpul vie]ii autorului. Volumele
combinate de proz` [i poezii [i cele integrale se \nregistreaz`
numai pentru partea respectiv`, a poeziilor antume. Toate celelalte
p`r]i, privind alte capitole, ca [i volumele de poezii postume etc.,
se rezerv` tabloului bibliografic respectiv, ce va \nso]i fiecare nou
volum, al edi]iei de fa]`.

Cu aceste c~teva preliminarii [i rezerve, l`s`m s` urmeze
tabloul edi]iilor.

POESII || de || MIHAIL EMINESCU || – || Editura Libr`riei ||
Socecu & Comp. – Bucure[ti – || 1884.

VIII + 307 pagini. çn capul filelor gravuri. Exemplarele, ce am
consultat, unul de lux [i unul de h~rtie obi[nuit` nu au portretul poetului.
Noti]a bibliografic` ap`rut` \n «Convorbiri Literare», pe 1 ianuarie 1884,
vorbe[te de «portretul autorului [i o prefa]` de T. Maiorescu. Un vol. \n
8o, 307 pag.». G. Ibr`ileanu confirm`1

Filele V–VI cuprind urm`toarea istoric` prefa]`:

«Colec]ia de fa]` cuprinde toate poesiile lui Eminescu publicate la
«Convorbiri literare» de vreo doisprezece ani \ncoace, precum [i cele
aflate p~n` acum numai \n manuscript pe la unele persoane particulare.

Publicarea se face \n lipsa poetului din ¥ar`. El a fost totdeauna prea
impersonal [i prea nep`s`tor de soarta lucr`rilor sale, pentru a fi putut fi
\nduplecat s` se \ngrijeasc` \nsu[i de o asemenea culegere, cu toat`
st`ruin]a amicilor s`i literari.

Poesiile, a[a cum se prezint` \n paginile urm`toare, nu sunt dar
rev`zute de Eminescu [i sunt prin urmare lipsite de \ndrept`rile ce avea
de g~nd s` le fac`, cel pu]in la cele vechi (Venere [i Madon`, Mortua est,
Egipetul, Noaptea, çnger de paz`, çmp`rat [i proletar, Rug`ciunea unui
Dac, çnger [i demon).

Dac` totu[i am publicat [i aceste poezii, \mpreun` cu celelalte, a[a
cum se g`sesc, am f`cut-o dintr-un sim]`m~nt de datorie literar`.
Trebuiau s` devie mai u[or accesibile pentru iubitorii de literatura noastr`
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toate scrierile poetice, chiar [i cele \ncep`toare, ale unui autor, care a fost
\nzestrat cu darul de a \ntrupà ad~nca sa sim]ire [i cele mai \nalte g~ndiri
\ntr-o frumuse]e de forme, subt al c`rei farmec limba rom~n` pare a primi
o nou` via]`.»

Bucure[ti, Decemvrie 1883.
T. MAIORESCU

Purt~nd data 1884, se [tie c` volumul era pe pia]` \nc` din
decembrie 1883, cum las` a se b`nui \ns`[i prefa]a, datat` decem-
brie [i ad`ugat` \n frunte, dup` ce volumul e \n \ntregime tip`rit.
Afar` de «Convorbiri», apari]ia volumului mai e semnalat` de
«Familia», din 1 ianuarie 1884 [i «Contemporanul» pe ianuarie,
cum informeaz` G. Ibr`ileanu, \n studiile sale:

«Mai mult! Se poate preciza [i ziua c~nd a ap`rut volumul. Apari]ia
volumului este anun]at` \n ziarul Rom~nia de Joui, 22 Decemvrie 1883 la
rubrica «Sciri d’ale zilei». («A ap`rut \n editura libr`riei Socec din
Bucure[ti, Poesiile lui Mihail Eminescu, \ntr-un splendid volum de 300
pag., care face cea mai mare onoare artei tipografice etc.»). Apari]ia
volumului e anun]at` \n ziarul Rom~nia liber` din 23 Decemvrie 1883, la
rubrica «Cronica zilei». («Poeziile eminentului nostru poet Eminescu au
ap`rut… Recomand`m cu st`ruin]` cetitorilor no[tri volumul ap`rut
ast`zi \n libr`ria d-lui Socec, o perl` f`r` pre] a poeziei noastre»)2

Ce a \nsemnat edi]ia aceasta pentru circula]ia intens` a poeziilor
[i faimei lui Eminescu, abia dac` mai e nevoie s` amintim.

çn ce grad, iar`[i, edi]ia aceasta era, \n acela[i timp, [i o fapt`
bun` se poate vedea din discre]ia cu care Maiorescu \n]elegea s`
adoarm` nelini[tile poetului:

«De vreai s` [tii, \i scria T. M., la sanatoriul din Ober-Döbling, unde
era instalat, cu ce mijloace e[ti sus]inut deocamdat`? Bine, Domnule
Eminescu, suntem noi a[a str`ini unii de al]ii? Nu [tii D-ta iubirea ([i
dac`-mi dai voie s` \ntrebuin]ez cuv~ntul exact, de[i este mai tare)
admira]ia adeseori entusiast` ce o am [i eu [i tot cercul nostru literar
pentru D-ta, pentru poesiile D-tale, [i pentru toat` lucrarea D-tale literar`
[i politic`? Dar a fost o adev`rat` exploziune de iubire cu care noi to]i
prietenii D-tale ([i nu numai ace[tia) am contribuit pentru pu]inele
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trebuin]e materiale ce le reclama situa]ia. ßi n-ai fi f`cut [i D-ta tot a[a
din multul-pu]inul ce l-ai fi avut c~nd ar fi fost vorba de orice amic,
necum un amic de valoarea D-tale?»

«Acum trebuie s` mai [tii, c` volumul de poesii ≤ce≥ ]i l-a publicat
Socec, dup` \ndemnul meu \n Decemvrie anul trecut, a avut cel mai mare
succes, a[a \nc~t Socec st` \nc` uimit. çn aceste 7 s`pt`m~ni de la
apari]iunea lui, s-au v~ndut 700 de exemplare; o mie este toat` edi]ia [i de
pe acum trebuie s` te g~nde[ti la edi]ia a doua, care va fi reclamat` pe la
toamn` [i \n care vei putea face toate \ndrept`rile ce le crezi de trebuin]`.
Poesiile d-tale sunt ast`zi cetite de toate cucoanele, de la Palat p~n` la
mahala la Tirchile[ti, [i la \ntoarcerea \n ]ar` te vei trezi cel mai popular
scriitor al Rom~niei… «Was ich mir defor Koofe»! A[a cum este, dar tot
nu este r`u, c~nd te sim]i primit cu at~ta iubire de compatrio]ii t`i»1

Alc`tuit` \ntr-un spirit din cele mai atente, [i subordonat` \ntru
totul durerosului eveniment ce venea s` curme a[a de crud o
carier` \n plin` ascensiune, edi]ia Maiorescu s-a p`strat neschim-
bat`, de-a-lungulul tuturor retip`ririlor c~te au urmat, sporit` doar
de c~teva «postume», ce se vor \nregistra la locul lor. Mai mult,
edi]ia Maiorescu a r`mas [i p~n` ast`zi modelul celei mai ideale
or~nduiri a poeziilor lui Eminescu, [i de la sugestiile ei au plecat
nanum`ra]i al]i editori.

çntr-o atare edi]ie, menit` s` pledeze nefericirea unuia din cei
mai perfec]i [i mai unitari poe]i rom~ni, nu-[i putea afla loc
poeziile de tinere]e ale lui Eminescu, de a c`ror lips` vorbea, cu
at~ta juste]`, de altminteri, Hasdeu, la centenarul din 1902, al lui
Eliade R`dulescu.

ßi ele n-au fost niciodat` adaose, nici \n timpul vie]ii lui
Maiorescu, nici dup` aceea, edi]ia poeziilor ap`rute, sau care aveau
s` apar`, aproape \n acela[i timp cu ie[irea de sub tipar a culegerii,
\n «Convorbiri».

Clasic`, prin consacrarea unei jum`t`]i de veac, or~nduirea2

poeziilor \n edi]ia Maiorescu este o oper` cu totul personal` a
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criticului [i ea se cuvine \nregistrat` ca atare. Cu at~t mai mult, cu
c~t formula edi]ia Maiorescu, de care ne vom folosi, \n osebite
r~nduri, sintetizeaz` nu numai metoda [i data istoric`, pe care le-a
\nscris \n fruntea tabloului edi]iilor eminesciene, dar [i formula
practic`. Ea fixeaz` o situa]ie.

Acest cuprins [i aceste ordine sunt urm`toarele: 1. Singur`tate;
2. Las`-]i lumea ta uitat`; 3. ßi dac` ramuri bat \n geam; 4. Pajul
Cupidon; 5. Ce te legeni, codrule; 6. Melancolie; 7. Rug`ciunea
unui Dac; 8. Pe aceea[i ulicioar`; 9. De c~te ori, iubito; 10. O
r`m~i; 11. Desp`r]ire; 12. Cr`iasa din pove[ti; 13. Od`; 14. La
mijloc de codru des; 15. Venere [i Madon`; 16. Sonet (Iubind \n
tain`); 17. Sonet (Afar`-i toamn`); 18. Sonet (Sunt ani la mijloc);
19. Sonet (C~nd \nsu[i glasul); 20. Sonet (Trecut-au anii); 21.
Sonet (S-a stins via]a, falnicei Vene]ii); 22. Dorin]a; 23. Mortua
est; 24. Noaptea; 25. Egipetul; 26. Adoi; 27. Ce e amorul; 28.
Lacul; 29. çnger [i demon; 30. Floare albastr`; 31. Se bate miezul
nop]ii; 32. çnger de paz`; 33. At~t de fraged`; 34. O mam`, dulce
mam`; 35. F`t frumos din Tei; 36. Cu m~ne zilele-]i adaugi; 37.
Din valurile vremei; 38. Povestea Codrului; 39. çmp`rat [i
Proletar; 40. Pe l~ng` plopii f`r` so]; 41. Glossa; 42. S-a dus
amorul; 43. Departe sunt de tine; 44. Fream`t de codru; 45. De-or
trece anii; 46. Te duci; 47. Peste v~rfuri; 48. Somnoroase p`s`rele;
49. Revedere; 50. C~nd amintirile; 51. Doina; 52. Mai am un
singur dor; Variant`; Alt` variant`; Alt` variant`; 53. Epigonii; 54.
C`lin; 55. Strigoii; 56. Satira I; 57. Satira II; 58. Satira III; 59.
Satira IV; 60. Luceaf`rul; 61. Criticilor mei.
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personajului lui: o sl`biciune, o lupt` continu` \ntre sim]`m~ntul trecutului disp`rut,
pe de o parte, [i sim]`m~ntul mor]ii apropiate, pe de alt` parte. Care din aceste dou`
sim]`minte va subjuga, va dobor\ pentru totdeauna pe poet? E un moment la care
poetul st` cu g~ndirea lui la cump`n`: e \n poezia Se bate miezul nop]ii. Editorul lui
Eminescu a avut fericita idee de a a[eza aceast` poezie la mijlocul volumului. çn
paginile ce purced asist`m mai ales la predominarea sim]`m~ntului Trecutului \n
sufletul lui Eminescu: cu trecutul, amorul [i toate amintirile cele dragi; de la mijlocul
volumului \nainte, asist`m mai ales la Triumful Mor]ii etc. etc.»

Cititorul poate verifica singur m`sura \n care, cl`dind \n arbitrar, observa]iunea
lui Pompiliu Eliade e sau nu just`. Poate nu stric` s` men]ion`m c` Se bate miezul
nop]ii dateaz` de pe la 1868.



Un total de 64 poezii, dac` adun`m [i cele 3 variante, nenume-
rotate, ale poeziei Mai am un singur dor.

Textul edi]iei Maiorescu este, al poeziilor ap`rute \n
«Convorbiri», pe de alta, al celor ce aveau s` se publice \ndat`, \n
grupe masive, [i despre care Maiorescu spunea c` le are «de la
persoane particulare». Oric~t` fantezie [i verv` ar cheltui G.
Ibr`ileanu \n studiile sale asupra edi]iilor din Eminescu, c~t` vreme
lipsesc informa]iile autentice, orice discu]ie poate fi considerat`, cu
chiar una din expresiile istoricului literar, «un lux». Exist` o
chestiune a «l`zii» cu manuscripte [i ea apare, fie \n coresponden]a
lui Eminescu, fie \n reportagiile timpului. Dar despre aceast`
chestiune nu avem date precise, cum nu avem nici despre situa]ia
exact` a transferului acestor manuscrise, pe care Maiorescu le dona
Academiei Rom~ne, \n 1902. Nimic nu \mpiedic` s` b`nuim c`,
totu[i, Maiorescu a utilizat aceste manuscrise [i acum, \n 1883, c~nd
preg`tea \nt~ia edi]ie, dup` care le-a utilizat [i dup` moartea
poetului, c~nd publica Dalila, \ntr-o form`, cu mult sim] al retu[elor,
pus` la punct [i care presupune, ne\ndoios, cercetarea de aproape a
manuscriselor. De altminteri, textul cu care Maiorescu dona \n 1902,
Academiei, manuscrisele poetului, text ce se poate citi \n not`
\ncurajeaz` orice presupunere de felul acesteia. «persoanele
particulare» de la 1883, se poate s` fi fost o formul` conven]ional`1.

Marea problem` a persoanelor particulare, din care fantezia
poli]ist` a lui G. Ibr`ileanu [i p~n` la un punct gustul de analiz` al
romancierului, au f`cut o afacere cu adev`rat tenebroas` [i pe care
[i-a cl`dit \ntreaga teorie a postumelor lui Eminescu, se prea poate

350

1 Cum, f`r` doar [i poate, conven]ional` este [i ceast`lalt` formul` – d`ruite
mie de d~nsul \n diferite ocaziuni – din scrisoarea, cu care Maiorescu \nso]ea, \n
[edin]a de la 25 ianuarie 1902, dania manuscriselor lui Eminescu, a celor 43 de
manuscrise, afl`toare ast`zi la Academie [i care \nsumeaz` un total de peste 15.000
pagini. Dar iat` cu \n[i[i termenii acelei scrisori: «De la Michail Eminescu posed –
d`ruite mie de d~nsul \n diferite ocaziuni – multe manuscripte, parte poezii
publicate, parte \ncerc`ri, fragmente [i variante de poezii nepublicate, parte studii,
traduceri [i articole \n proz`. Toate aceste manuscripte, a[a cum se afl`: \n c`r]i
cartonate, \n caiete cusute [i \n foi volante, vi le trimit al`turat [i le d`ruiesc al`turat
Academiei Rom~ne pentru a servi celor ce se vor ocupa \n viitor cu cercet`ri mai
am`nun]ite asupra vie]ii [i activit`]ii marelui nostru poet…» (Analele Academiei
Rom~ne, S. II, T. XXIV, Partea administrativ` [i desbaterile, 1902, pag. 95).



s` fi fost, \n realitate, un lucru cu mult mai inocent. Ibr`ileanu n-a
prea fost unul din familiarii manuscriselor eminesciene. Altminteri
ar fi observat c` \ncep~nd \nc` din 1867, còpiile caligrafice, transcrise
ca pentru tipar se succed, cu constant` medod`. N-ar fi fost deci
exclus ca Maiorescu s` fi g`sit aceste ultime poezii ca pe un pachet
de epistole, investit cu toate formele legale, dar care dintr-un motiv
de for]` major` n-a apucat s` fie expediat cu po[ta. Iat`, toat`
problema postumit`]ii [i non postumit`]ii, redus` la propriile ei
limite. A[adar, grupul acesta de poezii a trecut din manuscrise, \n
edi]ia prim` [i apoi \n «Convorbiri», din care pricin` au [i fost
scutite de erori de tipar, cu excep]ia mizerii pentru mi[eii din Glossa.

Celelalte, \ncep~nd cu Venere [i Madon` [i sf~r[ind cu Doina
(mai pu]in Luceaf`rul, care [i el trece prin camera obscur` a
retu[`rilor maioresciene), c~te ap`ruser` \n «Convorbiri Literare»,
unde nu fuseser` cur`]ate de gre[eli de tipar, p`streaz` \n prima
edi]ie Maiorescu, aproape toate erorile. Ba chiar [i \n edi]iile
urm`toare [i, precum se va specifica, la locul s`u, p~n` \n zilele
noastre. C` Maiorescu \ngrijea de aceast` edi]ie el \nsu[i, \nsu[i o
m`rturise[te \n c~teva r~nduri, dup` cum m`rturise[te c` tot el
f`cuse [i corect`rile primei edi]ii. Ceea ce explic` cu greu
perpetuarea [i consfin]irea multora din erorile, a[a zise clasice2.

Din erorile de tipar ale «Convorbirilor», care au trecut nest~nje-
nite \n prima edi]ie Maiorescu [i au \mpietrit prinse \n filde[ul
versurilor, de-a-lungul tuturor edi]iilor, mai importante sunt:

P~n-e[ti clar` ca o ros`, p~n-e[ti dulce ca o floare.

(Noaptea)
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2 «çn r`stimpul acesta – scria el surorii sale, la Ia[i, cu epistola din 6/18
decembrie 1883 – am trimis ast`zi corectarea ultimei coli (Nr. 20) Tipografiei
Socec-Teclu, care ti[`re[te \ntr-o admirabil` edi]ie poeziile lui Eminescu, a[a c`
peste vreo zece zile apare volumul pe care, natural, ]i-l voi trimite imediat. çi mai
scriu numai o scurt` prefa]`. Poeziile, a[a cum sunt or~nduite (s` se re]ie apozi]ia!),
sunt cele mai str`lucite din c~te s-au scris vreodat` \n rom~ne[te [i unele chiar \n alte
limbi. Unele absolut inedite, mai ales un foarte frumos sonet despre Vene]ia [i o
Gloss`… çn ultimele trei s`pt`m~ni am corectat zilnic c~te 4 coli, dou` din
Eminescu, dou` din Kotzebue…» (I.E. Torou]iu, Studii [i documente literare, V,
1934, pag. 18).



Clar`, ca o ros` pentru rou` – eroare semnalat`, \ntr-un anume
fel, chiar de Hasdeu, pu]in` vreme dup` s`v~r[irea ei (cf. pag. 318,
a edi]iei de fa]`).

Acolo-n ochi de p`dure
L~ng` bolta cea senin`
ßi sub trestia cea lin`
Vom [edea \n foi de mure.

(Floare albastr`)

cu intervenirea versurilor 2 [i 3. Chestiunea poate fi urm`rit`,
\n aceast` edi]ie la capitolul respectiv.

A statelor greoaie, cari trebue-mpinse;
Atunci ve]i muri lesne f`r` de-amor [i grij`;
Poporul lui \l face t`cut [i umilit.

(çmp`rat [i proletar)
despre care se va vorbi imediat.

Nu spera c~nd vezi mizerii
La izb~nd` f`c~nd punte

(Glossa)
cu mizerii pentru mi[eii.
Suprimarea versului: ßi cum vin cu drum de fier din Doina –

semnalat` cum se va vedea, [i de Ion Gorun [i de Anghel
Demetriescu.

çn leg`tur` cu erorile din çmp`r`t [i proletar, se cuvine s` men]ion`m
c` dou` din ele, cele mai importante, fuseser` corectate, \nainte de
apari]ia \nt~iei edi]ii Maiorescu, [i anume \n «Contemporanul». Un mic
istoric se impune.

Dup` cunoscuta epigram` a lui Macedonski, I. N`dejde public` \n
«Contemporanul» (III, a) din 16 August 1883, un vehement articol de
protest \n care reproduce epigrama \ncriminat`, [i o taxeaz` drept «fapt`
s`lbatec`». çncep~nd cu num`rul urm`tor, [i ca s` dea o mai mare
importan]` protestului, reproduce «Din poesiile lui Eminescu» (e chiar
titlul rubricei), \nso]indu-le de o noti]` explicativ`, isc`lit` X. Epigrama
lui Macedonski, reprodus` [i ea \n num`rul anterior \ncepea, se [tie, cu:
«Un X… pretins poet, acum…». Noti]a precizeaz` c` transcrierea
poeziilor lui Eminescu se face dup` «Convorbiri».
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ßi se tip`resc: Scrisoarea \nt~i [i Scrisoarea a doua (\n
«Contemporanul», III, 3, 1 septembrie 1883); Scrisoarea a treia, partea I-
a (ibid., 4, 16 septembrie); Scrisoarea a treia, partea II-a (ibid., 5, 1
octombrie); Scrisoarea a patra (ibid. 6, 16 octombrie); cu ultimele dou`
versuri, \n italice; çmp`rat [i proletar (ibid., 7, 1 noembrie 1883), av~nd
\ndreptate: 

v.   23: A statelor greoaie care trebuie-mpinse
v. 120: Poporul loc \i face t`cut [i umilit
(R`m~nea eroarea din v. 106: Atunci ve]i muri lesne f`r` de-amor

pentru amar).
Dup` cum urmeaz`: Venere [i Madon` (ibid., 8, 16 noembrie). çn nr.

12 din 15 ianuarie 1884 se tip`resc ecouri de la banchetul Junimei [i \n
nr. 13 din 1 februarie 1884 sub titlul Din poeziile lui Eminescu (sf~r[it),
urm`toarea valoroas` not`: «çncepur`m a publica din poeziile lui
Eminescu, c~nd nu [tiam c` \n cur~nd va ie[i un volum care s` le
cuprind`, dac` nu pe toate, dar cel pu]in pe cele mai \nsemnate. Prin
publicarea volumului se face de prisos lucrarea noastr`, de vreme ce nu
ne \ndoim c` to]i cetitorii no[tri se vor gr`bi s`-l cumpere. Volumul a ie[it
\n Bucure[ti \n edi]ia d-lui Socec [i cost` patru lei. Aice vom publica
c~teva poezii populare din volum ca s` vad` oricine ce efecte frumoase
este \n stare s` pricinuiasc` poezia poporului, dac` [tie cineva s` se
p`trund` de d~nsa. Mai public`m [i poezia de la sf~r[itul volumului
Criticilor mei. Dac`, cum auzim, poetul s-a \ns`n`to[it, cu at~ta mai bine.
Va vedea cum \l pre]uiau de mult oamenii [i c` se \n[elase privind prea
aspru lumea».

ßi se reproduce: Ce te legeni codrule, Revedere, Doin` [i Criticilor mei.

Un capitol special al edi]iei Maiorescu \l formeaz` tip`rirea
Luceaf`rului. L`s~nd dezvolt`rilor de rigoare r~ndul [i locul lor \n
capitolul respectiv, s` spunem de pe acum c` versiunea sc`zut` cu
patru strofe a Luceaf`rului din edi]ia Maiorescu este o lucrare ce-i
apar]ine \ntru totul. Ap`rut \n «Almanahul Rom~niei June», \n
aprilie 1883, Luceaf`rul e reprodus aidoma \n «Convorbiri literare»
din august, acela[i an, dup` \mboln`virea poetului. çncep~nd s`
lucreze prin noembrie la edi]ia sa, Maiorescu aplic` textului din
«Convorbiri» o reduc]ie de patru strofe, dictat`, desigur, de criterii
pe care nu le-a explicat, dar care se pot cu lesniciune formula. Un
lucru cat` totu[i s` recunoa[tem: simplificarea impus` de Maiorescu,
arbitrar` cu orice interven]ie str`in`, s-a f`cut cu p`strarea
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leg`turilor organice. Suprim~nd cunoscutele trei strofe, din
\mbierea Creatorului, Maiorescu avea grij` [i desigur instinctul
logic, s` substituie vechii tranzi]ii, una nou`, care era cerut` de
noul contur al poemei. çn felul acesta, amputarea a trecut neobser-
vat`. Au gre[it \ns`, aceia dintre editori care p`str~nd versiunea
Maiorescu, au revenit la tranzi]ia «Convorbirilor».

O opera]ie de acela[i fel va efectua Maiorescu pentru Dalila, pe
care o anexeaz`, poate edi]iei a V-a, dup` ce o tip`rise \n
«Convorbiri».

POESII || de || MIHAIL EMINESCU || Edi]ia a doua || Editura
Libr`riei || Socecu & Comp. – Bucure[ti || 1885.

VI + 2 (nenumerotate) + 307 pag.
Portret miniatural [i isc`litur` compus` caligrafic, din caractere de

tipar.
Prefa]a edi]iei \nt~ia.
Erorile de tipar se men]in.

Edi]ia a 3-a ne e cunoscut`, numai din urm`toarea noti]` a edi]iei
Gh. Adamescu: «Idem. Ed. 3-a 1888. Un exemplar \n Biblioteca
Clubului Tinerimei din Bucure[ti. Acelea[i poezii. Prefa]a lui
Eminescu [i noti]a lui Giurescu despre data na[terii autorului».

çntr-un articol al lui Corneliu Botez: «Unde s-a n`scut poetul
Eminescu», Mihail Eminescu, I, 6, 1 martie 1904, se vorbe[te de o
«edi]iune de lux a poeziilor lui Eminescu din anul 1887, ap`rut`
sub \ngrijirea d-lui T.L. Maiorescu, \n editura Libr`riei Socec…».

Ce este, \ns`, mai pu]in probabil, e ca la 1887 sau 1888 s` fi
ap`rut noti]a lui Giurescu, tip`rit`, cum se va vedea, abia \n edi]ia
a [asea, peste vreo patru ani.

POESII || de || MIHAIL EMINESCU || Edi]ia a patra || cu o
noti]` biografic` de T. Maiorescu || Editura Libr`riei || Socecu &
comp. Bucure[ti || 1889.

XIV + 315 pag.; portret miniatural; prefa]a edi]iei \nt~ia [i
\nt~ia parte din studiul Eminescu [i poeziile lui, ap`rut \n
«Convorbiri literare», XXIII, 8, 1 noembrie 1889.
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çn leg`tur` cu edi]ia a patra se cuvin reproduse c~teva r~nduri
din articolul ce Alexandru Hodo[, (Ion Gorun de mai t~rziu),
publica sub transparent pseudonim \n «F~nt~na Blanduziei»:

Edi]ia a patra, departe de a fi completat`, p`streaz` chiar [i gre[elile
edi]iei a treia, afar` de una singur`, \ndreptat` [i aceea nu \n textul c`r]ii
ci la sf~r[it \ntr-o erat`! Este ad`ogarea unui vers, l`sat afar` din Satira I,
dup` versul:

C`ci sub frunte-i viitorul [i trecutul se \ncheag`,
Noaptea-ad~nc a veciniciei, el \n [iruri o desleag`.
Dar cine n-a observat, \n edi]iile anterioare [i alte l`s`ri afar`, cum e

de pild` \n celebra Doin`, versul:
ßi cum vin cu drum de fier
Toate c~ntecele pier.
Ei bine, [i \n edi]ia a patra, ca [i \n celelalte, \n zadar cau]i chiar [i la

erat` urma primului vers l`sat afar`: Nici at~t nu-i d-ajuns.
Edi]ia a patra p`streaz` din edi]ia a treia erori care \n edi]iile

anterioare nu erau, cum e de pild`:
Din Coian la Vatra Dornii
çn loc de Boian – [i altele mai m`runte, sumedenie!
Ca lucrare tipografic`, de asemenea edi]ia a patra e inferioar` cu ceva

celorlalte edi]ii.
çn loc s` se \ngrijeasc`, cum cred c`-i era datoria mai \nainte de toate,

ca s` cure]e de gre[eli, s` \mplineasc` lacune [i s` caute a completa dup`
putin]` volumul de poezii al lui Eminescu, d-l Maiorescu [i-a tip`rit, \n
adev`r, \n fruntea volumului, studiul cu care ne amenin]ase \n
«Convorbiri literare».

A l`sat, ce-i drept, de-o parte titlul preten]ios al studiului; \l nume[te
acum noti]` biografic` [i-i p`streaz` numai partea \nt~ia, partea \n care cu
contrazicerile [i necesit`]ile pe care le-am ar`tat \ntr-un articol din nr. 7
al «F~nt~nii Blanduziei»1, \[i face ap`rarea \n contra imput`rilor c` d-sa
[i al]ii ca d-sa ar fi l`sat pe Eminescu \n mizerie, din pricina c`reia ar fi
nebunit…2.

Edi]ia a 5-a nu este cunoscut`. Socotind, cu oarecare aproxima]ie,
am putea presupune c` ea a ap`rut c`tre \nceputul lui 1891, de vreme
ce edi]ia a 4-a ap`rea c`tre sf~r[itul lui 1889, iar a 6-a, \n iunie 1892.
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1 Al. I. Hodo[, Un poet [i un critic, «F~nt~nii Blanduziei», nr. 7 (seria II),
12–19 noembrie 1889.

2 Alih ≤Al. I. Hodo[≥, Edi]ia a patra a poeziilor lui Eminescu, «F~nt~na
Blanduziei», nr. 10 (seria II), 3–10 decembrie 1889.



P~n` ce vom fi consultat un exemplar, nu putem [ti ce spor de
texte va fi avut fa]` de edi]ia a 4-a. Judec~nd dup` faptul c`
num`rul din 1 februarie 1890, al «Convorbirilor», [i sub titlul
«Dou` poezii postume ale lui Eminescu», Titu Maiorescu publica
sonetul Or c~te stele [i Dalila, \nso]indu-le de noti]a cu care ne
vom mai \nt~lni, [i a c`rei concluzie era c`: «aceste dou` poezii
cuprind versuri de-o unic` frumuse]e [i (c`) nu pot lipsi din opera
lui Eminescu» – s-ar putea, zic, deduce c` edi]ia ce urm` – a 5-a –
va fi \nsumat [i aceste dou` texte. Cu certitudine, \ns`, nu se poate
afirma. Ce este sigur este c` edi]ia a 6-a, ce apare \n 1892,
\nsumeaz` 4 poezii noi, pe care «Convorbirile» se gr`besc s` le
reproduc`. ßi nimic nu se pune cu Dalila [i Ori c~te stele. Pentru
c` figuraser` \n edi]ia  a 5-a? Pentru c` vor figura abia \n a 7-a?

Iat` \ntreb`ri pe care numai prezen]a unui exemplar le va
dezlega1.

Edi]ia a 6-a de asemenea nu ne este cunoscut`. Dar despre ea
avem date precise \n noti]a ap`rut` \n «Convorbiri literare», XXVI,
3, din 1 iulie 1892.

Sub titlul Patru poesii de Eminescu, redac]ia scria:
«Noua edi]ie (a 6-a) a poesiilor lui Eminescu, ap`rut` la Socecu & C-

nie \n luna trecut` sub \ngrijirea d-lui T. Maiorescu [i cu \ndreptarea
multor gre[eli de tipar din edi]ia precedent`, este sporit` cu urm`toarele
poesii g`site pe c~teva foi scrise de m~na lui Eminescu. D. Maiorescu le
\nso]e[te cu o not` la pag. 294, \n care spune: „poesiile, scrise – pe c~t se
vede – \n prima arunc`tur` a condeiului, au r`mas nerev`zute de poet [i
nepublicate de el; una din ele este numai un fragment de 3 strofe.
Rug`ciunea se afl` intercalat` \ntr-o poesie de 12 strofe, intitulat` Ta
twam asi, av~nd \ns` \n manuscript fiecare strof` r~nduri [terse [i
ne\nlocuite etc. Dar [i a[a cum le g`sim ast`zi, aceste poesii cuprind
versuri de o unic` frumuse]e [i nu pot lipsi din opera lui Eminescu».

De altminteri, noua edi]ie se folose[te, \ntr-un Post-scriptum, pentru
fixarea datei na[terii lui Eminescu, de scrisoarea lui Giurescu, publicat`
\n num`rul «Convorbirilor» de la 1 iunie a.c.»
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1 O verificare de ultim` or` ne \nlesne[te, cel pu]in, datarea exact` a edi]iei a 5-a.
çn amintitul studiu, din 1903, \nchinat lui Eminescu, Anghel Demetriescu (Opere,
Funda]ia pentru literatur` [i art` «Regele Carol II», 1937, pag. 227 nota) vorbea de
«a cincea mie (1890)» pe care o avea \nainte, plin` de gre[eli de tipar. çntre altele,
continua s` lipseasc` din Doina, versul ßi cum vin cu drum de fier, despre care a mai
fost vorba.



ßi urmeaz`: çntre p`s`ri, Pe un album, Rug`ciune [i Fragment.
De re]inut: \nt~i c` edi]ia a 6-a se \ntrege[te cu 4 poezii postume [i,
al doilea, c` abia de la aceast` a [asea edi]ie apare textul lui N.D.
Giurescu, privitor la rectificarea anului na[terii lui Eminescu.

çn aceea[i vreme \n care se preg`tea tip`rirea edi]iei a 6-a, Titu
Maiorescu trimite lui I.V. Socec, o scrisoare \n care dup` ce
amintea c` de venitul multelor edi]ii s-a bucurat poetul, «\n cei din
urm` ani ai vie]ei sale», f`cea propunerea ca pe viitor, libr`ria-
editoare s` rezerve c~te 600 lei pentru fiecare nou` edi]ie de una
mie exemplare, care s` fie destina]i «la primirea acelor lucr`ri
literare scrise de studen]i rom~ni, care – pe l~ng` valoarea lor – s`
fie \n oarecare leg`tur` cu concep]iunile caracteristice cuprinse \n
opera lui Eminescu.

Dar abia dup` dou` mici premii, din care unul se d` scriitorului
N. B`lcescu, acordul e z`d`rnicit de soma]ia, ce c`pitanul Matei
Eminescu tip`re[te \n «Monitorul Oficial» din 9 octombrie 1894,
prin care declara c` «nimeni nu are dreptul a edita [i vinde scrierile
r`mase» de la decedatul s`u frate. «Fire[te c` \n urma acestei
\n[tiin]`ri, scria comentatorul, [i a primirii unei soma]iuni
deosebite, Casa Socec a suspendat editarea poesiilor lui
Eminescu1».

Cum edi]ia a VII-a apare \n 1895, [i tot la Socec, e de presupus
c` o tranzac]ie va fi intervenit, din timp, \ntre p`r]i.

POESII || de || MIHAIL EMINESCU || – || Edi]i a [aptea || – ||
A [aptea mie de exemplare || – || Cu o noti]` biografic` de T.
Maiorescu || Bucure[ti || Editura Libr`riei Socecu & Comp. || 1895.

XVI + 318 pag. Pe verso foaei de titlu: «Exemplarele No. 1 p~n` la
50 din edi]ia VII, sunt tip`rite pe h~rtie olandes`».

Cuprinde: prefa]a la edi]ia d-int~i; Poetul Eminescu, ap`rut \n ed. a
IV-a, datat gre[it: Bucure[ti, Octomvrie 1887; la fine, noti]a lui N.D.
Giurescu. Vignetele, cul-de-lampe-urile [i ornamentele dinl`untrul s-au
suprimat. Sunt 73 poezii (cu cele 3 variante pentru Mai am un singur dor:
76). La pag. 294, \n nota sonetului Or c~te stele, not` ce se va reproduce
\n toate edi]iile c~te vor mai urma, se vorbe[te de cele 6 poezii adaose
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«scrise pe c~t se vede – \n prima arunc`tur` a condeiului, (ce) au r`mas
nerev`zute de poet, nepublicate de el» [i \ncheie cu: «Dar [i a[a cum le
g`sim ast`zi, aceste poezii cuprind versuri de o unic` frumuse]e ce nu pot
lipsi din opera lui Eminescu».

Poeziile adaose sunt: Sonet, Oric~te stele, Pe un album, çntre p`s`ri,
Fragment, Rug`ciunea, Dalila.

Gre[elile de tipar, acelea[i – mai pu]in versul din Doina, de ast`dat`
restituit.

POESII || de || MIHAIL EMINESCU || – || Edi]ia a opta || * || A
opta mie de exemplare || * || Cu o noti]` biografic` de T. Maiorescu
|| – || Bucure[ti || Editura Libr`riei Socecu & Comp. || 1901.

XVI + 260 pag. Pe copert`: Pre]ul lei 1,50.
Acela[i cuprins, acelea[i erori de tipar, \n datarea noti]ei biografice

ca [i la poezii.

Edi]iile a 9-a [i a 10-a nu ne sunt cunoscute. Ele au ap`rut \n
r`stimpul dintre 1901, data celei de a 8-a  [i 1913, data celei de a
11-a edi]ii.

POEZII || de || MIHAIL EMINESCU || – || Edi]ia a unsprezecea
|| * || A treisprezecea [i a patrusprezecea mie de exemplare || * || Cu
o noti]` biografic` de T. Maiorescu || – || Bucure[ti || Editura
Libr`riei Socec & Comp., Societate Anonim` || 1913.

271 pag. + tabla de materii. Pe copert`: Pre]ul lei 1,50.
Acela[i con]inut, acelea[i erori de tipar. Noti]a biografic`, de

ast`dat`: Bucure[ti, Octomvrie 1897.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Cu o noti]` biografic` de
T. Maiorescu || – || Bucure[ti || Editura Libr`riei Socec & Comp.,
Societate Anonim`.

271 pag. + tabla de materii ≤f.a.; c.ca 1920≥.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Cu o noti]` biografic` de
T. Maiorescu || – || Bucure[ti || Editura Libr`riei Socec & Comp.,
Societate Anonim` || ≤1922≥.
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Anul pe copert`; 271 pag. + tabla de materii; acela[i con]inut etc.

MIHAIL EMINESCU || – || OPERE COMPLETE || – || Seria I
|| POESII || – || Volumul I || – || Cu o noti]` biografic` de T.
Maiorescu || s. ed. || Bucure[ti || Editura Libr`riei Socec & Co.,
Soc. Anonim` || 1922.

Pe copert`: Biblioteca Clasic`.
Volum mic, cartonat, 185 pag.; acela[i con]inut etc.
Cuprinde 49 de poezii dela Singur`tate p~n` la Revedere. Toate

poeziile \n vers lung, sunt fr~nte…
Tip`ritur` neglijent`, \n ciuda exteriorului.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Cu o noti]` biografic` de
T. Maiorescu || – || Bucure[ti || Editura Libr`riei Socec & Comp.,
Societate Anonim`.

271 pag. + tabla de materii. ≤f.a.; c.ca 1920≥.Acela[i con]inut etc.
≤f.a.; c.ca 1924≥.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Cu o noti]` biografic` de
T. Maiorescu || s. || Bucure[ti || Editura Libr`riei «Socec & Co.», S. A.

271 pag. ≤f.a.; c.ca 1927≥.
Acela[i con]inut, acelea[i erori.

MIHAIL EMINESCU ||| POEZII || || Dup` prima edi]ie
publicat` || cu o noti]` biografic` || de || T. Maiorescu || s.ed. ||
Editura Libr`riei || Socec & Co., S. A. || Bucure[ti.

265 pag. ≤f.a Din post-fa]`: 1936≥.
Acela[i con]inut, la care se adaog` o Postfa]` semnat` de d-l V.

Demetrius, care [i-ar fi dat osteneala s` elimine gre[elile de tipar, strecurate
an de an \n edi]ia Maiorescu. Note interioare semnaleaz`, \ndeosebi, erorile
edi]iei a IV-a. C~teva interven]iuni arbitrare, \n note, stric` tocmai scopului
urm`rit de editor: restituirea caracterului primei edi]ii.

çn schimb se p`streaz` toate evidentele [i istoricele erori de tipar ale
edi]iei prime, semnalate [i p~n` acum [i a c`ror d`inuire nimic nu o
\ndrept`]e[te.
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M. EMINESCU || – || PROZå ßI VERSURI || s. || Editor, V.G.
Mor]un || Ia[i, 1890.

254 pag. çn frunte o scrisoare autograf` a lui Eminescu, \n cuprinsul:

Boto[ani, 10 Noemvrie 1887.

Mult stimate amice,
Boala \ndelungat` de care am suferit, m-a \mpiedicat de la ]inerea

unei coresponden]e regulate. Acum, fiind \ntruc~tva mai restabilit, viu a
V` ruga s` V-aduce]i aminte de mine, de lipsa aproape absolut` de
mijloace de subzisten]`, \n care m` aflu.

Dac` V` este cu putin]` de-a-mi veni \n ajutor, V` rog a o face c~t de
cur~nd, c`ci cea mai neagr` mizerie m` amenin]`.

çn a[teptarea unui r`spuns r`m~n al D-Voastre,
devotat amic

M. Eminescu

Volumul cuprinde ca proz`: F`t-Frumos din lacrim`, S`rmanul
Dionis [i Influen]a Austriac`. Ca poezii: F`t-Frumos din tei, Foaie
ve[ted`, Diana, Dalila, Nu m` \n]elegi, Sara pe deal, La steaua, De
ce nu-mi vii, Kamadeva, cele 12 poezii din «Familia», dintre
1866–1869, Din noaptea («Familia», 1884) [i ca poezii postume:
Viea]a [i Stelele-n cer (din «F~nt~na Blanduziei»). Prefa]a editoru-
lui d` indica]iuni precise [i pre]ioase, asupra locului unde au ap`rut
buc`]ile \n proz` [i versuri. Observa]iile \nso]itoare sunt [i ast`zi
de actualitate. La F`t-Frumos din tei: «Aceast` poezie poate fi
socotit` ca o variant` a poeziei cu acela[i titlu publicat` \n volumul
editat la Libr`ria Socec [i care \n «Convorbiri literare», anul XI, nr.
12 purta titlul: Povestea Teiului.

Despre poeziile din «Familia»: «Socot c` vom aduce un
serviciu \nsemnat celor ce se \ndeletnicesc cu cercetarea am`nun-
]it` [i cu studiul dezvolt`rii geniului poetic al lui Eminescu,
public~nd aci [i \nt~iele buc`]i ale marelui nostru poet».

Despre cele dou` poezii postume: „Apoi ca poezii postume, am
g`sit dou` buc`]i publicate, f`r` titluri, de c`tre revista
bucure[tean` «F~nt~na Blanduziei» [i culese dintr-un notes al lui
Eminescu. Public~ndu-le aici am intitulat \nt~ia poezie: «Viea]a»,
iar pe a doua cu \nt~iul ei vers“.
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Postfa]a se \ncheie cu urm`toarele r~nduri: „Volumul de fa]`
trebuia s` apar` de anul trecut [i editorele, care \n acest` publica]ie
nu urm`rea cu g~nd b`nesc, era s`-[i scoat` numai cheltuielile,
r`m~n~nd ca autorul s` beneficieze de tot c~[tigul“.

„De atuncea \ncoace Mihaiu Eminescu s`v~r[indu-se din
viea]`, publica]iunea a fost \ntrerupt`; dar credincios \n]elegerii
avute, editorele nu voie[te s` trag` folos b`nesc din acest volum [i
va depune \n m~nele societ`]ii \ntocmite pentru \n`l]area statuei
nepieritorului poet c~[tigul net al acestei publica]iuni“.

Iar la fine, aceste utile [i rarissime detalii de tiraj:
Volumul s-a tip`rit:
101 exemplare numerotate, edi]ie de lux, h~rtie velin`,

\ntov`r`[ite de fotogr. autorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 lei
501 ex. h~rtie velin` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 lei
1001 ex. Edi]ie popular` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lei
(Un cititor a calculat cu creionul [i a aflat suma de: 6508 lei).

çn leg`tur` cu edi]ia Mor]un, «Familia», XXVI, 28, din 15/27 iunie
1890, reproduce recenzia ce N.A. Bogdan publicase \n «Era Nou`». De
punerile la punct, referitoare la proza lui Eminescu, at~t de revelatoare la
epoca aceea, vom aminti cu prilejul edit`rii operei \n proz`. Reproducem,
aici, c~teva din obiec]iile de ordin general [i de bun sim]:

„Apoi – nu [tiu ce l-a \ndrituit pe editorul Prozei [i Versurilor lui
Eminescu, de a publica scrierile sale, din acest volum, cu o ortografie…
n`dejdian`. Oric~t ar mai fi tr`it Eminescu, cred c` n-ar fi avut pl`cerea
de a scrie dou` r~nduri, de pild`, ca acesta:

«Ochii negri, cari ierau ai iei, iera iel \ntreg, iel copilul… iea \l crescu.»

Asta ar \nsemna a dezgropa un craniu de sf~nt, [i a-l expune privirii
publice \mbr`cat cu un joben, or cu o pip` \ntre din]i!

De asemenea nu [tim ce motiv literar a \mpins pe d-l Mortzun a
publica, \n reproduc]ie litografic`, o scrisoare a poetului – care numai
\ntre operele lui [i mai ales \n fruntea unui volum, nu-[i avea locul. Cu
to]ii [tim c` Eminescu a fost redus la mizerie; cu to]ii [tim c` [i amicii [i
cei ce numai au auzit de numele [i meritele lui, au contribuit cu mult-
pu]in spre a-i ameliora suferin]ele, ceea ce poate a f`cut-o [i d-l Mortzun,
sau persoana c`rei \i va fi adresat` acea scrisoare (c`ci nu se spune cui
anume e adresat`). F`cut-a d-l Mortzun o biografie a poetului, \n care la
partea suferin]elor sale s` introduc` acel act olograf?»
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MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || (Complecte) || s. || Ia[i ||
Editura Libr`riei Fra]ii ßaraga.

VIII + 213 pag. ≤f.a≥.
Patetic` prefa]` de A.D. Xenopol, datat` Februarie 1893.
çncepe cu Via]a, Stelele-n cer, poeziile din «Familia» [i sf~r[e[te cu

Moartea lui Aron Pumnul. Postumele edi]iei Maiorescu. Cronologie gre[it`.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Complecte || s. || Ia[i ||
Editura Libr`riei Fra]ii ßaraga.

240 pag. Pe copert`: A 12-a mie. Colec]iunea ßaraga. Pre]ul 1 leu.
Nou` prefa]` A.D. Xenopol \nso]it` de urm`toarea noti]`:
„Manuscriptele de mai sus, despre care vorbe[te d-ul A.D. Xenopol,

ni le-au d`ruit D-nul George Butman, fost pe-atunci compozitor de litere,
la «Convorbiri literare», care v`z~nd c` textul poeziilor se public` cu
oarecare corec]ie din partea redac]iei, i-au pl`cut a p`stra manuscriptul lor
original, spre a le avea a[a complete precum erau ele“.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Complecte || s. || Ia[i ||
Editura Libr`riei Fra]ii ßaraga.

Pe copert`: No. 7. A 13-a mie. Colec]iunea ßaraga. Pre]ul 1 lei ≤f. an≥.
Scurt` prefa]` A.D. Xenopol, interesant` pentru sugestiile [i

obiec]iile ce treze[te:
„Edi]iunea acesta nou` a poeziilor lui Mihai Eminescu se deosebe[te

de cele ale altor editori, mai \nt~i prin \ntocmirea [irului lor cronologic;
dup` data public`rii lor \n diferitele reviste [i scrieri din care au foat
culese. çntruc~t data alc`tuirii lor trebuie s` corespund` \ndeob[te cu
aceea a public`rei, se poate vedea din edi]ia de fa]` modul cum s-a
dezvoltat geniul lui Eminescu.

Asupra acestei \mprejur`ri, putem observa c` spiritul poetic a lui
Eminescu, de[i \nn`scut, a ajuns la deplina lui \nflorire destul de t~rziu.
çn poeziile lui \ncep`toarnice, el se arat` st~ngaci \n rostiri, greoi \n limba
adeseori plin` de neologisme ne\ndrept`]ite, confuz \n idei [i s`rac \n
rime. Unele din aceste defecte st`ruiesc p~n` [i \n timpurile de mai t~rziu.
A[a \n çmparat [i Proletar, \n Strigoii [i altele.

Putem spune c` talentul lui Eminescu nu ajunge \n deplina lui
dezvoltare dec~t \n 1877. C~nd ne g~ndim c` \n 1883, minunatul s`u spirit
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fu zdrobit pentru totdeauna, abia atunci putem pre]ui \nsemnata pierdere
ce a \ncercat-o literatura rom~neasc` prin \nnebunirea lui Eminescu.

Edi]ia de fa]` este apoi mai complet` dec~t toate cele precedente, at~t
prin restituirea adev`rat` a textului, dup` manuscriptele originale pe care
am fost destul de ferici]i a le afla, pentru o parte din poeziile lui, pe c~t [i
prin o reproducere mai exact` a poeziilor publicate [i care \n multe din
tip`ririle anterioare erau pline de gre[eli care le schimbau \n]elesul“.

MIHAIL EMINESCU || – || POESII || – || Carte didactic` ||
Aprobat` de Onor. Minister al Instruc]iunei publice [i Cultelor ||
Pentru uzul [colilor || – || Editori || S. Dimitriu & Matei Eminescu
|| – || Bucure[ti || – || Lito.-Tipografia Codreanu & S`voiu Calea
Rahovei Nr. 5 || 1895.

78 pag.; Pre]ul 50 bani; mic` prefa]` de N. Petra[cu.

MIHAIL EMINESCU || – || POESII || – || Carte didactic` ||
Aprobat` de Onor. Minister al Instruc]iunei publice [i Cultelor ||
sub No. 2531 din 28 Aprilie 1895 || Pentru usul [coalelor || – || Ia[i
|| Editura Libr`riei ßcoalelor, Fra]ii ßaraga || 1896.

Pe copert`: a 3-a mie, (evident: ex. De la Academie); Biblioteca
ßaraga, sub Poesii: 1, jos: No. 9 (din «Biblioteca ßaraga» a 25 de bani
volumul), Pre]ul 25 bani.

Pe fila 3: portretul de la Neam].
Pe fila 5–6 (n-rotate [i I–II): Un cuv~nt, datat martie 1896, isc`lit: I.I.

Alexandrescu-Dafin.
çntre altele:
Ie lucru curios c` din c`r]ile pentru [coalele primare, aproape de loc

nu se citeaz` din poieziele nemuritorului nostru poiet, Mihail Eminescu.
Cu at~ta mai mult, c` la Eminescu g`sim bog`]ia [i stilul cel mai curat din
tot ce s’a scris \n rom~ne[te, cu excep]ie bine \n]eles de un Creang`,
neintrecutul povestitor popular».

Biblioteca pentru To]i || MIHAIL EMINESCU || – || POESII ||
– || Cu noti]` biografic` || de || c`pitanul Eminescu, fratele poetului
Mihail Eminescu || s. || Bucure[ti || – || Editura Libr`riei Leon
Alcaly || No. 37. – Calea Victorei. – No. 37. || (Sub Hotel
Bulevard).
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Pe copert`: No. 195–196 ≤f.a.≥.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || – || Edi]ie \ngrijit` dup`
manuscrise de Ion Scurtu || s. || Bucure[ti || «Minerva», Institut de
Arte || Grafice [i Editur`, B-dul Aca- || demiei, 3. – Edgar Quinet,
4. || 1908.

Coperta de Ary Murnu. Pre]ul: Lei 1,50.
XXVIII (prefa]`, datat`: Bucure[ti, august 1908) + 352 pag.
Introducerea lui Ion Scurtu – \n at~tea privin]e excelent`, cu intui]ii

sigure [i de o terminologie ce se impune oric`rui familiar al
manuscriselor – \ncepe cu examenul, atent urm`rit, al edi]iilor de p~n` la
a sa, care va fi «dorita edi]ie critic`, autentic` \n text, complet` \n cuprins,
or~nduit` dup` toate normele obicinuite aiurea, spre mul]umirea [tiin]ei
[i a marelui public cititor».

Un Adaos, final, completeaz` izvoarele \nsemnate la fiecare pagin`
[i dovede[te c` Ion Scurtu a fost \nt~iul cercet`tor pasionat a
manuscriselor, care [i-ar fi des`v~r[it f`r` doar [i poate edi]ia, dac`
Parcele i-ar fi \ng`duit-o. Poeziile sunt \mp`r]ite \n trei perioade: a
tinere]ii \nt~ia, a tinere]ii a doua [i a maturit`]ii. çn l`untrul cadrului
cronologic, o nou` «grupare psihologic`, dup` fondul de sentimente [i de
idei ale poeziilor».

M. EMINESCU || – || LUMINå || DE LUNå || POEZII || – ||
Edi]ie \ngrijit` dup` ma- || nuscrise de Ion Scutru || s. || Bucure[ti ||
«Minerva». – Institut de Arte || Grafice [i Editur`. – || Bulevardul
|| Academiei 3. – Edgar Quinet, 4 || 1910.

Copert` Ary Murnu. Pre]ul: Lei 2.
391 pag. (incl. Prefa]a. Datat`: iunie 1910, adaug`, \n deosebi,

justificarea noului titlu: Lumin` de lun`, care, \ntr-adev`r, apar]ine lui
Eminescu.

Erata, \ntre alte gre[eli, indic` [i C`lin, unde \n loc de: singuric`-n
c`m`ru]`… cere s` se citeasc`: singuric`-n c`m`[u]`… (Sic!).

M. EMINESCU || – || LUMINå || DE LUNå || POEZII || – ||
Edi]ie \ngrijit` dup` ma- || nuscrise de Ion Scutru || s. || Bucure[ti ||
«Minerva»., Institut de Arte || Grafice [i Editur, Bulevardul ||
Academiei 3. – Edgar Quinet 4 || 1912.
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391 pag. Aceea[i copert`. Datat`: 1910.
Prefa]` datat`: iunie 1910.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || – || Edi]ie revizuit` || de ||
Ion Scurtu || s. || Editura Libr`riei Leon Alcalay || Calea Victoriei 47.

252 pag.
Pe copert`: Edi]ie ilustrat` (sic) [i revizuit` de Ion Scurtu, 1910 –

Pre]ul Lei 2.

Biblioteca pentru To]i || – || MIHAIL EMINESCU || – ||
POEZII || – || Edi]ie revizuit` de || Ion Scurtu || s. || Editura Libr`riei
Universale Leon Alcalay || Alcalay & Co || Bucure[ti – 37, Calea
Victoriei 37.

Pe copert`: No. 195–195 bis, 196–196 bis.
O mic` prefa]` \n termenii:
„Aceast` nou` edi]ie a poeziilor lui Eminescu este revizuirea [i

\ndreptarea vechii edi]ii din « Biblioteca pentru To]i»
Volumul cuprinde, \n prima linie, poeziile publicate de autorul \nsu[i

[i de prietenii s`i literari. S-au adaos la sf~r[it, ca o completare, numai
acele poezii postume, care par definitiv \nchegate [i sunt de o frumuse]e
deosebit`, la \n`l]imea celorlalte poezii ale lui Eminescu, neav~nd lipsu-
rile [i imperfec]iunile, care turburau [i nemul]umeau pe cititorii amatori.

Astfel credem a fi pus la \ndem~na acestui fel de cititori o edi]ie
popular` care se poate \ntrebuin]a cu \ncredere [i cu folos“.

MIHAIL EMINESCU || – || POESII || O noti]` biografic` || de
|| Ioan S`ndulescu || – || Edi]ia II || Completat` [i ad`ugit` || s. ed. ||
Bucure[ti || – || Editura Libr`riei Leon Alcalay || No. 37. – Calea
Victoriei. – 37.

F.a. – ≤c.ca. 1908≥. Celebr` prin erori de tipar [i note fanteziste, edi]ia
aceasta [i-a atras o \ndrept`]it` [i sever` critic` din partea lui Scurtu.

Biblioteca poporal` «Dacia» || – || No. 4–5 || M. EMINESCU [i
I. CREANGå || POVEßTI ßI POEZII || cu dou` icoane || – || Pre]ul
20 bani || – || Cern`u]i 1910 || – || Editura Soc. Stud. «Dacia» || – ||
Tipografia Soc. «ßcoala Rom~n`». Suceava.
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Bro[ur`, 63 pag.: 1–31 inclusiv rezervate lui Eminescu. Portret de Viena.
«Mihail Eminescu, noti]` biografic`», se \ncheie cu r~ndurile:
„çn Eminescu s-au \ntrupat durerile [i n`dejdiile unui neam \ntreg.

Mintea lui mare a \n]eles necazurile poporului nostru [i inima lui larg` a
sim]it durerea \ngr`m`dit` \n cele 12 milioane de suflete rom~ne[ti. Pe
d~nsul l-au durut durerile noastre, iar durerile noastre sunt acelea[i [i \n
ziua de azi; de aceea s`-i citim povestirile [i poeziile lui [i s` ne \n`l]`m
sufletele [i s` ne \nt`rim inimele“.

Cuprinde: Doin`, F`t-Frumos din lacrim`, poveste [i La Rovine
(fragment din Scrisoarea a III-a).

Biblioteca «Lumen» || Revist` periodic` || No. 102 || M.
EMINESCU || – || LUCEAFåRUL || – || çMPåRAT ßI
PROLETAR || – || «Lumen», – Bucure[ti || 7, Str. Calonfirescu, 7
|| 1911/XI.

≤M. EMINESCU:≥ SONETE ßI POEZII çN FORMå
POPULARå || Chi[in`u 1912. Bibl. Basarabiei.

≤Informa]ie din edi]ia a VI-a a d-lui Gh. Adamescu≥.

MIHAIL EMINESCU || – || OPERE COMPLECTE || – Poezii.
– Nuvele. – Roman. – Teatru. – Cuget`ri || Scrieri: Literare,
Economice, Politice [i Filosofice. || Scrisori. – Critica Ra]iunei
Pure de Kant || Cu || o prefa]` || [i || un studiu introductiv || de || A.C.
Cuza || – || Ia[i || – || Editat de || Libr`ria Rom~neasc` || Ioan V.
Ionescu [i N. Georgescu || ≤[i≥ || Institutul de arte grafice || N.V.
ßtef`niu & Co. || Strada ßtefan cel Mare No. 38 || 1914.

IX + 379 pag.; Pre]ul Lei 650.
Pe verso copertei:
«Coperta \n culori cu desen alegoric de cunoscutul pictor Ipolit

Str~mbulescu. Trei ilustra]ii reprezent~nd pe Eminescu la diferite v~rste».
Motivul copertei: ßtefan Vod` sun~nd din corn, din versul Doinei.
«Inten]ia noastr`, scria d-l A.C. Cuza \n prefa]`, a fost s` punem la

\ndem~n` rom~nilor de pretutindeni, \n interesul culturi na]ionale, o edi]ie
cuprinz~nd \ntr-un singur volum, cu pre] ieftin toate scrierile – fire[te,
cele mai \nsemnate, \n toate direc]iile, dac` nu chiar toate \n \n]elesul
absolut al cuv~ntului – comorile sim]irii [i g~ndului s`u, ale genialului
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nostru, nu numai poet, ci [i cuget`tor, \n at~tea domenii: Mihail
Eminescu.

E cea dint~i \ntreprindere, credem, de felul acesta la noi etc. etc.».
Popular` dar [i critic`, a[a cum o anun]a d-l A.C. Cuza \n prefa]`,

edi]ia din 1914 marcheaz` un moment \n tip`rirea operelor lui Eminescu.
Pun~nd la contribu]ie lucr`rile \nainta[ilor cu Chendi [i Scurtu \n frunte,
aduc~nd unele cercet`ri din confruntarea cu manuscrisele [i cu adaose
pre]ioase, precum la postume, suava elegie Stau \n fereastra sus`, pierdut`
totu[i, din pricina repartiz`rii materialelor, printre exerci]ii juvenile –
edi]ia A.C. Cuza a adus, \nt~ia, imaginea unui scriitor fecund, cu o vast`
[i o variat` activitate [i a stimulat mai mult ca orice pledoarie, c`tre acea
edi]ie integral`, [i critic`, pe cale de realizare.

Iat` cum se exprim` d-l N. Iorga, \n amintita comunicare academic`1,
despre aceast` edi]ie:

«Dar economistul ie[ean n-avea r`gazul trebuitor pentru a explora
acest \ntins, dar \ncurcat material, nici preg`tirea trebuitoare pentru o at~t
de delicat` sarcin` ca presintarea edi]iei integrale a unei m`re]e opere. A
\ncredin]at deci lucr`rile premerg`toare unui t~n`r gr`bit, care abia a
reu[it s` descifreze scrisul r`pede al \nsemn`torului de versuri fugare,
menite s` fie supuse mai t~rziu complet`rii [i cisel`rii. S-a adunat astfel
un bogat fond literar, care a fost \mp`rt`[it acolo, la Ia[i, printr-o tipogra-
fie sl`bu]`, cu o liter` m`runt`, pe dou` coloane, ca o traducere a unui
roman de Alexandru Dumas. Poezia \nt~iu, prosa pe urm`, bine \n]eles
f`r` cea mai mic` silin]` de a fixa datele, adev`rate date care, pentru
buc`]ile poetice, nu sunt totdeauna acelea ale publica]iei \n reviste, adesea
fiind vorba de reunirea unor fragmente, de date [i origini foarte deosebite.

Edi]ia de Opere complete pe care o datorim d-lui Cuza [i
colaboratorului s`u anonim, care, dac` nu m` \ndoiesc, e d-l A.C. Cusin,
care mai t~rziu a dat articole de ziar [i de reviste, are \ns` un mare merit.
çn ea, pe l~ng` o mare parte, nu totdeauna r`u cetit`, din lirica p`strat` \n
caietele pe care le p`str`m noi, se dau \ncerc`rile de drame, at~t de
\ndr`zne]e, [i nu numai S`rmanul Dionis [i F`t-Frumos din lacrim`, dar
[i articolele lui, at~t de remarcabile ca idei, onestele [i p`trunz`toarele
articole de critic` teatral` [i literar` din «Curierul de la Ia[i». Prefa]a,
f`g`duit`, care putea cuprinde pre]ioasele amintiri personale a d-lui Cuza,
a lipsit [i se pare a fi p`r`sit`».
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POEZII || de || MIHAIL EMINESCU || Rev`zute, clasificate [i
completate || de || Mihail Dragomirescu || [i || Dr. Constan]a
Marinescu || I || Poezii de dragoste || – || Bucure[ti || – || Editura
Libr`riei H. Steinberg || Str. Lipscani 94.

127 pag.; ≤f.a.≥. pe copert`: C`minul, Biblioteca literar`, [tiin]ific`,
No. 31–31 bis; Lei 2.

POEZII || de || MIHAIL EMINESCU || Rev`zute, clasificate [i
completate || de || Mihail Dragomirescu || [i || Dr. Constan]a
Marinescu || II || Poezii de dragoste || – || Bucure[ti || – || Editura
Libr`riei [i Tipografiei H. Steinberg & Fiu || 94 – Str. Lipscani 94
|| 1916.

87 pag.; pe copert`: C`minul, Biblioteca literar`, [tiin]ific`, No. 44;
Pre]ul 30 bani.

MIHAIL EMINESCU || POEZII || s. || Biblioteca Sem`n`torului
|| – || Editura Libr`riei Diecezane, Arad || 1918.

218 p.; pe copert`: Nr. 23–25; Pre]ul 1.70 cor. Cuprinde urm`toarea
prefa]`:

«Edi]iile poeziilor lui Eminescu s-au epuizat deja nainte de r`sboiu.
Cele nou` nu mai pot p`trunde la noi \n urma \mprejur`rilor nefaste.
Publicul \ns` ni-le reclam` \ntr-una, iar noi – reu[indu-ne s` le adun`m – le
punem la dispozi]ia on. public cetitor.

Fie, ca ideile [i concep]iile profunde ale nemuritorului Eminescu s`
str`bat` \n sufletele tuturor fiilor no[tri [i din aceste idei sorbind energia
rena[terei, s` ne nutrim [i \nsufle]im [i \n zilele mari de acum».

Arad, Decemvrie 1917.

M. EMINESCU || POEZII ALESE || S`li[te ≤1919≥ || La 30 de
ani de la moartea lui || Bibl. Ardealului Nr. 3.

≤Referin]` luat` din ed. A VI-a a d-lui Gh. Adamescu≥.

Colec]ia «C`r]ile pentru Popor» || – || DOINE [i PLÅNGERI ||
POEZII || de || MIHAIL EMINESCU || Edi]ia R.O. David [i M.
ßaraga || Strada Gabroveni, 4.
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112 pag. ≤1920≥; Pre]ul Lei 10.
Pe verso foaiei de titlu: Colec]ia apare sub \ngrijirea d-lui Ion C`lug`ru.

Pagini alese || din || Scriitorii Rom~ni || Publica]ie periodic` ||
No. 3 || MIHAIL EMINESCU || POEZII || Cu o prefa]` de Prof.
Gh. Adamescu || Cartea Rom~neasc` || Pre]ul 1 leu.

32 pag. ≤c.ca. 1921≥.

Pagini alese || din || Scriitorii Rom~ni || Publica]ie periodic` ||
No. 7 || MIHAIL EMINESCU || LUCEAFåRUL. CåLIN || Cu o
Introducere de Prof. Gh. Adamescu || Cartea Rom~neasc` || Pre]ul
1 leu.

32 pag. ≤c.ca. 1921≥.

Pagini alese || din || Scriitorii Rom~ni || Publica]ie periodic` ||
No. 42 || MIHAIL EMINESCU || SATIRE || Cartea Rom~neasc` ||
Pre]ul 1 leu.

32 pag. ≤c.ca. 1921≥.
Cuprinde cele 4 Scrisori [i Strigoii.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Cu introducere [i noti]e
|| de || Gh. Adamescu || Membru corespondent || al Academiei
Rom~ne || s. ed. || Editura Cartea Rom~neasc` S.A. Bucure[ti ||
Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu || 16, Str.
Paris 16.

187 pag. ≤c.ca. 1922≥.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Cu introducere [i noti]e
|| de || Gh. Adamescu || Membru corespondent || al Academiei
Rom~ne || Edi]ia II || s. ed. || Editura || Cartea Rom~neasc`, S.A. ||
Bucure[ti.

200 pag. Pe copert`: Pre]ul lei 25 ≤f. an. c.ca. 1924≥.
Introducere. Noti]` despre via]a lui Eminescu. Poeziile \n ordinea

cronologic` de la De-a[ avea… p~n` la Kamadeva. Dalila lipse[te. La
fine: un indice alfabetic al poeziilor.
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MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Cu introducere, biografie,
noti]e [i glosar || de Gh. Adamescu || Membru corespondent al
Academiei Rom~ne || Tip`ritura a 3-a || s. ed. || Editura Cartea
Rom~neasc` Bucure[ti || ≤1928≥.

XVI + 204 pag. 

MIHAIL EMINESCU || POEZII || Cu introducere, biografie,
noti]e [i glosar || de Gh. Adamescu || Membru corespondent al
Academiei Rom~ne || Tip`ritura a IV-a || s. ed. || Editura «Cartea
Rom~neasc`», Bucure[ti.

XX + 220 pag. ≤1932≥. Pre]ul Lei 48.

MIHAIL EMINESCU || POEZII || Cu introducere, biografie,
noti]e [i glosar || de Gh. Adamescu || Membru corespondent al
Academiei Rom~ne || Tip`ritura a V-a || s. ed. || Editura Cartea
Rom~neasc`, Bucure[ti.

XX + 220 pag. Pre]ul Lei 48.

MIHAIL EMINESCU || POEZII || Cu introducere, biografie,
noti]e [i glosar || de Gh. Adamescu || Membru corespondent al
Academiei Rom~ne || Tip`ritura a VI-a || s. ed. || Editura Cartea
Rom~neasc`, Bucure[ti.

247 pag. Pre]ul Lei 50.

Cartea Bun` – I || – || POESIILE LUI || MIHAIL EMINESCU
|| Edi]ie critic` || \ngrijit` de || N. Iorga || – || Vol. I || – || Bucure[ti
|| – || Editura Ligei Culturale || 1922.

Izbutit portret miniatural, 120 pag., gravuri de N.G. B≤ulighin≥.
Pe copert`: I (anii 1866–1879). Pe coperta final`: Pre]ul 5 lei.
çncepe cu Mortua est, sf~r[e[te cu O mam`. Se noteaz` datele

revistei, \n care au ap`rut poeziile.

Cartea Bun` – No. 2 || – || POESIILE LUI || MIHAIL
EMINESCU || Edi]ie critic` || \ngrijit` de || N. Iorga ||  II (Anii
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1880–1895 || – || Edi]ia a II-a || – || Bucure[ti || – || Editura Ligei
Culturale || 1932.

136 pag., gravuri: de N.G. B., pe coperta final`: 25 lei.
De la Scrisoarea I – p~n` la Apari s` dai lumin`.
Pag. 123: Adaos: Buc`]i nesigure. Traduceri. Iubind \n tain`, Trecut-

au anii, Oric~te stele, Ce st` v~ntul. La fine: M`nu]a (dup` Schiller).

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || Edi]ie complect` || Vol.
I || Elegii [i Ode || Poeme epice || Bucure[ti || – || Editura Eminescu
S.A., Editur` de Libr`rie || Strada parlamentului No. 2.

203 pag. Pre]ul Lei 40 ≤c.ca. 1923≥.

M. EMINESCU || – || POEZII || FILOSOFICE, SOCI || ALE ßI
SATIRICE || Cu o introducere || de || Lucian Blaga || s. ed. || Cultura
Na]ional`.

Pe copert`: Cartea cea bun`.
Pe v. foii de titlu: No. 5. VI–1923.
Introducere: biografie [i caracterizarea poeziilor filosofice.
«Culegerea din poeziile de g~ndire ale lui M. Eminescu din colec]ia

de fa]`, se bazeaz` pe edi]ia lui Ion Scutru».
Fotografii:Teiul sf~nt din gr`dina Copou, Sanatoriul Döbling.
Cuprinde: Epigonii, çnger [i Demon, Se bate miezul nop]ii, çmp`rat

[i Proletar, Rug`ciunea unui Dac, Satira I, Satira II, Satira III, Satira IV,
Criticilor mei, La steaua, Rug`ciunea, Dalila, Glossa.

M. EMINESCU || – || POEZII LIRICE || Cu o introducere || de
|| Lucian Blaga || s. ed. || Cultura Na]ional`.

91 pag.
Pe copert`: Cartea cea bun`.
Pe v. foii de titlu: Nr. 6. VI–1923.
Introducere: biografie [i caracterizarea poeziilor lirice.

LUCEAFåRUL || de || MIHAIL EMINESCU || Ilustrator ||
Mi[u Tei[anu.
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22 plan[e colorate, 23 pagini.
Pe fila 23: «Aceast` lucrare s-a tras pe presele litografice ale

atelierelor Soc. Luceaf`rul din Bucure[ti, dup` desenele originale pe
piatr` ale pictorului M. Tei[anu, \n 250 Exemplare, din care 20
Exemplare pe Japon, numerotate de la No. 1 la 20 Exemplare pe carton
englez numerorate dela No. 21 la 250.

1921–1923.

MIHAIL EMINESCU || POEZII || Publicate [i || adnotate de ||
G. Bogdan-Duic` || Cultura Na]ional` || ≤1924≥.

246 pag. Pre]ul Lei 60.
¥elul edi]iei lui G. Bogdan-Duic`, cu limpezime exprimat, din

primele r~nduri ale at~t de pre]ioasei introduceri, este acela «de a restabili
textele \n formele \n care s-au \nf`]i[at \nt~ia oar`, \nlesnind astfel o
privire sigur` asupra desvolt`rii sale stilistice». Al doilea ]el e cel al
or~nduirii cronologice.

Cu mici abateri, edi]ia G. Bogdan-Duic` ofer` textul Familiei [i al
«Convorbirilor literare», mai corect spus textul eminescian \n ortografia
revistelor la care a colaborat.

Ample observa]ii de natur` morfologic`, \ntemeiate pe studiul
izvoarelor str`ine [i autohtone, incursiuni fructuoase \n istoriografia
literar`, \ntre altele: Mortua est [i poezia La o mam`, publicat` de
Alecsandri \n Foaia Societ`]ii (Cern`u]i), din 1865, asign` acestei edi]ii
un loc bine determinat.

Biblioteca pentru to]i || – || No. 195–196 || MIHAIL
EMINESCU || – || POEZII || Edi]ie aleas` || s. || Bucure[ti || Editura
Libr`riei «Universala» Alcalay & Co. || No. 27, Calea Victoriei,
No. 27.

205 pag. ≤f. an. – c.ca. 1926≥.
Pe copert`: No. 195–196 bis. Pre]ul 18 lei.
Vechea prefa]` Scurtu, pentru B. p. to]i.
çncepe cu Via]a.

MIHAIL EMINESCU || – || POEZII || 1865–1887 || Edi]ie
publicat` || de || Octav Minar || Bucure[ti || Edi]ia «Libr`ria Nou`»
Carol P. Segal || 70, Calea Victoriei, 70. ≤1927≥.
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157 pag.
La pag. 11, \n chip de prefa]`: Poetul, 3 strofe, p~n` la proba contrar`,

suspecte [i noti]a: „A ap`rut \n revista «R~ndunica» scoas` de elevii
gimnazi[ti rom~ni din Cern`u]i la 1865. Poezia e semnat` Mihail Eminovici,
elev gimnazist“.

Oricine va alege, cu u[urin]`, firul acestei mistific`ri. De o revist`
«R~ndunica», ap`rut` \n 1865, la Cern`u]i, n-am dat p~n` ast`zi.

çn schimb, \n 1893 apare la Ia[i o revist` «R~ndunica», sub ditec]ia
D-nei D.O. Sevastos, la care colaboreaz` Virginia Micle-Gruber, Cornelia
Emilian etc. [i unde se face abuz de terminologie [i motive eminesciene.

MIHAIL EMINESCU || – POEZII – || Cu introducere [i sub
\ngrijirea d-lui G. Murnu, || Profesor universitar, membru al
Academiei Rom~ne || Cu 12 acuarele-facsimile [i numeroase
desene de || A. Murnu || Editua Na]ionala – S. Ciornei || – Bucure[ti
– || 8–10, Strada Decebal, 8–10 || ≤1929≥.

Pe verso: Tip`rit \n atelierele «Ramuri», Craiova.
Prefa]a datat`: Bucure[ti, mai 1928.

Biblioteca Clasicilor Rom~ni || \ngrijit` de E. Lovinescu || – ||
M. EMINESCU || – || POEZII || Cu o introducere de E. Lovinescu
|| Editura Aurora S. benvenisti & Co. || Bucure[ti – Str.
Emigrantului No. 4–6.

200 pag.; ≤1929≥; Lei 45.

M. EMINESCU || POEZII || Edi]ie alc`tuit` de || G. Ibr`ileanu
|| Editura Na]ional` || Bucure[ti.

320 pag. + IV (tabla de materii); Pre]ul Lei 80.
Bogat` \n subtile observa]iuni referitoare la natura muzical` a poeziei

eminesciene – prefa]a lui G. Ibr`ileanu atinge [i c~teva chestiuni pur
editoriale. Este, \nt~i, chestiunea unific`rii limbii, «\n direc]ia formei
literare, la care f`r` \ndoial` tindea Eminescu». Ceea ce echivaleaz` cu o
sus]inut` demoldovenizare, dus` poate prea departe de Maiorescu, [i
r`scump`rat` din plin de Botez.

çn privin]a ordinei, ea este «cronologic`, cu o singur` excep]ie»
care… se \nt~mpl` s` fie dou`… [i chiar patru. Volumul \ncepe cu
Epigonii \n loc de Venere [i Madon`, nu numai pentru c` e «oarecum o
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profesie de credin]`» – [i ar fi o ra]iune suficient` – dar [i pentru c`: «de
altfel, av~nd \n vedere modul cum proceda Eminescu, nu poate fi \ndoial`
c` poezia Epigonii a fost conceput` [i scris` aproape \n forma ei definitiv`,
\nainte ca Venere [i Madon` s` fi ap`rut». Ceea ce nu se confirm` nici pe
departe. Epigonii e o poem` cu totului tot de Viena, \n timp ce Venere [i
Madon` dateaz` cel pu]in din 1869. Manuscrisele nu autoriz` alte
certitudini.

A doua excep]ie cronologic` e a[ezarea \ntr-o anex` final` a poeziilor
de adolescen]`, oda pentru Pumnul, cele 12 poezii din «Familia» [i oda
pentru ßtirbey, despre care afirm` categoric c` «Eminescu nu le-ar fi
tip`rit \n volumul scos de el \nsu[i». Anexele ce am tip`rit la finele
volumului prezent zdruncin` pu]in aceast` de a doua certitudine.

A treia excep]ie prive[te pe F`t-Frumos din tei, aruncat, pentru
motive similare, \ntr-un «adaos» final, dimpreun` cu alte texte [i cu
strofele eliminate din Luceaf`rul. C`ci de[i public` poema cu amput`rile
efectuate de Maiorescu, o vag` remu[care face pe Ibr`ileanu s` republice
strofele sacrificate, \n «Adaos».

O alt` excep]ie, de consecin]e \ntruc~tva mai grave, este situarea Serii
pe deal \ntre Noaptea [i Egipetul, pe motiv c` de[i publicat` \n
«Convorbirile» din 1885, a fost conceput` [i terminat` \n 1872. De
consecin]e mai grave, spuneam, pentru c` amestec` dou` criterii
cronologice: pe cel al concep]iei [i al public`rii, ceea ce, aplicat cu
stricte]e, ar duce la o adev`rat` anarhie. Cele dou` planuri cronologice
trebuie folosite separat. Exist` o cronologie a apari]iei textelor [i una a
efectu`rii lor. Ele pot fi determinate [i c`tre aceast` oper` de clarificare
tind to]i cercet`torii. Alternarea lor, la voia \nt~mpl`rii, nu aduce deci
prejudicii.

Studioasele [i interesantele studii, ce Ibr`ileanu a \nchinat edi]iilor lui
Eminescu [i au loc mai cur~nd la introducerea rezervat` Postumelor.

EMINESCU || POEZII || Editura Na]ionala, S. Ciornei.

304 pag. Pre]ul 150 lei.
Format mic: 6,2 X 9,5 cm.
Leg`tur` \n piele, margini aurite, h~rtie biblie.
Reproduce, \n mic [i f`r` nici o schimbare, edi]ia Ibr`ileanu.

M. EMINESCU || POEZII || Edi]ia II || Alc`tuit` de || G.
Ibr`ileanu || Editura Na]ionala Ciornei, S.A. Bucure[ti.
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XX (prefa]a) + 300 + IV (tabla de materii) pag.
Pe copert`: Edi]ie nou`, rev`zut` de G. Ibr`ileanu; ≤c.ca 1936≥; Pre]ul

lei 70.
Identic` cu aceea din 1930.

MIHAI EMINESCU || POESII || Edi]ie \ngrijit` || de ||
Constantin Botez || Bucure[ti || Editura Cultura Na]ional` || 2,
Pasajul Macca, 2. ≤1933≥.

558 pag. + XX (L`muriri, etc.).
Pe verso foii de titlu: «S-au tras din aceast` carte pe Bütenpapier

vergé alb treizeci de exemplare sub copert` special`, numeroase de la A
la Z [i de la 1 la 4, [i o sut` dou`zeci [i [ase de exemplare pe h~rtie velin`
v`rgat`, fabricat` pentru editura Cultura Na]ional`, numerotate de la A la
Z [i de la 1 la 100».

Inspir~ndu-se tot timpul de la puternicele [i adesea tiranicele directive
ale lui G. Ibr`ileanu, edi]ia Botez e \nt~ia, str`duindu-se s` aduc` tot
materialul de varietate al manuscriselor eminesciene. Dac` nu a izbutit s`
fie chiar ceea ce ar fi putut, este, pe de o parte, din pricina scurtului timp
de lucru (4 ani m`rturisi]i) [i \n al doilea r~nd din cauza sistemului de
dou` ori gre[it, odat` \n transcrierea textului, alt`dat` \n aceea a
aparatului critic.

Pornind de la convingerea c` ortografia manuscriselor eminesciene se
confrunt` cu normele ortoepiei sale, Botez ofer` un text aproape ilizibil,
prin prea marele respect al formelor etimologice sau moldovene[ti de[i, tot
el, recunoa[te c` la fel cu to]i scriitorii rom~ni p~n` \n ziua de ast`zi,
Eminescu «nu are consecven]` \n formele pe care le \ntrebuin]eaz`». Or,
tocmai aceste dublete [i triplete trebuiau s` dea de g~ndit c` din dou`
forme, una provincial` [i alta literar-generalizat`, folosite de Eminescu,
face lege [i are prec`dere cea de a doua. Trecem peste faptul c` nici
aceast` norm` nu e respectat` cu stricte]`, nici la text, cu at~t mai pu]in la
aparat unde absen]a semnelor diacritice [i am`girile scrisului de atelier
l`sa loc tuturor ipotezelor. Cum trecem [i peste u[oara inconsequen]` c`,
de[i strict cronologic`, ordinea poeziilor e inversat` [i poeziile de
adolescen]` sunt trecute la urm`. P`cat, ce-l trecem asupra lui Ibr`ileanu.

Cu privire la aparat, cat` s` aducem \nainte de toate neprecupe]itul
nostru omagiu aceluia care [i-a irosit vederea (cum \nsu[i ne-a m`rturisit-
o) prin m`r`cini[ul manuscriselor, [i poate [i s`n`tatea. Confrunt~nd
textele [i urm`rind, cu c~te dificult`]i, aplica]ia agravat` din capul
locului, a sistemului lui Botez, nu o dat` am invocat versul lui Grigore
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Alexandrescu: R~vna-[i fu neobosit`, \ndelung`-a ta silin]`… çns` vai! n-
a iertat soarta etc. etc.

Dar sistemul lui Botez nu putea s` duc` la alte rezultate. Preocupat s`
\nregistreze, \n primul r~nd, diferen]ele fa]` de textul definitiv, ap`rut \n
«Convorbiri», Botez face, cu toat` r~vna de a fi complet, un fatal [i
stric`cios triaj. Versuri la care a renun]at, e formula cu care \nregistreaz`,
din c~nd \n c~nd, acest excedent de versuri, f`r` s` ia seama c` \n chipul
acesta unitatea aceea biologic`, care a fost cutare sau cutare variant`
autonom` a fost ucis` [i transpus` \n cifre. Sunt ereziile naturale a ceea
ce am numit, \nc` de la \nceput, sistemul statistic, mai pernicios [i mai
nepractic dec~t chiar numeroasele lipsuri, lec]iuni gre[ite, \ndoieli
nesemnalate, dificult`]i escamotate etc. etc. – a c`ror inventariere ar fi
inutil`, rolul nostru nefiind acela al unui agent de urm`rire. Ad`oga]i la
aceasta: situarea pe acela[i plan a tuturor cotelor de manuscrise, fie c` e
vorba de unul principal, fie c` e vorba de unul secundar, sau par]ial, c~nd
singur` gruparea pe tipuri aduce un \nceput de limpezime [i u[ureaz`
urm`rirea filia]iilor (altminteri, de at~tea ori, atent indicate) – [i se va
\n]elege pentru ce edi]ia Botez, pornit` dintr-o at~t de \nalt` con[tiin]`
editorial` [i urmat` cu at~ta nobil` r~vn`, este at~t de greu de folosit [i
pentru ce aparatul critic d` impresia unui atelier anarhic. Imaginea
labirintului, care s-a impus \nt~ia oar` lui Scurtu [i care, ne\ndoios, este
aceea ce vine oricui, dintre familiarii manuscriselor, \n minte, nu trebuie
confruntat` cu aceea a haosului. Dac` nu m` \n[el Daedalus trece, [i nu
din eroare, drept unul din cei mai geniali arhitec]i.

La apari]ia edi]iei Botez, \n 1933, \mi amintesc s` fi auzit din gura
regretatului meu dasc`l de universitate [i bibliotec`, Ion Bianu, expresia
rumegu[, pentru toat` acea parte, at~t de trudnic` [i de at~tea ori
zadarnic` a toc`turii de variante, de la sf~r[itul volumului, ce abia ie[ise
de sub tipar. Oric~t de plastic` – expresia mi s-a p`rut la vremea aceea
pejorativ`. Abia mai t~rziu am \n]eles ce voia s` spun` bunul meu dasc`l.
C`ci, dac` e adev`rat c` din lucrul intens al unui atelier, se alege [i o parte
de tala[ sau de rumegu[, rebut sacrificat, cu care nimeni sau mai nimeni
nu-[i pierde timpul, atunci Constantin Botez \[i pr`p`dise energia s` pun`
ordine \ntr-un material, predestinat s` fie inform. Lucrurile st`teau \ns`
mai grav. C`ci rumegu[ul de care vorbea Ion Bianu nu era, \n cea mai
mare parte din cazuri, un rumegu[ fatal. El era opera editorului \nsu[i,
care h`cuise bun`tate de m`dulare, reedit~nd, pare-se, crunta r`zbunare a
Procneei din cunoscuta legend` antic`.

ßi pentru a \ncheia, cu o ultim` observa]ie: folosirea sistemului
acestuia, statistic [i economic, a mai silit pe Botez s` \ntrebuin]eze, foarte
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adesea, metoda discriptiv`. A \nf`]i[a \n cuvinte, sprijinite pe cifre,
r`sturnarea ordinei strofelor sau versurilor dintr-o poem` nu sluje[te la
nimic. Chiar dac` eroismul unui cercet`tor s-ar \ncumeta s` urm`reasc`
procesul acesta [i \nc` el n-ar putea reconstitui toat` acea nou` melodie,
pe care o reprezint` de fapt varianta metric` a uneia sau alteia din
versiuni. E ca [i cum, \n cursul unei simfonii [i pe motiv c` o parte din
note se repet`, dirijorul ar suprima un fragment [i l-ar \nlocui cu explica]ii.
Evident` peste tot, r`st`lm`cirea aceasta a sensului poeziei eminesciene
nu apare mai dureroas` ca la nenum`ratele varia]iuni pe aceea[i tem` din
Mai am un singur dor, ilustrare suprem` a concep]iei muzicale la
Eminescu; dar, \n am`nunte [i cu proiec]iuni, la capitolul respectiv.

MIHAIL EMINESCU || POEZII || Edi]ie \ngrijit` || de
Constantin Botez || s. ed. || Editura Scrisul Rom~nesc, S.A. – Craiova.

264 pag; f. a. Retip`rire, f`r` aparat critic [i \nso]it` de o noti]`
biografic`, a edi]iei anterioare.

Pe copert`: Clasicii Rom~ni Comenta]i sub \ngrijirea d-lui N.
Cartojan, prof. univ.

M. EMINESCU || – || LUCEAFåRUL || s. || Editat de || H.
Fischer-Gala]i || Bucure[ti 1933.

72 pag. 2,5 X 3,7 cm.
Pe foaia de titlu, fals`: De «Ziua C`r]ii», 20.5.1933.
Pe f. 71: „Aceast` carte, cea mai mic` ce s-a tip`rit vreodat` \n ¥ara

Rom~neasc`, este executat` \n Tiparni]a lui H. Ficher-Gala]i, cu litera
«Diamant», culeas` de ze]arul M. Lender [i dat` la iveal` \n ziua de 20 ai
1933“.

M. EMINESCU || – || LUCEAFåRUL || – || Edi]ia a III-a ||
Fischer-Gala]i || Bucure[ti 1934.

70 pag. 2,5 X 3,7 cm.
Pe falsa foaie de titlu: De «Ziua C`r]ii», 12 mai 1934.
Pe copert`: Biblioteca M`r]i[or 1.
Pe v. foaiei de titlu: S-au tras [i 33 exemplare numerotate de la 1–33.
La sf~r[it, acela[i text din edi]ia anterioar`.
Pre]ul Lei 25.
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Biblioteca Asocia]iei Culturale || «Cartea sub Icoan`» || No. 2
|| – || MIHAIL || EMINESCU || POEZII || – || Edi]ie popular`,
\ngrijit` de || Doctor C. Mure[anu || Laureat al Academiei Rom~ne,
profesor la Constan]a || Institutul de Arte Grafice «Albina» –
Constan]a.

30 pag. ≤f. a.; c.ca. 1934≥.
Cuv~nt \nainte. Cuprinde c~teva postume [i poezii \ncep~nd cu

Melancolie [i sf~r[ind cu partea \nt~ia din Scrisoarea a III-a.

Biblioteca ßcolar` || Publica]iune pentru cultura elevilor || – ||
M. EMINESCU || VERSURI ßI PROZå || I || – || Bucure[ti 1934.

102 pag.; Pe coperta final`: Atelierul «Adev`rul»; Pre]ul 20 lei.

Biblioteca pentru to]i || – || No. 195–196 || MIHAIL
EMINESCU || POEZII || s. ed. || Editura Libr`riei || «Universala» ||
Alcalay & Co. || Bucure[ti.

204 pag. ≤f. an.; c.ca. 1936≥.
Pe copert`: Pre]ul Lei 14.
Vechia prefa]` Scurtu, redus`, semnat`, totu[i, V. D≤emetrius≥.
çncepe cu Via]a – [i elimin` o parte din postume.

Pagini alese || – || Serie Nou` No. 25 || M. EMINESCU ||
POEME || Luceaf`rul – C`lin – Epigonii – Scrisoarea I ||
Scrisoarea III || Edi]ie \ngrijit` || de || Ion Pillat || s. ed. || Editua
Cartea Rom~neasc`, Bucure[ti || ≤1937≥.

Introducere: Poezia lui Eminescu de Ion Pillat.
Note bio-bibliografice.

D.R. Mazilu || LUCEAFåRUL || LUI || EMINESCU || –
Expresia g~ndirii, text critic [i vocabular – || s. ed. || Cartea
Rom~neasc`, – Bucure[ti || 1937.

181 pag.; Pre]ul Lei 80.–
Pe copert`: Institutul de istorie literar` [i folclor conduse de D.

Caracostea.
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≤Observa]iile se am~n` pentru la timpul [i locul lor≥.

M. EMINESCU || – || POEZII || Cu o prefa]` de I. S. || s. ed. ||
Edit. Papet`ria Rom~neasc`, Bucure[ti || Calea Mo[ilor 31.

63 pag. ≤f. a. – c.ca. 1937≥.

MIHAIL EMINESCU || POEZII || Edi]ia Institutului de
Literatur` || de sub direc]ia d-lui || Mihail Dragomirescu || s. ed. ||
Editura Universul || 1937.

341 pag.; Pre]ul Lei 120.
Prefa]a, semnat` de d-l Mihail Dragomirescu, \ncepe cu declara]ia c`

«toate edi]iile lui Eminescu, ap`rute p~n` acum, sunt defectuoase», din
pricina feluritelor criterii, toate gre[ite sau gre[it aplicate.

Urm`rind s` \nl`ture «toate aceste neajunsuri», edi]ia d-lui Mihail
Dragomirescu: 1) public` «poeziile de tinere]e la sf~r[itul edi]iei, \nso]ite
de critica lor negativ`»; 2) stabile[te o nou` scar` a capodoperelor, \n
r~ndul c`rora al]i editori au strecurat [i opere de talent sau numai de
virtuozitate; 3) fragmentele de poezii se tip`resc la sf~r[itul volumului; 4)
abole[te definitiv sistemul cronologic (dac` considera]iile sunt de
ast`dat` juste, hot`r~rea dep`[e[te cu mult concluziile); 5) face un triaj
sever fragmentelor \mprumutate din manuscrise; 6) respect` ortoepia
poetului, \n progresul ei de demoldovenizare, dar cu respectul acelor
forme ce \nchid tot at~tea «nuan]e ale lumbii poetice»; 7) hot`r`[te o nou`
ordine a poeziilor; 8) \ntrege[te «totalul capodoperelor cu poesiile
Mitologicale [i Sonetul cerdacului descoperite de d-na dr. Constan]a
Marinescu \n Postumele lui Eminescu, teza sa de doctorat».

çn ce mod aplic` edi]ia d-lui Mihail Dragomirescu aceste principii, a
c`ror juste]`, \n mare parte, nu poate fi contestat`, cititorul poate urm`ri
la Notele [i Variantele edi]iei de fa]`, capitolul F`t-Frumos din tei. E un
caz tipic.

S` aducem, totu[i, o mic` rectificare punctului 8: mai pu]in din
dorin]a de a servi adev`rului, c~t pentru c` ilustreaz` unul din neajunsu-
rile criticei estetice. Fobia istorismului nu e bun` sf`tuitoare.
Mitologicale [i Sonetul cerdacului n-au putut fi descoperite de d-na dr.
Constan]a Marinescu, pentru simplul motiv c` teza de doctorat Poemele
lui Eminescu dateaz` din 1912, \n timp ce Mitologicale fusese
descoperit` cu [apte ani \n \nainte de Ilarie Chendi (Poezii postume,
1905, pag. 45–47) iar Sonetul cerdacului, [i mai de timpuriu, de Nerva
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Hodo[ (Poezii postume, 1902, pag. 54) [i dup` aceea, de Chendi (op. cit.,
pag. 193–194).

Edi]ia d-lui Mihail Dragomirescu \mparte poeziile \n Capodopere,
Opere de talent [i Opere de virtuozitate. La finele fiec`rui capitol: note
critice pentru fiecare poezie.

M. EMINESCU || POEZII || Edi]ie \ntocmit` || de || G.
C`linescu || Editura Na]ional`-Ciornei S.A.R. || ≤1938≥.

278 pag.; ≤1938≥; Pre]ul lei 70.–
Prefa]` cu observa]ii, multe juste, c~teva contestabile, de G.

C`linescu.
Fiecare poezie e \nso]it` de pre]ioase noti]e informative, \n care

edi]ia autorului Operei lui Eminescu e la largul s`u.

LåMURIRI PENTRU EDI¥IA DE FA¥å

Din cele ce s-au citit p~n` acum ca [i din cele c~teva observa]ii
risipite, ici [i colo, de-a-lungul tabloului s-ar putea alege firul
acelor norme, ce ne vor fi c`l`uzit \n alc`tuirea edi]iei de fa]`. Ele
nu trebuie, totu[i, mai pu]in [i mai categoric formulate, pentru ca
cititorul s` [tie chiar din prag ce va g`si \nl`untru [i, mai ales, ce a
n`zuit editorul s` \nf`ptuiasc`.

TEXTUL. – O edi]ie corect`, \n accep]ia curent` a vocabularu-
lui, este aceea care urm`re[te, \n primul r~nd, s` pun` la \ndem~na
cititorilor [i totodat` [i a cercet`torilor, textele unui autor,
prezentate \n condi]ii optime. Pentru a ne limita la obiectul \nt~ilor
dou` volume, \n care se va cuprinde poezia c~t` s-a tip`rit \n
timpul vie]ii lui Eminescu, s-a c`utat ca textele acestea s` fie c~t
mai aproape de imaginea ce vor fi avut-o \n manuscrisele, atent
redactate, ce trimitea revistelor. Multiplele sisteme ortografice,
prin care i-a fost dat poetului s` r`zbeasc` [i multiplele erori de
tipar, \ndeosebi, ale «Convorbirilor», au alterat \n dese r~nduri
aceast` imagine, pe care prestigiul edi]iei Maiorescu avea s` o
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transmit`, a[a alterat`, genera]ii de-a-r~ndul. Care au fost acele
erori, [i cum \nc` de timpuriu unele din ele au fost emendate s-a
putut vedea \n paragrafele respective ale tabloului, a[a c` afl`m
inutil a le mai recapitula.

Vom da o l`murire-dou` despre c~teva mici corec]iuni sau
vom formula, din c~nd \n c~nd, o ipotez`, f`r` a intra \n detalii ce
se pot urm`ri \n capitolele respective ale Notelor [i variantelor.
A[a d. p.:

Am \ndreptat \n La Heliade vresul 10: Pl`cut`-i à ghirland` –
sublim` \ns` este, \n loc de: Pl`cut`-i o ghirland` etc., cum a ap`rut
din 1867, de la gre[eala de tipar din «Familia» [i p~n` azi [i am
schi]at, la locul s`u, peripe]iile acestei subtilit`]i morfologice.

Am renun]at la dispozi]ia, s` zicem festonat`, a versurilor \n poe-
zia Amicului F. I., c`ci, de[i pl`cut` ochiului, n-am aflat-o ca fiind a
poetului. Nu uit`m c` Eminescu este artistul variilor dispozi]ii din
multiplele forme ale lui Mai am un singur dor, dar at~t \n «Familia»,
c~t [i \n manuscrise Amicului F. I. Are un aranjament obicinuit.

Am adoptat \n Epigonii, versul 84, forma: Pe-a lor urme
luminoase voi asemenea mergé]i, pentru c` la fel ca verbele din
context [i acesta e la imperfect. Manuscrisul [i variantele, cum se
poate urm`ri \n facsimilul respectiv, dau: mergé]i, pluté]i. E vorba,
deci, de o u[oar` diftongare a lui e, pe care o va folosi [i mai t~rziu
\n De-ar trece anii–pl`cé, t`cé, pre]iozit`]i dialectale, \n nota
arhaicului v`zum, ce nu pl`cuser`, totu[i, lui Ibr`ileanu – difton-
gare, ce urm`rea \ntre altele, a[a realizat`, s` fie c~t mai aproape
de rima optic` ideal`. Adopt~nd aceast` form`, nu ne g~ndim,
evident, s` suger`m cutare sau cutare pronun]ie, c~t s` atragem
aten]ia asupra unei st`ri de fapt. ßi, de[i, uneori [i la Eminescu, [i
mai cu seam` la Maiorescu accentul ascu]it e \nlocuit cu cel grav:
pl`cè, t`cè, am preferat forma original`: mergé]i.

(Pentru ce n-am adoptat de-a-dreptul imperfectul mergea]i,
cred c` e inutil s` mai l`muresc).

Versul 72 din Egipetul sun`: Sorind via]a lor din basme pe
c~mpie risipi]i, \n timp ce am~ndou` versurile afl`toare \n
manuscris dau: …peste c~mpii nisipi]i, ceea ce este, de altminteri,
[i mai sugestiv [i \n nota peisajului. Cum nu se poate [ti, cui se
datoreaz` schimbarea, am p`strat, negre[it, forma «Convorbirilor».
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La fel [i cu versul 31 din Cugetarile s`rmanului Dionis: De-ar
fi-n lume-un stat de m~]e, z`u c`-n el te-a[ pune vornic, care \n
manuscris sun`: De-ar fi-n lume-un sat de m~]e etc. [i despre care,
pe bun` dreptate, b`nuia Botez c` ar putea fi o gre[eal` de tipar a
«Convorbirilor». Dar, hot`r~t, nimeni nu poate [ti adev`rul.

çn Floarea Albastr` am men]inut, [i detalii ce se pot ceti la
capitolul respectiv, v. 34: Nime-n lume n-a s-o [tie, [i versul din
urm` \n forma lui enigmatic`: Totu[i este trist \n lume; am
corectat, dimpreun` cu al]ii, v. 22–23: L~ng` trestia cea lin` – ßi
sub bolta cea senin` \n loc de L~ng` bolta cea senin` – ßi sub
trestia cea lin`.

çn çmp`r`t [i proletar, oric~t ne-a ispitit s` adopt`m \n v. 99
…Cel lins [i pism`tare], am p`strat tot …lin [i pism`tare], ca-n
textul «Convorbirilor».

çn C`lin ne-am \ng`duit s` folosim o form` \ntruc~tva \ndul-
cit`: crivat pentru crevat, de[i manuscrisele au numai aceast`
form` din urm`.

çn Povestea teiului, cu toat` argumenta]ia (neconcludent`) a d-lui
Mihail Dragomirescu, am restituit versului 1 \n forma: Blanca, [tii
c` din iubire, \n loc de Blanca, [tiu c` din iubire. Manuscrisele
alterneaz` \ntre afl` [i [tii, niciodat` [tiu.

çn Dalila am re\ntregit, dup` manuscris [i pentru temeiuri ce se
vor l`muri la timpul s`u, textul, a[a cum a ap`rut el dealtminteri,
\n edi]ia Scurtu. Cum s-a mai spus Dalila maiorescian` e un text
cu chibzuial` operat, din cele dou` versuri afl`toare \n manuscrise.

Pentru Luceaf`rul, am l`murit \n treac`t [i se va st`rui cu detalii,
la capitolul respectiv, de ce am adoptat textul a[a cum a ap`rut el \n
«Almanahul Rom~niei June» [i «Convorbiri». Oric~t de logic
operate, amput`rile lui Maiorescu nu-[i au nici o ra]iune (cu at~t mai
pu]in de for]` major`: interven]ia lui nu era cerut` de nimeni).

çn Glossa, evident, am adoptat singura form`, [i autentic` [i
logic`: Nu c`ta c~nd vezi mi[eii (nu mizerii) – La izb~nzi f`c~ndu-[i
punte – a[a cum a corectat \nc` din 1908 Scurtu.

ORDINEA. – çnainte de a preciza care este ordinea poeziilor,
e necesar s` ar`t`m c` edi]ia aceasta nu tip`re[te, \n acest volum,
dec~t poeziile ap`rute \n timpul vie]ii poetului. D~nd termenului
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postum singurul \n]eles ce poate avea, \ncheiem seria poeziilor cu
Kamadeva, ap`rut` ultima, \n «Convorbiri» dela 1 iulie 1887. Tot
ce vine dup` aceea, se va tip`ri \n volumul de Postume. O singur`,
u[oar`, abatere, prive[te poema Dalila, care \n forma din
«Convorbiri» e postum`. Cum \ns` un fragment s-a tip`rit \nc` din
ianuarie 1886 \n «Epoca Ilustrat`» [i cum la data aceasta poema
era \ncheiat`, \n forma \n care a fost tiparit`, postum, de Maiorescu,
am trecut, se \n]elege, peste un at~t de minim scrupul.

Ordinea poeziilor e cronologic`. Ne ferim a spune strict
cronologic`, de[i ne silim s` ne abatem c~t mai pu]in de la o norm`
at~t de greu respectat, c~nd e vorba de \mprejur`rile \n care a fost
publicat` opera lui Eminescu. çn orice caz, nu \n]elegem s`
urm`rim pe Ibr`ileanu [i ceilal]i [i s` intervertim, din nu [tiu ce
motiv de pudici]ie pedagogic`, ordinea poeziilor de june]`. çntr-o
edi]ie, ce se inspir` de la adev`r, [i care vrea s` reconstituie
imaginea istoric` a operei, astfel de inutile menajamente nu-[i au
loc. Ele fac parte din acea psihologie a mami]icilor, pe care o
denun]a cu at~ta succes, \n edi]ia sa din Caragiale, cu ani \n urm`,
Paul Zarifopol. A[adar: \ncepem cu oda La morm~ntul lui Aron
Pumnul (al c`rui titlu, singurul adev`rat, l-am restituit), trecem la
poeziile din «Familia», la oda pentru ßtirbey [i apoi la perioada din
Convorbiri, ne\ntrerupt` de la Venere [i Madon`, p~n` la Doina –
cu excep]ia Dalilei (Scrisoarea a V-a), pe care, dimpreun` cu cei
mai mul]i editori, am anexat-o grupului celorlalte scrisori – crono-
logia de atelier \ng`duind \ntru totul aceasta. (Luceaf`rul ap`ruse
\nt~i \n «Almanah», \n aprilie 1883). Urmeaz`, dup` aceea, grupul
de 6 poezii de la S-a dus amorul, p~n` la ßi dac`, ap`rute \ntre
aprilie [i noembrie 1883 \n «Familia». çn decembrie 1883 se
a[eaz` edi]ia Maiorescu, din care, a[a cum a ar`tat \n am`nunte
Ibr`ileanu, «Convorbirile» public` un compact grup \n num`rul de
la 1 ianuarie 1884. Cum la data aceasta, poeziile apar toate
deodat`, ordinea, de aici \nainte, intereseaz` mai pu]in. Am p`strat
totu[i indiciile retip`ririi lor \n «Convorbiri», cu imperceptibile
schimb`ri. La urm` vin poeziile tip`rite dup` edi]ia Maiorescu,
dela Diana («Convorbiri», 1 februarie 1884) p~n` la Kamadeva
(«Convorbiri», 1 iulie 1887).
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ORTOGRAFIA. – çntre foloasele edi]iei Botez, unul din cele
mai de seam` a fost, f`r` \ndoial`, acela pe care l-am numit
denaturarea ortografic`. P`str~nd toate particularit`]ile ortografice
ale scrisului eminescian, edi]ia Botez a adus decisivul discredit al
acestei metode [i a ar`tat limpede calea ce nu trebuie urmat`.
Gra]ie acelei imagini alterate, s-a \n]eles mai bine [i pentru
totdeauna, c` textului unui scriitor, [i al lui Eminescu cu at~t mai
mult, n-a fost creat s` ajung` plan[` anatomic` [i cadavru pentru
disec]ii ortografice.

Aceasta nu \nseamn`, de fel, c` astfel de probleme nu au
dreptul la aten]ia cercet`torilor [i c` evolu]ia sistemelor ortografice
la Eminescu n-ar putea duce, [i tocmai din pricina multiplicit`]ii
lor, la concluzii, ce s-ar putea dovedi interesante. Este \ns` de f`cut
o distinc]ie: \ntre ortografia textului viu, a textului ce trebuie s`
circule [i s` hr`neasc` [i c`ruia se cade s` i se creeze cele mai bune
condi]ii [i \ntre ortografia aparatului critic, imagine a atelierului,
care de asemenea se cuvine c~t mai pu]in alterat` (de ce nu de loc
alterat` se va vedea mai departe).

Aceast` distinc]ie a fost, \n privin]a ortografiei, norma edi]iei
de fa]`. Textul. A[adar, s-a tip`rit cu ortografia Academiei, f`r` ca
de o rigiditate s` poat` fi vorba, fie c` \ns`[i Academia oscileaz`
sau las` por]i deschise pentru reveniri, fie c` aplica]ia strict` a
unora din regulile ei ar aduce cu sine mai mult` pagub` dec~t folos.
ßi ca s` lu`m un singur exemplu, n-am urmat normei Academiei
care recomand` drept corect` forma sufer, ceea ce ar fi stricat
unuia din cele mai armonioase cupluri suf`r – nuf`r din poezia
Lacul. Ceea ce \nseamn`, iar`[i, c` Eminescu, spiritul poate cel
mai inovator \n materie de rim`, din poezia rom~neasc`, ar fi un
ortodox al ei. çn aceea[i m`sur` cu rima, a[a zic~nd geometric` –
asonan]a sau rima aproximativ` n-au aflat un mai iscusit adept ca
\nsu[i Eminescu. Aceste abateri de la linia rigid` fac, de altminteri,
[i farmecul bogat \n surprize al armoniei eminesciene.

O problem` ce se cuvine luat` \n seam` este, desigur, aceea a
moldovenismelor, a formelor cu pronun]ie dialectal`. C` Eminescu,
moldovean fiind, va ar`ta o predispozi]ie fireasc` pentru formele
ob~r[iei sale, e inutil a mai semnala. Gre[esc totu[i aceia, [i Botez
a slujit [i \ntru aceasta, care sus]in c` trebuie respectate, ba \nc`
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generalizate toate formele moldave. C`ci \nt~iul care a vorbit cu
\n]elegere despre aceste lucruri [i a pledat pentru o pronun]ie c~t
mai generalizat` a fost \nsu[i Eminescu. Observa]iile asupra
pronun]iei, \n ciclul unor prelegeri, ce proiectase s` ]ie \n
Maramure[, \nc` \n 1870, la Viena fiind (ms. 2257, 53–55 v.,
tip`rite [i-n Scurtu), v`desc o \nalt` con[tiin]` filologic`.

APARATUL CRITIC. – Variante. De bun` seam`, \ns`, c`
problema de c`petenie \ntr-o edi]ie critic` este aceea a aparatului. ßi
din nou este locul s` se mul]umeasc` lui Botez pentru c~t` trud` a
cheltuit \n ridicarea unei construc]ii at~t de [ubred`, dar plin` de at~t
de multe sugestii [i care au ar`tat, \n mod ne\ndoios, c` \n cu totul
alt spirit se cuvenea lucrat. Am amintit, la locul s`u, dar [i
dezavantajele sistemului statistic, folosit de Constantin Botez, \n
edi]ia sa. Chiar dac` ar fi fost aplicat cu infailibil` stricte]` [i \nc` nu
[i-ar fi atins scopul, mai pu]in din pricina defectuozit`]ii sistemului,
c~t din aceea a cazului la care avea s` se aplice. Pentru un autor la
care expresia variaz` \n am`nunte, sistemul statistic e ideal. Oric~te
ar fi manuscrisele, \n care ar figura un astfel de autor, [i oric~t de
numeroase ar fi diferen]ele de am`nunt, ele pot fi adi]ionate [i
prezentate \n impun`toare stive. Un Hora]iu dela Guillaume Budé de
pild` sau cronica lui Ureche, \n realizarea unui Constantin Giurescu
sunt lucr`ri des`v~r[ite [i \n care sistemul statistic \[i afl` maxima [i
ideala lui aplica]ie. Eminescu face parte din alt` familie de spirite, [i
chiar \ntr-\nsa poate fi socotit un caz aparte.

Pentru a ilustra cu numele unuia singur, \ntreag` aceast`
familie de galerieri ai stilului, am spune c` Eminescu face parte din
familia unor de-al-de Flaubert, ale c`rui manuscrise au impus p~n`
acum, \n cel mai \nalt grad, prin revenirile [i retu[`rile operate –
de[i, dac` nu ne-ar opri teama de suspiciune, cred c` [i \naintea
gloriosului Normand, tot Eminescu ar avea mai mult` \ndrept`]ire
s` fie proclamat patron al breslei f`urarilor de expresie. ßi pentru
c` \nt~mplarea ne serve[te, iat` pe aceast` tem`, un text \ntru c~tva
mai rar. Cu expresia lui Favorinus, [i despre Eminescu s-ar putea
spune ca despre Virgiliu, c`-[i modela versurile more atique ritu
ursino. Dar poate c` nu stric` s` transcriem cele c~teva r~nduri, fie
[i-n cea mai aproximativ` t`lm`cire:
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Amicii [i familiarii lui Virgiliu, zise Favorinus, ne-au comunicat, \n
privin]a geniului [i manierelor sale c` poetul de obicei \[i cultiva versurile
dup` deprinderile [i ritul ur[ilor. C`ci dup` cum animalul acesta d` la
iveal` dintr-ntâi o progenitur` necioplit` [i diform`, c`reia numai dup`
aceea tot netezindu-[i [i m~ng~indu-[i puii, le d` o form` [i un contur, la
fel [i cu crea]iunile ini]iale ale lui Virgiliu. Din neperfecte [i f`r` relief
cum erau la \nceput, prin \ngrijire [i aplica]ie, ajungea s` le imprime
liniile unei fizionomii1.

Mai mult chiar – [i metafora lui Favorinus este \ntru aceasta
mai adecuat` dec~t s-ar p`rea la prima vedere. Nu numai versuri [i
nu numai cuvinte sunt acelea la care ucenice[te ceasuri, zile [i ani
de-a-r~ndul Eminescu. R~vna lui merge la poemul \ntreg, pe care-l
pip`ie, \l neteze[te, \l m~ng~ie [i-l modeleaz`, ca pe o f`ptur` vie,
pe care o asist` [i o c`l`uze[te de la \nt~ii pa[i, nesiguri, ai copi-
lului p~n` la exuberan]a m~ndr` a adolescentului sau la cump`nita
armonie a omului v~rstnic. A impune, deci, un sistem statistic, unei
lumi, \n care fiecare form` \[i are individualitatea ei, \nseamn` a
ucide \nsu[i principiul vie]ii, care le anim`. Url~nd principiul vie]ii,
ador ale lui forme spune, \ntr-unul din sugestivele [i r`zle]ele lui
versuri de atelier, Eminescu [i aceasta trebuie s` [i-o repete
necontenit tot cel ce n`zuie[te s` reconstituie imaginea veridic` [i
integral` a atelierului de crea]ie eminescian`. Or~nduind totul pe
acela[i plan, sistemul statistic suprim` tocmai lucrul cel mai de
pre] din crea]ia eminescian`: v~rstele poeziei.

Dar de aici \ncep [i greut`]ile. C`ci nu numai c` aceste v~rste
sunt multiple, dar de tot at~tea ori ele trebuie reconstituite din
m`runtaiele \mpr`[tiate, c~nd colo c~nd dincolo, prin infinitele
meandre ale infinitului celor 43 de manuscrise, \nsum~nd cu
aproxima]ie cincisprezece mii de pagini. Imaginea apei vii din
basme, necesar` pentru sudura acestor membre disjecte sau
cealalt` imagine a alian]ei furnicelor, singure \n m`sur` s` aleag`

386

1 «Amici, inquit, familiaresque P. Virgili, in his quae de ingenio moribusque
ejus memoriae tradiderunt, dicere eun solitum ferunt parere se versus more atique
ritu ursino. Namque ut illa bestia ferum ederet ineffigiatum informemque
lambendoque id postea, quod ita edidisset, conformaret et fingeret, proinde ingenii
quoque sui partus recentes rudi esse facie et imperfecta, set deinceps tractando
colendoque reddere iis se oris et vultus liniamenta».

(Aulus Gellius, Noctes Atticae, XVII, 10)



firul de diamant r`t`cit \ntr-o movil` de nisip – nu odat` vin \n
mintea cercet`torului, [i cu foarte \ndrept`]ite temeiuri. C`ci, orice
s-ar zice, cu Eminescu ne afl`m \n t`r~mul miracolelor, unde
mijloacele de explorare curent` nu ajung [i unde singur` r`bdarea,
cu aliatul ei de n`dejde, timpul, r`zbesc [i biruie toate dificult`]ile.

çn ce m`sur` manuscrisele lui Eminescu constituie, a[a cum
spuneam, un caz aparte, care cere o alt` metod` de lucru [i alte
instrumente [i \n ce m`sur` o edi]ie omnium variorum, a[a cum \[i
propune s` fie aceasta, de fa]`, \nt~mpin` dificult`]i unice, s-ar
putea deduce, \ntre altele, [i prin compara]ia cu unele exemplare
din literatura universal` [i ne g~ndim la dou` din edi]iile critice, de
justificat` autoritate, aceea a medita]iilor poetice ale lui Lamartine,
\ngrijit` de Lanson, [i aceea de la «Nouvelle Revue Franπaise», a
poeziilor lui Baudelaire. S` spunem, pentru a evita detaliile, c`
pentru Baudelaire editorul are de confruntat patru edi]ii tip`rite,
din care trei \n timpul vie]ii poetului, afar` de revistele la care a
colaborat [i de un num`r redus de autografe, iar pentru Lamartine
s` d`m cuv~ntul lui Lanson \nsu[i:

«F`r` a fi f`cut o colec]ie complet` de variante, despuierea a
dou`zeci [i cinci sau treizeci de edi]ii \mi \ng`duie s` afirm c` o edi]ie
variorum nu poate sluji s` fixeze textul lui Lamartine ci numai s` adune
fantasiile sau erorile corectorilor de imprimerie… E gre[it a \ncerca s`
stabile[ti textul lui Lamartine, ca [i cum autorul \nsu[i nu ni l-ar fi oferit
[i ca [i c~nd textul acesta ne-ar fi parvenit numai prin intermediul
còpiilor, din care niciuna n-ar putea fi considerat` ca o reprezentare
autentic` a textului original. Pentru a avea textul lui Lamartine, nu e
necesar` o edi]ie variorum: trebuie refuzate retip`ririle care n-au fost
rev`zute de poet [i ale c`ror variante n-au, a[a dar nici o autoritate… Nu
cred c` se poate culege, dup` 1820, o jum`tate de duzin` de variante
despre care s` se poat` spune c` eman` cu certitudine de la el, c`
reprezint` un scrupul al gustului [i un efort al geniului \ntru perfec]io-
narea detaliului…1».

çn timp ce la Eminescu totul e autentic. Iar greutatea vine [i de
la desimea acestor p`duri virgine, \n care trebuie croite, cu orice
pre], drumuri, [i de la natura poetic` a geniului, ale c`rui \ntrup`ri
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diverse \ngreuiaz` captarea dar [i, mai ales, din \nse[i dificult`]ile
de organizare ale rezultatelor explor`rii. Organizarea variantelor,
\n edi]ia de fa]`, a pornit de la principiul restaur`rii acelor v~rste
ale poeziei, de care am amintit, de la respectarea etapelor de crea]ie.
De aici a rezultat [i ceea ce unui ochi pu]intel gr`bit i se va p`rea
a fi un exces de zel, sau poate [i o superfluen]`: repetarea unor
texte \ntregi, pe care sistemul statistic, cu metodele lui economice,
izbute[te s` le comprime \ntr-o singur` lad`. E cazul, s` zicem, cu
cele patru straturi \n Mortua est, cu cele dou` versiuni din çmp`rat
[i Proletar, cu cele dou` din C`lin, din Strigoii, cu versurile de
propor]ii ale Scrisorilor [i Luceaf`rului, ce fiecare reprezint` un tip
de sine st`t`tor, sau o v~rst` distinct` ca [i de nenum`ratele varia-
]iuni din Mai am un singur dor, unde singur` alternarea versurilor
ajunge s` schimbe timbrul c~ntecului, [i a[a mai departe – tot
forme, pe care noi le-am dat \n \ntregime. Edi]ia critic` e \nainte de
toate un instrument de lucru [i un \ndreptar pentru cercet`tor [i
cercet`torul va fi \nc~ntat s` aib`, \n paginile unei c`r]i, reconsti-
tuit` [i organizat`, imaginea c~t mai veridic` a atelierului de cre]ie,
a[a cum se prezint` el \n plin` activitate. Dup` expunerea acestui
criteriu, de fel preg~ndit, [i pe care natura lucrului \l impunea,
drept cel mai organic, dou`-trei complet`ri de rigoare, se impun:

Ortografia aparatului critic, s-a mai spus, nu este aceea[i cu
ortografia academic` a textului curent. çnl`tur~nd, aproape \ntot-
deauna, acele particularit`]i ortografice, care ar fi \ngreuiat pronun]ia
[i care nu sunt, mai la urma urmei, dec~t cochiliile pieritoare, ce
valurile sistemelor junimiste [i etimologice au aruncat la ]`rm,
aparatul critic n-a socotit de cuviin]` s` \nl`ture tot ceea ce \n
scrisul lui Eminescu poate s` ilustreze o v~rst` sau o preferin]` de
apoc`. De aceea, de pild`, am p`strat, pentru epoca de dinainte de
1870, unele urme ale scrisului heliadist, reduplic`ri de consoane
sau exces de y, ca fiind ale adolescen]ei [i de un ne\ndoios interes
psihologic. Cum \ns`, aparatul critic e f`cut s` u[ureze [i nu s`
sporeasc` dificult`]ile, resurec]ia unora din pre]iozit`]ile de epoc`
s-a f`cut cu m`sur`. Transcrierea aparatului s-a f`cut, totu[i, \n
spiritul celei mai largi similitudini. C~nd un cuv~nt, de la pagin` la
pagin`, ba chiar de la un r~nd la altul, se prezenta \n dou` [i trei
aspecte, n-am socotit cu cale s` uniformiz`m. A fi uniformizat, ar

388



fi \nsemnat s` \nlocuim un arbitrar, care are cel mai pu]in scuza c`
e a poetului, printr-altul nou. E tocmai ceea ce formula [i Albert
Thibaudet cu privire la ortografia lui Montaigne.

De la acela[i criteriu ne-am inspirat [i \n privin]a punctua]iei.
Manuscrisele, [i vorbim de acelea cu un direct aer de atelier (c`ci
sunt evident, [i de celelalte, cu scrisul, ortografia [i punctua]ia
\ngrijit`), nu se preocup` de punctua]ie, care lipse[te aproape cu
des`v~r[ire, \ngreuind uneori perceperea textului. çn astfel de
cazuri, se \n]elege, am intervenit. Dar n-am intervenit ori de c~te
ori punctua]ia putea fi sub\n]eleas`, prefer~nd s` reedit`m [i \n
acesta, \nc` unul din aspectele atelierului eminescian. Cu at~t mai
mult n-am intervenit \n amenajarea unor texte, de adolescen]`, la
care nu toate dificult`]ile ]in de ortografie. ßi pentru a ilustra, cu
unul din cele mai tipice exemple: iat`, de pild`, traducerea
Resigna]iunii din Schiller (ce figureaz` \n Anexe), a c`rei lectur`
nu e din cele mai lesnicioase, dar care trebuia p`strat` \n
integritatea tuturor particularit`]ilor ei, \n primul r~nd, sintactice.
Ce luminoase, psihologice[te vorbind, sunt toate acele \ntuneri-
cimi, ezit`ri [i stiluri ale unei limbi, \n care adolescentul se str`duia
s` toarne echivalentul unei inspira]ii, str`ine [i de larg r`suflet.

Despre semnele, pu]ine de altminteri, utilizate \n redactarea
aparatului critic nu vom spune mai mult dec~t se spune \n tabela
anume alc`tuit`. O singur` l`murire cu privire la folosirea
asteriscului, *, marc~nd lec]iunile incerte. Experien]a edi]iei Botez
ne-a \nt`rit \n convingerea c` e preferabil s` se fac` manifeste toate
incertitudinile de lectur`, dec~t s` fie trecute cu vederea. Uneori, de[i
marcate cu semnul \ndoielii, lec]iunile sunt mai mult ca sigur acelea
indicate, [i totu[i am preferat s` le expunem verific`rii. Familiarii
grafiilor eminesciene, c`ci sunt [i multe [i pline de primejdii, cunosc
greut`]ile acestor descifr`ri, \n p`ienjeni[ul c`ror` intr` [i variabilele
st`ri de spirit ale scriitorului, dar [i condi]iile materialului, h~rtia,
cerneala, capriciile peni]ei, absen]a, devenit` lege, a sugativei,
sincopele plombaginei, [i din c~nd \n c~nd uzura \ns`[i a acestui
material. Ajutorul lupei, at~t de util`, \n scrisul microscopic, dar
caligrafic, nu o dat` se dovede[te iluzoriu. çn atari cazuri dificile,
«lupa, cum observ` cu juste]` Jean Bonnerot, eruditul editor al
Coresponden]ei lui Sainte-Beuve, nu izbute[te dec~t s` prezinte o
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imagine \ngro[at` a pasajului rebel» – at~t [i nimic mai mult. ßi
r`m~i lungi sferturi de or` ag`]at de fereastra mut`, ca de lentila unui
periscop, \n raza c`ruia, de nic`ieri, nici un semn nu se arat`. Ceea
ce nu \nseamn` c` dezn`dejdiile acestea nu-[i au farmecul lor
nebiruit [i c` nu revii, cu primul prilej, la vechea tortur`.

Dificult`]ile de ordin tehnic, ale organiz`rii unui aparat critic, cu
a[a de \ntinse ramifica]ii, nu scad de fel, ba dimpotriv`, prin aplicarea
acestui sistem, s`-i zicem fiziologic (c`ci respect` [i favorizeaz`
func]iile biologice), \n deosebire pe cel statistic. çnt~lnirea \n josul
aceleea[i pagini a dou`, trei [i chiar mai multe grupe de variante,
apar]in~nd la mai multe manuscrise sau, mai corect, la mai multe
etape ale crea]iei, impunea m`suri de izolare, necesitatea unor
cordoane, care s` le p`streze individualitatea [i s` evite confuziile.
Singurul mijloc a fost s` repet`m cotele sau denumirile ce disting
textele de baz`, a[a ca cititorul s` poat` urm`ri cu mai mult` u[urin]`
raportul dintre cele de la etaj cu cele de la subsol. (C` terminologia
aceasta nu ne satisface, am mai spus-o [i \n alt loc – dar c` ea are
totu[i virtutea s` simplifice enorm, cred inutil a mai insista). Se poate
ca aceast` repetire de cifre, dictat` numai de necesit`]i tehnice [i
folosite din singura dorin]` de a fi mai clari, s` par` unuia [i altuia
fastidioas`, a[a cum mai mult de unul va afla excesiv` urm`rirea [i
\nregistrarea chiar a tuturor variantelor. C`ci cu rari excep]ii, [i numai
c~nd era evident c` o form` era rezultatul simplei inten]ii a condeiului
(sunt [i cazuri c~nd repetirile au o semnifica]ie psihologic`), edi]ia de
fa]` nu [i-a \ng`duit s` lase ne\nregistrat` nici o form`, indiferent de
valoarea sau dispropor]ia ei. çn chipul acesta, arhiva aceea de
documente de psihologie experimental`, despre care vorbea Lanson,
pe care o constituie aceste relicve ale unui mare scriitor disp`rut [i pe
care o afla cu mult mai veridic` [i mai precis` dec~t toate
confiden]ele smulse scriitorilor \n via]`, \[i afl` optimele ei condi]ii de
realizare. Ele pun \n lumin` toate acele procedee [i moduri inevitabile
ale func]ion`rii spiritului, despre care vorbea cu at~ta plasticitate Paul
Valéry: «Relu`rile unei lucr`ri, isp`[irile, [ters`turile, [i \n sf~r[it
progresele marcate \n realiz`rile succesive, arat` limpede c` partea
arbitrarului, a neprev`zutului, a emo]iei [i chiar aceea a inten]iei
actuale nu e preponderent dec~t \n aparen]`…»1.
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Dar urm`rirea unui atare aparat nu cere, s-o recunoa[tem, din
partea celui ce se ini]iaz` [i caut` s` [i-l apropie, mai pu]in`
bun`voin]` dec~t din partea celui ce l-a organizat. Instrument de
studiu, \nainte de toate [i de delicii severe, aparatul critic invit` pe
cetitor la o participare activ`, compensat` de tot at~tea satisfac]ii,
c`rora ne-am \ng`duit s` le anex`m [i putin]a verific`rilor pe viu.
Numeroasele facsimile, cu care se m~ndre[te edi]ia de fa]`,
urm`resc, afar` de latura estetic` [i pe aceea pedagogic`. Ele sunt
alese s` reprezinte feluritele stadii grafice ale poetului, etapele
ortografice [i de foarte multe ori diversele cazuri, invocate \n
argumenta]ia aparatului nostru critic sau aspecte ale atelierului,
mulagiile succesive ale uneia sau alteia din poeme.

ßi pentru a sf~r[i cu acest paragraf, s` spunem, \n chip de
concluzie, c` titlul ce-[i revendic` prezenta edi]ie este, \nainte de
toate, acela al organiz`rii aparatului de variante. Reducerea
imensului lor num`r la c~teva tipuri principale, desvelirea prin
procedeul, a[a zic~nd, palimpsestic, a stratelor aplicate [i atribui-
rea lor la o epoc` sau alta, subordonarea tipurilor secundare sau
fragmentare etc., etc., ne-au favorizat s` putem determina unele
din v~rstele c~torva crea]ii eminesciene. A[a e cazul cu cele patru
v~rste din Mortua est, cu acea form` de trei strofe din çnger de
paz`, cu organizarea filia]iilor \n cele 3 tipuri din C`lin, cu deter-
minarea celor 3 tipuri din Strigoii, etc., etc. Opera]iuni ajutate [i
ajut~nd la fixarea acelei cronologis`ri, f`r` de care, cum spunea
Gh. Bogdan-Duic`, «descrierea exact` a unei evolu]ii… nu este cu
putin]`». ßi, \ntru aceasta, s` ad`og`m c` am socotit totdeauna
preferabil s` suger`m o dat` sau alta, s` o discut`m, s` emitem [i
o ipotez` fie [i pu]in probabil`, \n n`dejdea c` prin circumscrierile
efectuate folosim mai mult dec~t prin alta, trecerea lui sub t`cere.

Note. Despre notele ce \nso]esc [i \ncadreaz` aparatul critic
avem foarte pu]ine de spus. ßi, \n primul r~nd, c` dac` lucrul ar fi
fost cu putin]`, am fi preferat s` le elimin`m, cel pu]in \n forma
aceasta sau s` le \nlocuim cu tabele schematice, cu file de calendar,
cuprinz~nd evenimentele de seam` ale vremii, a[a ceva \n genul
calendarelor sincronice, cu care Bonnerot \nso]e[te coresponden]a
lui Sainte-Beuve. G~ndul acesta care nu ne-a p`r`sit, nu putea fi
\mplinit \nc`, ceea ce ne-a obligat s` recurgem la sistemul de note
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prezent. Ni s-a p`rut, de pild`, pentru epoca, dintre 1866–1869, a[a
zis` de la «Familia», c` nu e lipsit de interes, [i poate de pitoresc,
s` despuiem sumarele acelor numere de revist`, \n care ap`rea
numele lui Eminescu [i s` prezent`m pe tovar`[ii lui de colaborare.
(çn mare, opera]ia a fost f`cut` de d-l N. Iorga, care, \nt~iul, a
acordat «Familiei», locul de cinste pe care cu bun` dreptate \l
merit` \n evolu]ia periodicelor literare de la noi). Concluziile c~nd
subiective [i c~nd [tiin]ifice, la care ajungi, dintr-o atare
reconstituire a epocii [i a atmosferei \n care s-a dezvoltat [i la care
a participat poetul, sunt \ntru totul revelatorii [i le-am am~nat
pentru viitoare introduceri. Socotind \ns`, c` de la 1870, anul
debutului la «Convorbiri», \nainte, faptele se cunosc cu mult mai
bine, n-am mai urmat cu despuierea sumarelor, de[i interesul [i
pitorescul acestor confrunt`ri nu scade de fel. Am \mp`rt`[it, \n
schimb, pentru epoca aceasta, c~t mai multe din ecourile polemice
ale instaur`rii eminesciene. Uneori ele par de un excesiv anecdo-
tism, dar noi le-am privit \nainte de toate ca documente istorice [i
biografice, chiar dac` ast`zi importan]a aceasta ar p`rea, unora,
exagerat`. Pentru cel ce g~nde[te astfel, trimitem \ntre altele la
r~ndurile pateticei prefe]e cu care Xenopol deschidea edi]ia din
1893, a poeziilor lui Eminescu, unde amintirea celor «ce-[i b`tuser`
joc de poeziile lui E.» era \nc` vie.

ANEXE. – Am explicat, la locul s`u, ce sunt submanuscrisele,
pe care le-am denumit, dup` numele \nt~ielor poezii: Elena [i Marta
[i cum tip`rindu-le \n integritatea lor, [i a atributelor, cu care sunt
investite, am urm`rit s` restituim \n forma lor originar`, dou` din
caietele, ce Eminescu \nsu[i a confec]ionat [i or~nduit \nainte de
1870. Tip`rite, cea mai mare parte din ele [i p~n` acum, \ns` \ntr-un
mod nu numai ne-critic, ci [i cu totul arbitrar – poeziile acestea de
adolescen]` pierdeau cel dint~i pre] al lor, acela de unitate organic`.
Impresia pe care cititorul o cap`t` din urm`rirea unei produc]iuni,
at~t de sus]inut` [i de bogat` \ntr’o perioad` \nc` plin` de enigme,
e alta nu numai \n intensitate, dar [i \n spirit. Juvenile, st~ngace,
\nchegate sau perfecte, poeziile caetelor acestora au fost g~ndite
dimpreun`, ele alc`tuiesc o familie [i respir` aceea[i atmosfer`.
Prezen]a, printre ele, a unora din poemele cu care debuteaz` la

392



«Convorbiri» (fie c` le las` \n prima lor form`, fie c` le amplific`)
[i care \l impun aten]iei, solicitudinea ce arat` [i celor mai firave din
alc`tuirile lui din adolescen]`, emo]iunea cu care se recite[te \n
1881, not~nd, cu c~t` con[tiin]` dar [i sobr` m~ndrie, al`turi de
1865, al poeziei – De-a[ avea – cu care debuteaz` la «Familia», anul
1881, al plinei maturit`]i de crea]ie, aten]ia cu care completeaz`, din
memorie, date vechi sau \[i rezerv` s` reia, \n chip de gazel sau
sonet, unele sau altele din motivele trecute (chestiuni pe care
cititorul le poate urm`ri, nest~njenit, \n Anexe), toate aceste detalii
biografice [i psihologice, reintegrate \n unitatea lor organic`,
determin` pe poet, la o v~rst` anume dar ratificat` \n anii b`rb`]iei,
se lumineaz` altminteri, dec~t risipite \ntr-o dulce anarhie, ca aceea
\n care au ap`rut o parte din ele p~n` acum.

Acestor dou` anexe le-am adaos Poemul Putnei, \n n`dejdea
unei limpeziri, ce s-ar putea s` vie p~n` ce va trebui s` d`m
tiparului volumul de Postume.

Personal, descrierea acestor anexe ne-a dat prilejul unor
corec]iuni de text [i unor preciziuni cronologice, ce se g`sesc \n
note [i din care unele erau indicate chiar de Eminescu. A[a, de
pild`, pentru Carlotta Patti, al c`rei concert din 1869 l-am putut
urm`ri \n detalii [i care vine s` detroneze pe Eufrosina Popescu, \n
unul din jil]urile ce ocupa, pe nedrept, acela din cea de a doua La
o artist`. La fel pentru Ion Neam]u, c`ruia Eminescu, \i \nchin` la
Viena, la 1870, [i cu reflexe din Epigonii, cunoscuta elegie,
ultimul din caietul al doilea.

CRONOLOGIA. – Schi]a noastr` de cronologie nu urm`re[te
nici pe departe s` se substituie biografiilor c~te s-au scris, unele din
ele \ntru totul perfecte. Inten]ia ei e cu mult mai modest` [i de un
limitat caracter practic. Adeseori \n cursul lecturii uneia din note
sau a urm`ririi unei circumscrieri cronologice, cititorul, care am
fost tot timpul [i noi, simte nevoia unei confrunt`ri, unei certitu-
dini: unde se afla la epoca despre care se vorbe[te, Eminescu, ce
f`cea, ce scrisese sau ce eveniment \l \ncadra? Atunci, ce pl`cut e
s` po]i \ntoarce pagina [i ca pe o transparent` scar` a anilor, s` afli
preciziunile ce-]i sunt de lips`. Desigur, cronologia putea fi mai
complet` [i nu o dat` ne-am mustrat c` nu o redactam \n spiritul
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[i-n minu]iozitatea decisiv`, \n care [i-a redactat Albert Thibaudet
cronologia Montaigne-ului s`u de la Pleiade.

çNCHEIERE. – Cu aceste c~teva l`muriri pentru o lucrare, ce
debut~nd cu \nt~iele dou` volume de poezii, de aceste c~teva
principii se va c`l`uzi [i \n spiritul lor se va urma, sf~r[im.
Con[tien]i de greutatea lucrului \ntreprins dar [i de r~vna cu care
ne-am dedicat lui, nu ne vom subpre]ui, din fals` modestie,
eforturile. Dar nici nu vom \ncheia altminteri dec~t cu credin]a pe
care gravitatea lucrului ne-a fortificat-o zi de zi [i s-ar putea
sintetiza \n curajoasele [i reconfortantele cuvinte, pe care editorii
textului societ`]ii dantesce, le graveaz` \n primele r~nduri ale
prefe]ei lor: «ogni edizione, anche a più accurata, è sempre
suscettibile di miglioramenti».

VVooll..  IIII

PREFA¥å

Poezii tip`rite \n timpul vie]ii se subintitula primul volum din
edi]ia integral` a operei lui M. Eminescu, pe care Funda]ia regal`
pentru literatur` [i art` \l scotea de sub tipare, la jum`tatea lui iunie
1939, anul [i luna semicentenarului mor]ii poetului.

El cuprindea, acest \nt~i volum: textul celor 90 de poezii c~te
s-au tip`rit \n curs de 21 de ani, \ntre oda funerar` La morm~ntul
lui Aron Pumnul din 1866 [i Kamadeva, din 1887; dou` caiete,
oarecum postume, cu poezii de june]e; poemul \nchinat lui ßtefan
cel Mare, la 1871, iar din materialul de variante, aflat \n manuscris,
[i a c`rui publicare constituie \ns`[i ra]iunea de a fi a acestei edi]ii,
doar aparatul critic al primelor 31 de poezii, de la oda pentru
Pumnul p~n` la inclusiv Strigoii. Aparatul critic, note [i variante
pentru restul de 59 de poezii, erau rezervate volumului II, care
trebuia s` completeze aceast` sec]iune a poeziilor tip`rite \n timpul
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vie]ii, \nainte de a se trece la organizarea Postumelor, menite
volumului III.

Dificult`]i, multiple [i particulare, legate fie de epoc`, fie de
natura obiectului, au \nt~rziat pe de o parte apari]ia volumului II,
iar pe de alta au impus o sensibil` [i fatal` modificare a planului
stabilit. Vastitatea materialelor unor poeme ca Scrisorile, Luceaf`rul,
Doina, Glossa, Mai am un singur dor etc. urc~nd num`rul paginilor
la \ndoitul celor de fa]`, [i dep`[ind propor]iile unui volum
maniabil, amenin]a s` transforme un instrument de lucru, cum
n`zuie[te aceast` edi]ie s` fie, \ntr-unul de tortur`. Ne-am plecat
a[adar imperativelor tehnice [i am repartizat aceste materiale \n
dou` tomuri, c`rora le-am fi putut spune: Volumul II, partea I [i a
II-a. Cum \ns` numerotarea fiec`rui volum e separat`, cum fiecare
din ele reprezint` o treime distinct` a unit`]ii \nceput` cu primul
volum [i pentru a evita [i complica]iile pe care organizarea indice-
lui le-ar fi putut spori, am preferat s` numerot`m separat: II [i III.
çnt~ile 3 volume, vor epuiza deci sec]iunea Poezii tip`rite \n timpul
vie]ii, r`m~n~nd ca Postumele s` fie rezervate volumului IV.

Volumul de fa]` – al II-lea – cuprinde, a[adar: aparatul critic a
25 de poeme, de la Povestea Codrului p~n` la inclusiv Luceaf`rul,
or~nduite ca [i p~n` acum cronologic [i r`spunz~nd ordinii textului
din primul volum. Un num`r impun`tor de reproduceri dup`
manuscrisele originare, ilustr~nd anume probleme obscure de filia]ie
sau cronologie, au fost anume alese s` \nlesneasc` cercet`rile de
documenta]ie. çn a[teptarea indicelui general, am reprodus \nc` o
dat` Tabelul alfabetic de la sf~r[itul volumului I, completat,
desigur, cu datele rezultate din volumul de fa]`. Pentru a evita
erorile, s-a specificat \n Tabel, c`rui volum anume (I sau II)
apar]in: textele, variantele, facsimilele.

Volumul III, \n curs de pagina]ie [i care va ap`rea la scurt`
vreme, va cuprinde restul poeziilor tip`rite \n timpul vie]ii, de la
Doina p~n` la Kamadeva, \n total 34 poeme, cu \ntregul lor aparat
critic. O introducere substan]ial` va \ncerca un prim bilan], la cap`tul
a trei volume, popas totodat` necesar \n l`murirea proiectelor de
viitor ale acestei edi]ii. Un indice integral, analitic, se va str`dui s`
pun` \n lumin` nu numai nenum`ratele materiale, at~tea din ele
inedite, ale aparatului critic, recte, ale manuscriselor eminesciene,
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dar [i detaliile de istoriografie literar`, \n l`murirea c`rora edi]ia de
fa]` a contribuit nu o dat`. Recitirea, pagin` cu pagin`, a primului
volum, \n vederea indicelui general, ne-a scos \nainte un num`r de
gre[eli de tipar, nici prea multe, nici prea grave, dar oricum gre[eli,
care n-ar fi fost r`u s` poat` fi evitate [i care n-ar fi exclus s`
sporeasc` cu eventualele erori ale volumului de fa]`. De aceea, o
erat` c~t mai atent` va semnala gre[elile, a c`ror \ndreptare e absolut
necesar` [i a c`ror rectificare fiecare cititor o va putea opera \n
exemplarul s`u. (P~n` atunci, s` semnal`m c~teva din cele mai
urgente [i care privesc \nt~ia sec]iune a I-ului volum, textul:
Scrisoarea II, pag. 137, vers 11, C~nd cu sete cau]i forma ca s` poat`
s` te-ncap` – nu: s` le-ncap`; Scrisoarea III, pag. 148, vers 16, Cad
Asabii ca [i p~lcuri risipite pe c~mpie – nu: Arabii; M`nu[a, pag.
166, primul vers al ultimei strofe, Cu mirare [i cu groaz` – nu:
mi[care [i Luceaf`rul, pag. 178, primul vers de la a 3-a strof` a
paginii, Iar tu Hyperion r`m~i [i nu: Iar tu, Hyperion, r`m~i).

Astfel st~nd lucrurile, se va \n]elege [i ni se va ierta c` nu ne
oprim la toate acele obliga]ii protocolare, pe care apari]ia oric`rei
opere, [i a uneia de at~t de laborioase colabor`ri \ndeosebi, le
reclam`. Ele \[i vor afla locul \n prefa]a celui de al III-lea volum,
ce-[i preg`te[te de pe acum p~nzele.

Bucure[ti, iunie, 1943.
PERPESSICIUS

VVooll..  IIIIII

PREFA¥å

Cu volumul de fa]`, al III-lea, se \ncheie \nt~ia sec]iune a
edi]iei integrale din opera lui M. Eminescu, pe care Funda]ia regal`
pentru literatur` [i art` a ini]iat-o \n 1939, la semicentenarul mor]ii
poetului. Cele 34 de poeme ale volumului III, c~te se \n[iruiesc
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cronologic de la Doina la Kamadeva, prezentate \n acela[i spirit ca
[i cele dinaintea lor, epuizeaz` ciclul Poeziilor tip`rite \n timpul
vie]ii. Volumul se completeaz` cu un num`r de pagini, extrase din
studiile ce au \nso]it [i comentat poezia lui Eminescu, \ntre 1871,
data memorabilei cita]iuni pe ordinea de zi a noii direc]ii,
maioresciene, [i 1931, anul \n care Ovid Densu[ianu consacra
poeziei lui Eminescu, c~teva din paginile cele mai experte ale
cursului s`u, Evolu]ia estetic` a limbii rom~ne. Un tabel alfabetic
al titlurilor [i un indice general, am~ndou` pentru c~te[itrei
volumele ocup` ultimele pagini [i despre linia lor de conduit`, at~t
\n privin]a selec]iunii „m`rturiilor“, c~t [i aceea a organiz`rii
indicelui, cititorul poate afla unele l`muriri \n r~ndurile de mai jos. 

Abia sf~r[it`, \ns`, \nt~ia sec]iune, a Poeziilor tip`rite \n timpul
vie]ii, [i editorul simte ridic~ndu-i-se \nainte, mustr`toare, o seam`
de \ntreb`ri, pe care n-ar voi s` le lase nesatisf`cute. Dac` \nt~ile 3
volume, \[i spune mai tot insul, au cerut, tiparului (c`ci de cel`lalt
timp, al preg`tirii [i elabor`rii, nimeni nu are a se interesa), 5 ani
\ncheia]i, oare c~]i vor trebui pentru a duce la bun sf~r[it \ntreg acel
Corpus eminescian, visat [i r~vnit de at~tea genera]ii, despre care
se vorbea [i \n prefa]a noastr` din 1939 [i al c`rui proiect a fost
a[ezat la \ns`[i temelia prezentului edificiu. ßi astfel de nelini[ti,
s` recunoa[tem, \[i au toat` \ndrept`]irea. Nu \ns` p~n` \ntr-at~ta,
\nc~t s` nu poat` fi, dac` nu abolite, cel pu]in temperate [i \n orice
caz circumscrise. ßi este tocmai ceea ce \ncearc` [i editorul, \n
r~ndurile acestea.

Trecem peste faptul, u[or de verificat, c` din cei 5 ani \ncheia]i,
mai bine de jum`tate reprezint` strictul necesar tip`ritului \nsu[i,
restul r`m~n~nd s` fie pus pe seama „cumplitelor vremi“, ce tr`im,
[i a c`ror imixtiune fie \n ritmul tiparului, fie \n \ngreunarea
lucrului de bibliotec` [i-a \nfipt, cu brutalitate, gheara [i ne oprim
la temeiul de adev`rat al nelini[tei, la planul, oarecum ambi]ios, al
edi]iei acesteia. S-a [tiut \ntotdeauna, din cea mai vag` impresie, [i
\ntruc~tva din zvonuri, c` edi]ia integral`, \ntreprins` de Funda]ia
regal` pentru art` [i literatur` va cuprinde un num`r mai mare de
volume. Dar c~te? De o certitudine nedezmin]it`, evident, nu poate
fi vorba, c~t` vreme orice proiect [i orice deviz las` cale deschis`
tuturor surprizelor. Cu aproxima]ie, totu[i, s-ar putea spune c` ele
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apropie cifra de 14 volume, distribuite precum urmeaz`: IV.
Postume. Traduceri; V. Proza literar`; VI. Teatru. Excerpta.
Fragmentarium. VII. Literatura popular`; VIII–XII. Proza politic`
(«Curierul de Ia[i» [i «Timpul»); XIII. Coresponden]`; XIV. Acte.
Biografie. Bibliografie selectat`. Indice general. 

Preciziuni, f`r` doar [i poate, menite s` sporeasc` alarmele [i
s` \ntre]in` scepticismul, cu care sunt \nso]ite \ntotdeauna planurile
ambi]ioase. Spectrul V`ii Regilor, \[i spune tot insul, cu tezaurele
ei inviolabile, s` fie sortit oare a se reedita, cu fiecare nou`
tentativ` editorial`? S` fie oare, toate aceste deshum`ri, par]iale [i
necontenit \ntrerupte, \n puterea cine [tie c`rui jur`m~nt pe care
nici un desc~ntec n-a izbutit \nc` s`-l dezlege?

Atari perspective, pe care situa]ia a peste patru decenii de
cercet`ri [i reconstituiri, fragmentare, ale egiptologiei
eminesciene, le sugereaz`, nu mi se par \ns` de ne\nl`turat. Cel
pu]in, de data aceasta. Mai mult ca oric~nd, ast`zi, dup` \ncheierea
primei etape a lucrului, editorul poate spune, \n cuno[tin]` de
cauz` [i cu un optimism \ncercat c` proiectul edi]iei prezente, \n
ciuda propor]iilor sale, i se pare \ntru totul realizabil. Ini]ierea [i
lucr`rile sale preg`titoare, \n daedalul manuscriselor eminesciene,
l-au pus \n contact cu toate sectoarele operei poetului, \n atare
m`sur` c` organizarea materialelor identificate, deci tip`rirea
succesiv` [i conform` cu planul prestabilit, a feluritelor volume, s-ar
putea face \ntr-un ritm invers propor]ional cu num`rul lor. Sau
pentru a vorbi de-a-dreptul: cele 11 volume c~te sunt a mai ap`rea
din prezenta edi]ie, editorul e convins c` le-ar putea face s` apar`
\n cel mult 5 ani, dac`…

Negre[it. Dac`, excluz~nd din joc zarurile neprev`zute, toate
bun`voin]ele, c~te au prezidat, din prima zi, aceast` lucrare, ar
colabora \n acela[i spirit, dac`, \ntr-un cuv~nt, acordul asupra
necesit`]ii acestei opere ar fi nu numai realizat, dar [i \nlesnit de
toate acele m`suri menite s`-l pun` \n practic`. çn ziua \n care, to]i
cei \ndrept`]i]i s` promoveze o hot`r~re, patroni [i cititori, vor fi
ajuns la concluzia c` prezentarea operei integrale a lui Eminescu,
\ntemeiat` pe cunoa[terea intim` a reliquiilor lui manuscrise [i
\nconjurat` de acele garan]ii [tiin]ifice, despre care \nt~ile 3 volume
stau m`rturie, se cade s` fie asimilat` lucr`rilor de utilitate
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cultural`, ba chiar na]ional`, \n ziua aceea timpul va fi fost conjurat
[i himera inaccesibil` cobor~t` pe p`m~nt…

R~ndurile, cu care am fi voit s` facem un popas mai lung la
cap`tul a 3 din volumele prezentei edi]ii (a[a cum f`g`duiam \n
prefa]a volumului II), le vom concentra, din pricini fatale, tot aici,
[i vor fi mai pu]in un bilan] al realiz`rilor, c~t mai cu seam` o
verificare a normelor formulate \n „introducerea“ [i „l`muririle“
volumului I. Primirea binevoitoare, de care s-a bucurat lucrarea de
fa]`, at~t din partea cititorilor, c~t [i din acea a judec`torilor
autoriza]i ne dispenseaz`, de altminteri, de orice z`bav` dedicat`
satisfac]iilor [i mul]umirii, ce ar decurge dintr-\nsele.

Departe de noi g~ndul de a fi socotit infailibili [i de a fi trecut
cu vederea rezervele, ici [i colo, formulate, observa]iile judicioase,
sugestiile \ntotdeauna binevenite. Negre[it, lucrurile nu se vor fi
petrecut \ntotdeauna a[a cum s-ar c`dea s` se petreac` \n arena
aceasta, mai mult cu ghimpi dec~t cu nisip a[ternut`, a lucrului
[tiin]ific [i de migal`. Temperamentele expeditive sau cele, de la
natur`, b`nuitoare, n-au lipsit nici de data aceasta, fie s` frunz`-
reasc` \n zare, multele pagini, fie s` considere jefuite \n inten]iile,
[i, (de ar fi s`-i credem), uneori [i \nf`ptuirile lor. Amoenitatea
protocolar`, obi[nuit` \n astfel de cazuri, nu s-a \ncet`]enit \nc`
de-a-binelea pe meridianul nostru. çn orice caz nu la noi, s-ar fi
putut scrie r~nduri de gra]ia modest` a acelora cu care Jacques
Crépet, unul din fondatorii cei mai exper]i ai criticii de text,
baudelairiane, \[i dezarma preopinen]ii: „Se \n]elege de la sine, zice
d~nsul, c` lucrarea aceasta va sem`na adesea celor ale \nainta[ilor
no[tri, care, [i ei,  au pus la contribu]ie cercet`rile noastre
anterioare. çnt~lnire inevitabil`: doar nimeni n-a inventat nici
faptele, nici izvoarele, nici m`rturiile…“. ß-apoi, dac` ar fi vorba de
justi]ie [i de certificate, ce alt` confirmare, al`turi de nenum`ratele
bune cuvinte ale confra]ilor, [i-ar fi putut dori, mai categoric` [i mai
ilustr` totodat`, edi]ia de fa]`, dec~t aten]ia cu totul osebit` pe care
i-a acordat-o cel mai intuitiv dintre cititorii (\n zodii) ai tainelor
eminesciene, pururi regretatul Nicolae Iorga. Comunicarea sa
academic` de la 17 noiembrie 1939, Eminescu \n [i din cea mai
nou` edi]ie, arat` pagin` cu pagin`, c~t de revelatorii sunt
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materialele, reproduse \n edi]ia noastr`, ce sugestii pun la
\ndem~n`, c~te dezbateri favorizeaz`. Rezervele de detaliu sau noul
sistem de editare, ce preconiza, al unei cronologii, a[a zic~nd,
dirijate, erau tot at~tea dovezi de recunoa[tere [i asupra lor am
st`ruit, anume, \n seria de articole, str~nse dup` aceea, \n volumul
(\n curs de apari]ie), Jurnal de lector. Completat cu Eminesciana.
Un motiv mai mult, a[adar, s` ne oprim, \nc` o dat`, la ceea ce
constituie propriul edi]iei de fa]` [i s` ad`og`m o completare, dou`,
peste l`muririle [i crezul, distinct formulate, \n introducerile
primului volum.

Deshumarea treptat` a materialelor manuscripte, cuprinse \n
volumele II [i III s-a urmat dup` acelea[i norme [i organizarea lor
s-a f`cut \n acela[i spirit. C`ci dac` reproducerea integral` a
materialelor (\n limitele naturale ale imperfectei noastre alc`tuiri
omene[ti, desigur) este [i r`m~ne \nt~iul obiectiv al prezentei edi]ii,
or~nduirea lor succesiv`, filia]ia versiunilor [i, implicit, cronologia
lor (indiferent de provizoratul, explicabil, al unora), este [i r`m~ne
cel de al doilea obiectiv, de o importan]` \ntru totul egal`. De aceea,
editorul s-a silit s` aduc` treptate \mbun`t`]iri at~t \n prezentarea
materialelor, c~t [i \n redactarea schemelor. O repe]ire, mai
constant`, a siglelor, put~nd s` par` uneori fastidioas`, s-a str`duit
s` conduc` pe cititor, cu mai mult` preciziune, ferindu-l de r`t`ciri
inevitabile, cu condi]ia, negre[it, a unui minimum de aten]ie din
parte-i: s` ia, adic`, seama \ntotdeauna la coresponden]a siglelor de
la etaj cu cele din subsol. Spre deosebire de volumul I (lacun`, u[or
vindecabil` la o viitoare retip`rire), schemele au fost, \ntotdeauna,
cronologizate. Profunzimea prepozi]iei cca dinaintea anilor
respectivi nu trebuie s` mire. A[a cum am folosit, chiar [i \n
lec]iunile mai mult ca sigure, asteriscul (*), n-am pregetat s`
utiliz`m asteriscul acesta prepozi]ional \n materie de cronologie.
Scepticismul ni se pare cea mai bun` [coal` \n urm`rirea
adev`rului, preferabil`, \n orice caz, certitudinilor exagerate. S` mai
spunem c` redactarea schemelor ne-a pus \n situa]ia de a rectifica
multe din alega]iunile eronate ale antecesorilor no[tri [i c`, \n felul
acesta, edi]ia prezent` pune o temelie mai sigur` ulterioarelor
investiga]ii [i cronologiei aceleia ideale [i identificabile, la care
n`zuim cu to]ii dar care e \nscris`, de totdeauna, \n cutele viitorului?
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Cititorul care s-a oprit, r~nd pe r~nd, la unele [i altele din
disjungerile [i filia]iile celor 3 volume, la straturile [i versiunile
unor poeme ca: Mortua est, C`lin, A[a de fraged`, Scrisorile,
Luceaf`rul, Doina, Glossa, Iubind \n tain`, Oda \n metru antic, Mai
am un singur dor etc. cunoa[te prea bine dificult`]ile \nvinse [i nu
ne vor lua \n nume de r`u dac` socotim acest \nceput de cronologie
interioar` drept \nt~iul din titlurile edi]iei noastre.

çn ce m`sur`, acum, textele acestea, c~nd fragmentare [i c~nd
autonome, dezmorm~ntate, at~tea dintr-\nsele pentru \nt~ia oar`,
ajut` perceperii vastului proces de elaborare, abia dac` mai e
nevoie s` reamintim. Lucrul, de altminteri, n-a fost trecut cu vederea
[i cititorul, simplu amator sau \mp`timit de expedi]ii artistice, a
putut s` ia cuno[tin]` [i s` observe din ce chaos (cosmogonic
vorbind) [i din ce impurit`]i de expresie, biruind huma, s-a \n`l]at
\n azur, crinul muzical [i de o mireasm` a[a de tiranic`, al at~tora
din poemele eminesciene. C~t despre sf`r~m`turile de cristal, sau
pulberea diamantin` a at~tor cuvinte, stihuri sau strofe, singur` o
statistic` minu]ioas` sau un studiu anume \ntreprins ar putea da
seam`, a[a cum se cuvine, de comorile acestea r`v`[ite ale unuia
din cele mai risipitoare genii lirice. Nici una, nici alta nu st` \ns`
\n c`derea noastr`. ßi totu[i n-am voi s` p`r`sim pe[tera acestui
somptuos Aladin, f`r` s` ducem cu noi m`car dou` fr~nturi
pre]ioase… Nici \n mare, nici \n stele – N-o s` aflu vreodat`
\ntregirea vie]ii mele (II, 346) – noteaz` un creion \n marginea
ultimei versiuni din Scrisoarea IV, care preced` copia definitiv`
pentru «Convorbiri» [i cine s-ar putea sustrage ad~ncilor ecouri pe
care le treze[te, astfel zv~rlite, [i \ntr-un text de o at~t de tragic`
aspira]ie, (setea lini[tei eterne), acest alexandrin [i jum`tate? Dar,
iat`, \n aceea[i ordine, o strof` de june]e, din anii ferici]i ai
Berlinului, unduioas` [i protectoare ca o draperie de purpur`:

…V`lul negru, ce pe ochi se las` dulce
C~nd un suflet de-oboseala cuget`rii s` se culce
Vrea \n noaptea nefiin]ei – asta? – asta moarte nu-i.
Este-o trecere fireasc` – Este-un ramur de oliv`
Unde lini[tea etern` te a[teapt`… ßi naiv`
Lumea zice c`-n Valhala, \n Olimp, \n cer te sui.

(II, 180)
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Din l`muririle primului volum, \nc`, am l`sat s` se \n]eleag` c`
noti]ele istoriografice, cu care \ncadr`m textele [i materialele
fiec`rei poezii, (propriul acestei edi]ii fiind altul [i bine delimitat),
nu urm`resc altceva dec~t s` atenueze oarecum caracterul arid al
acestui gen de lucr`ri. Cum \ns`, reconstituirea filia]iei versiunilor
[i \ncercarea de cronologie ne-a obligat, cu st`ruin]`, s` consult`m
fie studiile anterioare, fie periodicele timpului, ne-am v`zut, nu o
dat`, \n situa]ia eroului molieresc, constr~n[i s` facem istorio-
grafie, f`r` s` o fi b`nuit. De aici un num`r de rectific`ri [i de
circumscrieri cronologice, recte biografice, din r~ndul c`rora s-ar
putea aminti achizi]iile de istorie ale urm`toarelor capitole: La
Heliade, cu restabilirea plin` de peripe]ii a unei gre[eli de tipar din
1867; La o artist`, cu semidetronarea Eufrosinei Popescu cel pu]in
din unul din je]uri [i substituirea ei cu c~nt`rea]a Carlotta Patti,
sora mult mai celebrei Adelina, la al c`rei concert din 1869 poetul
asist`; Scrisoarea II, cu agitatul roman al ostilit`]ilor literare de pe
la 1875–1876, c~nd prinde consisten]` ideea acestei epistole [i cum
de la „versuri cu unghii“ [i alte satire individuale evolueaz` c`tre
poemul de amar` ]inut` ce se cunoa[te; Scrisoarea a III-a cu recon-
stituirea \mprejur`rilor politice ale anului1881, ce-i gr`besc publi-
carea [i cu preciziunile referitoare la traducerea lui Hurmuzachi [i
a ipoteticelor lui sugestii; Oda \n metru antic cu evocarea umbrei
lui Napoleon, str`juind leag`nul acestei elegii at~t de personale,
[.a.m.d., pentru a numi c~teva numai din cazurile \n care
istoriografia literar` merge m~n` \n m~n` cu \ns`[i misterul
genezei poemelor. Apelul la publica]iile vremii, ca [i nenum`ratele
extrase, inedite, din «Timpul», gazeta \n paginile c`reia stau
presa]i cei mai frumo[i ani ai poetului nu sunt dec~t un alt mod, de
a pune \n lumin` primatul documentului [i de a gr`bi steriliza]ia
legendelor sau temperarea excesului comparatist.

Dup` exemplul editorilor str`ini, am str~ns sub titlul M`rturii,
un num`r de pagini, cuprinse \ntre \nt~iul verdict al lui Maiorescu
p~n` la 1931 [i despre selec]ia aceasta, mai mult sau mai pu]in
arbitrar`, cat` s` spunem dou` cuvinte. çn primul r~nd, c` nu toate
textele sunt de aceea[i importan]`, dar c` [i acelea care par
redactate, ca s` zicem a[a, \n chirilice, nu sunt mai pu]in pre]ioase,
c~t` vreme, semnatarii lor se num`r` printre ferven]ii flamindiali ai

402



cultului eminescian. Spre deosebire de exemplele str`ine, nu am
anexat [i texte ale detractorilor, mai pu]in pentru a nu destr`ma
unitatea elogiilor, c~t pentru faptul c` ele au fost din bel[ug
spicuite [i repartizate, dup` necesit`]i, \n cuprinsul celor trei
volume. N-am extras, dup` aceea, nici o m`rturie din studiile, at~t
de variate [i de p`trunz`toare, ale autorilor \n via]`, pentru simplul
motiv c` ele sunt \n memoria tuturor, [i c` se bucur` de o larg` [i
lesnicioas` circula]ie. Dar chiar [i \n forma aceasta, imperfect`,
ciclul M`rturiilor nu este mai pu]in bogat \n sugestii [i surprize. Cu
toate rezervele, p`strate la un nivel superior tot timpul, [i de un
timbru \ntru totul altul dec~t al pamfletului de la 1875, studiul lui
Anghel Demetriescu, de la 1903, constituie o adev`rat` revela]ie,
prin toate acele categorice judec`]i de valoare, prin toat` acea
nobil` recunoa[tere a meritelor poeziei lui Eminescu. Dac` ziaris-
tica poetului nu se bucur` de o prea mare favoare \n ochii lui
Anghel Demetriescu, Maiorescu \n schimb o ]ine \n mare stim` [i
juxtapunerile acestea nu sunt lipsite de interes. Pesimismul lui
Eminescu, cum era [i de a[teptat, e unul din motivele comune celor
mai mul]i dintre comentatori [i cititorul va fi \nc~ntat s`-l afle,
luminat altminteri, dup` preg`tirea [i temperamentul fiec`ruia, sub
pana lui Maiorescu, Gherea, Scurtu, Petic`, Cerna [i Densu[ianu.
De[i substan]ial, ca oricare din interpret`rile lui, extrasul din
Nicolae Iorga va satisface, mai pu]in, [i pe bun` dreptate. S` nu se
uite \ns`, pe de o parte, c` greutatea alegerii e o realitate c~nd cel
din care culegi e un nabab [i, dup` aceea, c` ceea ce lipse[te aici
se \mpline[te cu numeroase alte m`rturii, iar unele din anii cei mai
tineri ai criticului, risipite \n multele capitole ale edi]iei.

Indicele general, de la sf~r[itul volumului de fa]`, a urm`rit
\nainte de toate s` \nlesneasc` utilizarea materialelor proprii ale
edi]iei \ns`[i. De aici, nevoia de a pune \n lumin`, \n noti]e analitice,
nominale, fiecare din poeziile tip`rite \n timpul vie]ii poetului, [i
chiar unele din materialele anexe, integrate unuia sau altuia din
capitole. çn al doilea r~nd, s-au trecut toate acele nume proprii, ce
au o leg`tur` cu via]a sau opera poetului, titlurile publica]iilor
periodice etc. Nu s-au trecut, \ns`, numele unor personaje din texte
str`ine de problemele eminesciene (d.p. Ovid Zefirescu dintr-o
povestire de Iosif Vulcan) sau nume de localit`]i, \nt~mpl`toare
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(d.p. Kissingen sau Pistyan unde s-ar fi fost dus la b`i, \n 1867,
Heliade R`dulescu). C` [i aceast` norm` nu va fi fost respectat` cu
stricte]e, iat` ceea ce n-ar fi exclus, dar trebuie aruncat pe seama
surprizelor celui mai fastidios dintre lucruri. Cele c~teva preciziuni
referitoare la varietatea caracterelor tipografice, din capul indicelui,
sunt, cred, \ndestul`toare [i explicite. S` l`murim doar c~teva
abrevia]iuni [i c~teva expresii conven]ionale. Prescurt`rile: t.n.v.f.
folosite [i \n Tabelul Poeziilor design` volumul [i pagina unde
\ncepe sau unde se afl`: textul, notele, variantele [i facsimilele
poeziei respective. Prescurtarea: Ref. de la finele noti]elor analitice
indic` locul anumitor referin]e fugare, dar interes~nd cazul \n spe]`.
Ori de c~te ori un nume propriu e sub\n]eles sau folosit adjectival,
am notat \n parantez`: (s.\.) sau (adj.), convin[i c` astfel de referin]e
nu p`gubesc cu nimic, fiind asimilate celor titulare. C~teva nume
sunt \nso]ite \n parantez` de explica]ia (nume fictiv), ceea ce
\nseamn` c` ele apar]in unui text al poetului, chiar dac` unele
dintr-\nsele par [i poate s` [i aib` o adev`rat` stare civil`. Alte
nume sunt \nso]ite de explica]ia (creditor cca 1882) [i ele se refer`
la una din listele de datorii, unde figureaz` c~]iva din creditorii
poetului, la vremea aceea. Termenii, evident, nu trebuie lua]i \n
sensul lor absolut. Dar mai cu seam` s` atragem aten]ia cititorului
c` nu o dat`, ba chiar e aproape lege, c~nd cifra unei pagini
\nsumeaz` dou` [i chiar mai multe referin]e ale aceluia[i nume.
Ceea ce \nseamn` c` pagina trebuie citit` \ntotdeauna \n \ntregime,
(etaj [i subsol), chiar dac` a]i g`sit numele c`utat. Nu figureaz` \n
indice numele lui Eminescu pentru simplul motiv c` el e prezentat
pe fiecare pagin` [i ar fi f`cut inutil` \nregistrarea. Dac` nu ni s-ar
fi p`rut excesiv, am fi trecut \n indice [i toate acele cuvinte rare, at~t
de caracteristice scrisului eminescian [i lexicofilului bine dovedit.

Despre facsimilele celor 3 volume s-ar putea spune multe
lucruri, cu excep]ia, negre[it, celor referitoare la execu]ia, c~nd [i
c~nd defectuoas`, ce nu intr` \n puterea editorului. Le vom \nsuma
pe toate \n afirma]ia c` oricare din facsimilele prezentei edi]ii
ilustreaz` nu numai un aspect al multiplelor grafii ale poetului, dar
constituie un document grafologic [i \nc` mai mult: o plan[`
demonstrativ` \n \ns`[i slujba criticii de text. Volumele I [i II au \n
fruntea lor portretele lui Eminescu [i al Veronic`i Micle [i dac` n-am
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ales nimic pentru cel de al III-lea este c` nici o alt` imagine, de
muz` secundar`, de peisaj sau de document, nu ni s-a p`rut c`
merit` s` fie asimilate acelora. F`r` s` fie din cele mai grave,
erorile de tipar ale celor 3 volume nu sunt mai pu]in regretabile [i
ele ar fi putut oferi material pentru o cuprinz`toare Erat`, din care
cele mai importante au fost, totu[i, semnalate \n Prefa]a volumului
II. S` spunem, c` dac` unele sunt simple inaten]ii, c~t` vreme \n
aceea[i pagin` se \nt~lne[te at~t forma corect`, c~t [i cea alterat`,
altele se datoresc varia]iunilor luminii [i un bun num`r din ele
capriciilor „monotipului“. çn astfel de cazuri, cele patru [i chiar
cinci corecturi, c~te s-au folosit pentru edi]ia aceasta, se v`d
anulate de umbra unui nor, c`zut pe retin` [i suflet sau de saltul
unei litere, subit disp`rut` de la locul ei.

Editorul \ns` nu dezn`d`jduie[te. El crede c` va veni o zi c~nd
va putea s` execute acea revizuire general`, la care aspir` de 5 ani
\ncheia]i, a tuturor paginilor, a[a cum nu disper` (e [i-n aceasta o
consolare) s` vad` dus` mai departe realizarea \ntregului plan al
lucr`rii.

Aprilie, 1944.

VVooll..  IIVV

PREFA¥å

Volumul al IV-lea din edi]ia integral` a operei eminesciene
apare la o jum`tate de veac de la tip`rirea \nt~iei culegeri din
poezia sa postum`.

Dac` cele trei dinaintea acestuia au fost destinate «poeziilor
tip`rite \n timpul vie]ii», ca [i materialelor-manuscripte [i
istoriografice, din huma c`rora [i-a tras seva pre]ioasa recolt`,
str~ns` [i publicat` cu bun` [i luminat` [tiin]`, chiar de Poet –
acest al IV-lea volum e dedicat poeziilor Postume, altminteri
zic~nd cele r`mase prin cartoane de atelier [i c`rora, din pricini

405



nenum`rate [i varii, nu le-a putut acorda nu numai girul [i str`lu-
cirea publicit`]ii, dar uneori nici \ntreaga, \ncercat`, solicitudine de
me[te[ugar.

Situa]iunea aceasta de fapt a creat [i dificult`]ile [i caracterul
acelor tip`rituri, care s-au \ncumetat, timp de aproape jum`tate de
veac, s` \nf`]i[eze publicului, imaginea sigilat`, a operei eminesciene.
C~nd pece]ile au fost, \ntr-o bun` zi, rupte [i mai mult de unul
dintre pelerinii misterioaselor relicve, a scos la lumina zilei, un
cr~mpei dup` altul din inima, \nc` palpit~nd` a Poetului, emo]ia
n-a fost, [i pe bun` dreptate, minim`. çns`, uimirea, ce se cerea
satisf`cut` a publicului, pe de o parte [i idolatria cresc~nd` a
cercet`torilor, pe de alta (c`ci scriitorul intrase \n legend` [i cultul
s`u era \ntru totul statornicit), au agravat acele neajunsuri proprii
\ntreprinderilor de natura aceasta. Deshumarea nu s-a condus de
acele prescrip]iuni elementare, f`r` de care orice s`p`tur` arheo-
logic` risc` s` dea o fals` imagine, m`rturiilor subp`m~ntene,
acumulate de-a-lungul secolelor. O cazma violent` sau un br`zdar
de plug, nep`s`tor, scormonesc deopotriv` p`m~ntul, dar amfora
pe care o dau la iveal` nu o dat` se preface \n h~rburi [i temelia
cet`]ii \ngropat` e smuls`, nu odat`, din locul ei. Iar manuscrisele
eminesciene, \n totalitatea lor, [i \n ciuda oric`ror aparen]e
contrarii, constitue o unitate arheologic`, indivizibil`, \n desmor-
m~ntarea c`reia precau]iunile [tiin]ifice sunt de rigoare. La fel cu
unul din acele uria[e gorgane scythice, \n care s-au \ngropat de vii,
dimpreun` cu tezaurul lor, at~]ia dintre v~ntur`torii stepelor, opera
manuscript` a lui Eminescu, p`streaz` \ntr-o impresionant` impli-
ca]iune, toate vestigiile uneia din cele mai dramatice existen]e, pe
care miraculoasa incinerare a focului sacru n-a izbutit s` le
suprime. 

Desigur, un tors de statu` sau un cr~mpei de purpur` nu sunt,
chiar rupte din contextul lor, mai pu]in prestigioase [i toate
deshum`rile par]iale, urmate \n cursul a cinci decenii, au fost
\nt~mpinate cu aceea[i re\nnoit` emo]ie. Dar despre o imagine
real` a \ntregului tezaur nu s-ar fi putut vorbi, c~t timp nu se
proceda cu metod` [i r`bdare, \nt~i la inventarierea [i dup` aceea
la clasificarea vastului material. Ce urm`ri a avut acea lucrare
arheologic`, oarecum anarhic`, cititorul va avea prilejul s`
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surprind`, ici [i colo, din \nsu[i cuprinsul acestui volum [i, mai cu
seam`, din l`muririle volumului V.

Ast`zi, c~nd opera]iunea aceasta de inventariere [i clasificare a
intrat \n faza realiz`rilor, odat` cu primele 3 volume, dedicate
«poeziilor tip`rite \n timpul vie]ii» [i dup` ce multe din textele
presupuse «postume», dovedite a fi treptele embrionare prin care
trecuser` at~tea din poemele cunoscute, au fost reintegrate \n
plasma respectiv`, din care acestea s-au desprins – volumul de
poezii Postume poate fi \ntreprins cu mai mul]i sor]i de izb~nd`.

El apare, a[adar, la cap`tul a numeroase os~rdii [i experien]e
editoriale, unele mai mult, altele mai pu]in fericite, a c`ror
diagram` poate fi urm`rit` \n sugestivul Tablou al Edi]iilor, ce
urmeaz` Introducerii.

Cu editarea volumului IV, al Poeziilor Postume, Academia
R.P.R. nu aduce numai unul din cele mai durabile omagii (aere
perennius, cum decretase Hora]iu [i cum Eminescu \nsu[i repeta
\ntr-o t`lm`cire de circumstan]`), membrului s`u de onoare post-
mortem, al c`rui centenar din 1950 l-a cinstit cu toat` str`lucirea
autorit`]ii sale. C~t, mai ales, deschide perspectiva edit`rii
integrale a operei eminesciene, ce-[i a[teapt` realizarea [i \n
celelalte, nenum`rate, sectoare ale crea]iei poetului.

Deciziune istoric`, pentru care cuvintele de gratitudine nu pot
fi precupe]ite, [i ale c`rei generoase urm`ri pentru cultura
rom~neasc` s-ar putea dovedi incalculabile.

INTRODUCERE

SCURTå PEREGRINARE ISTORICå. – Chestiunea postume-
lor lui Eminescu, a oportunit`]ii sau non-oportunit`]ii tip`ririi lor, a
valorii, dup` unii mediocr`, dup` al]ii senza]ional`, dimpreun` cu
toate problemele anexe, c~te s-au st~rnit dup` aceea, dateaz` de o
jum`tate de veac \ncheiat`, mai exact de c~nd, \n [edin]a de la 25
ianuarie 1902, erau donate Academiei Rom~ne «pentru a servi celor
ce se vor ocupa \n viitor cu cercet`ri mai am`nun]ite asupra vie]ii [i
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activit`]ii marelui nostru poet», manuscrisele, aflate \n posesiunea
conduc`torului Junimii. Trecuser` 19 ani de la \nt~ia edi]ie, din
decembrie 1883, a poeziilor, \ngrijit` de Maiorescu [i cele 64 de
piese ale volumului, ce vr`jiser` genera]iile, \mpreun` cu acelea ale
lui Dobrogeanu-Gherea [i Nicolae Iorga, sporiser` la 71, prin adause
succesive. Sonetul Oric~te stele, fragmentul Dalila din Scrisoarea a
V-a, Sara pe deal, Rug`ciunea, Pe un album se aflau printre ultimele
achizi]ii, la care ar fi s` se adauge: Via]a (C~nd aud vreodat` un
rotund egumen) cu tema ei proletarian` [i cu umorul ei psalmodiat
[i Stele-n cer, (deasupra m`rilor – ard dep`rt`rilor – p~n` ce pier)
emotivul lied de o at~t de pur` esen]` liric`, publicate \nt~i \n
«F~nt~na Blanduziei», din 1889 [i reproduse \n volumul de Proz` [i
versuri, editat de V.G. Mor]un, \n 1890. Despre volumul acesta,
care, \nt~iul ca dat`, reproducea cele 12 poezii de june]e, dintre
1866–1869, ale lui Eminescu din «Familia», dar a[a de firav totu[i
[i aduc~nd at~t de pu]in fa]` de ultima edi]ie Maiorescu, evident a
V-a (1890), Gherea \[i exprima \n prefa]a \nt~iului volum de Studii
critice din 1890, regretul c` nu l-a cunoscut, \n momentul c~nd \[i
ref`cea lungul s`u studiu ap`rut cu 3 ani \nainte, \n paginile
«Contemporanului» [i pe care nu preget`, chiar \n forma acesta
sporit`, s`-l considere doar un «fragment critic». „Un articol
complet, o adev`rat` [i sigur` lucrare critic` asupra crea]iunii genia-
lului poet, spunea Gherea, va fi cu putin]` numai atunci c~nd via]a
lui va fi mai bine cunoscut`, c~nd vom avea date biografice precise,
[i c~nd vor fi tip`rite toate scrierile poetului nostru“. Iar despre
volumul lui V.G. Mor]un: „Chiar volumul al doilea (primul fusese al
lui Maiorescu), tip`rit acum de V.G. Mor]un [i din care mi-a fost
cunoscut` numai o parte, de l-a[ fi cunoscut \n totul, mi-ar fi dat mult
material [i multe argumente pentru deducerile mele“. Acestea se
petreceau \n jurul anului 1890. 

ßi situa]ia r`m~ne cam aceea[i [i pentru duzina de ani urm`-
toare. çns` de la 25 ianuarie 1902 \nainte \ncepe o nou` er` de
progresiv` [i sus]inut` explorare a manuscriselor, ce-[i are pionierii,
mai timizi sau mai \ndr`zne]i, dup` fire [i \mprejur`ri, merituo[i [i
unii [i al]ii, [i pe care nici un anuar nu i-ar putea omite, a[a cum
analele arctice sau himalaiene nu trec cu vederea pe nici unul din
cavalerii temerarelor expedi]ii [i ascensiuni. Nerva Hodo[, Ilarie
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Chendi, func]ionari la data aceea, ai Bibliotecii Academiei,
dimpreun` cu I.A. R`dulescu-Pogoneanu, familiarul Junimei [i al
«Convorbirilor Literare» (deci [i a manuscriselor \n p`strarea
Junimei), \ncep selec]iunea manuscriselor depuse, at~tea din ele foi
volante, dar \n cuprinsul c`rora se aflau suficiente texte, nu numai
cite]e dar chiar transcrise, gata de tipar, a[a cum se \nt~mplase [i
cu pachetul celor 25 poeme de iubire ale primei edi]ii Maiorescu.
A[a se explic` de ce la mai pu]in de 3 luni, Nerva Hodo[ tip`re[te
\nt~ia culegere de poezii postume, Ilarie Chendi pe cel de literatur`
popular`, iar R`dulescu-Pogoneanu un bogat [i excelent florilegiu
\n 2 numere consecutive, pe aprilie [i mai, 1902, din «Convorbiri
literare». Ziarele [i revistele, \n frunte cu «Voin]a na]ional`»,
«Tribuna poporului», «S`m`n`torul», «Familia» [.a. consacr` [i
popularizeaz`, cu extrase [i studii, acest fecund moment eminescian.
Din aceea[i vreme, dateaz` ucenicia de la Leipzig a lui Ion Scurtu,
unul din cei mai temeinici cunosc`tori ai manuscriselor, care avea
s` dea, \n 1905, \nt~iul volum de Scrieri politice [i literare, una din
contribu]iile cele mai solide pentru cunoa[terea prozatorului
politic, Eminescu. O nou` edi]ie amplificat` a poeziilor postume,
\n 1905, a lui Ilarie Chendi (cu o reedi]ie \n 1908), par]iale
deshum`ri ale prozei politice, ale teatrului [i ale articolelor
politice, \nglobate toate \n edi]ia, a[a zic~nd «complet`» de la Ia[i,
din 1914, al c`rei net`g`duit merit r`m~ne cel al primei comas`ri,
oric~t de relativ`, a operei eminesciene (cu toate c` nu uit [i c~teva
inedite, dintre care suavul lied Stam \n fereasta sus`) – iat`
comprimat`, la extrem, situa]ia postumelor eminesciene \n 1914, la
un sfert de veac de la moartea poetului.

A urm`ri varia]iunile de umoare, cu care a fost primit` exhu-
marea postumelor, \ntre 1902 [i 1914, ar fi o opera]ie din cele mai
interesante [i mai pitore[ti, pentru \ns`[i temperatura intelectual` a
epocii respective. C`ci \n timp ce Vlahu]` vedea \n chiar
«sf`r~m`turile acestea, ale unei statui» o adev`rat` resurec]ie a
poetului [i \n timp ce Nicolae Iorga descifra proteica personalitate
a poetului din manuscrisele acestea, pe care, cum spunea el, „nu le-a
tip`rit, dar nici nu le-a distrus, c`ci el [tia bine c` sunt \n ele
diamante care a[teapt` numai ceva mai mult` t`ietur` pentru a
str`luci deplin“, numero[i al]i publici[ti le condamnau \n bloc, pe

409



motive puerile, ce aminteau de ostilitatea cu care criticii dela
«Revista contemporan`» [i «Ghimpele» primiser` \nt~iele realiz`ri
categorice ale lirismului eminescian. Un «censor» de la «Secolul
XX», din februarie 1902, condamna, f`r` drept de apel, publicarea
postumelor, \n care vedea o «mic[orare» a poetului. Sub titlul Un
comunicat al lui Eminescu, un inexpert stilist, ascuns sub ini]ialele
K. W. raporta \n «Pagini alese» de la 20 aprilie 1902 rezultatul unei
[edin]e de spiritism, la care poetul, smuls, gra]ie lui Creang`, dintr-
un tête-à-tête, cu Veronica Micle \ntr-un boschet din Rai, ve[teje[te
\n termeni aspri, pe to]i cei ce dau tiparului aceea ce el „n-a avut
timpul s` distrug` sau s` aleag`“ [i implor` s` nu i se mai tulbure
„repaosul dulce [i sf~nt“, pe care at~ta l-a r~vnit printre muritori. çn
timp ce \n «Rom~nul literar», din 10 ianuarie 1905, insidiosul
Caion, specialistul afacerilor tenebroase, vedea \n toat` republica-
rea postumelor, opera a numero[i comploti[ti, \n frunte cu patronul
Junimii: „D-l Maiorescu, insinua Caion, care pune at~ta grij` s` nu
r`m~n` nimic compromi]`tor pentru inteligen]a sa dup` moarte, s`
ofere publicului aceste manuscrise care [tirbesc, sau mai bine zis,
vor s` prezinte pe Eminescu sub o alt` lumin`? Nu-i ceva curios [i
b`nuitor \n aceast` oferire spontan` [i a[a de mult dezinteresat`?“.
Pentru a \ncheia cu afirma]ia c` «elucuba]iile» acestea nu-s opera lui
Eminescu ci, de bun` seam`, texte str`ine, cu care-l «invadau»
admiratorii [i asupra c`rora Poetul opera ajust`ri, dovad` «scrisurile
[i cernelurile deosebite» ce se pot vedea \n manuscrisele de la
Academie. ßi graficul s-ar putea amplifica, cu alte [i alte mostre,
dintr-o Postumiad` bogat` \n eroisme [i bizarerii de tot felul. S` nu
uit`m totu[i \nainte de a \ncheia etapa aceasta de p~n` la 1914 dou`
numere [i dou` lucr`ri, situate una la antipodul celeilalte: lunga
serie de foiletoane critice, de revelatorie acuitate, a profesorului
Radu Manoliu, de la Ia[i, semnate cu pseudonimul M. R`ducanu \n
«Vocea Tutovei» din B~rlad, la 1906 [i teza de doctorat Postumele
lui Eminescu din 1912 a Constan]ei Marinescu, prim doctorat \n
litere, de nu m` \n[el, al catedrei lui Mihail Dragomirescu, dar de
un arbitrar [i de o erezie, cum rar se \nt~lneau mai \nvoalte, chiar \n
analele \nv`]`m~ntului nostru universitar. Martor \n anii aceia de
ucenicie universitar`, al luptei fratricide ([i m` g~ndesc la loviturile
zdrobitoare ale lui Ion Trivale), lupt` \n care Oedipul catedrei
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noastre de literatur` participa ca o alt` divinitate, activ` [i p`rtini-
toare, cu greu m` opresc \n pragul unor amintiri de demult [i duioase.

Dup` \nt~iul r`zboi mondial, postumele eminesciene cunosc
un nou flux. Gh. Bogdan-Duic`, G. Ibr`ileanu, cu ciclul studiilor
consacrate edi]iilor Eminescu, din «Via]a Rom~neasc`», Cezar
Papacostea, cu amplul [i judiciosul studiu din «Convorbiri literare»,
pe 1925, \n incursiuni de mai mari sau mai mici consecin]e, ne
apropiau de cel de al IV-lea deceniu de la moartea Poetului. çntr-o
comunicare academic` din 1929, Nicolae Iorga revendica pentru –
cum spunea el – «p`str`torii pre]ioaselor caiete» onoarea [i
«datoria» de a \ncepe «edi]ia integral` a lui Eminescu, care trebuie
s` fie un moment na]ional [i pe care n-o poate da dec~t Academia
Rom~n`». 1932 marcheaz` o nou` etap`, \n investigarea postu-
melor, la sursele lor manuscrise, [i ea \nscrie, pe frontispiciul ei,
numele unuia din cei mai diligen]i interpre]i ai operei eminesciene,
pe G. C`linescu. Poeme de vast` compozi]ie, unele din ele inedite,
fragmente din piese de teatru, pagini de proz` [i de jurnal, dimpre-
un` cu comentariile celor 5 volume din Opera lui Eminescu, iar
paralel cu acestea, alte deshum`ri \ntreprinse de al]i cercet`tori
smulg din nou lui Nicolae Iorga interoga]ia, oarecum, anxioas`: „dar
o \ntrebare se pune: cine oare va avea curajul s` ni dea opera \ns`[i
a lui Eminescu, \ntreag`?“. ßi timpul m~na c`tre cel de al V-lea
deceniu, c`tre semicentenarul mor]ii poetului, din 1939, pe care
Academia Rom~n` avea s`-l serbeze, oarecum post-festum,
(deoarece apare \n 1940), nu cu un \nceput de edi]ie integral`, cum
visase Iorga, ci cu un volum (Poezii [i variante – de fapt 10 texte
\n totul – editate de D.R. Mazilu), compact altminteri [i cu
numeroase facsimile, dar despre care nimic mai bun nu se poate
spune dec~t c` este cu totul inutilizabil. Filia]iile gre[ite, versiunile
[i variantele \n`bu[ite \ntr-o adev`rat` re]ea de s~rm` ghimpat`, ce
dau impresia unui Eminescu \ntre gratii, numeroasele lec]iuni
eronate, \n frunte cu exotica crimela nisis, nicidecum vreo orhidee
din Pacific, c~t transcrierea fantastic fantezist` a cunoscutei expresii
hora]iene emunctae naris – acestea [i multe altele fac din omagiul
Academiei un veritabil montrum infelix, pentru a vorbi \n metafora
lui Virgiliu. S` nu se spun` c` Academia Rom~n` nu era la \nt~iul
ei monstru de acest soi. çntr-un fel, [i dic]ionarul lui Laurian [i

411



Massim, fusese unul. Cine ar putea contesta totu[i c` paleontologia
lexical` n-a folosit de pe urma lui? Edi]ia omagial` a Academiei
Rom~ne, pentru Eminescu, ]ine, orice s-ar spune, de teratologie.

ßi iat`-ne astfel, trecu]i de cel de al VI-lea deceniu, de la moartea
Poetului [i la sorocul centenarului na[terii sale. Care este situa]ia
Postumelor eminesciene, \n preajma acestor dou` date solemne? O
sumar` enumera]ie va fi de ajuns. Despre o edi]ie a poeziilor
postume, nu [tiin]ific`, dar c~t de c~t mul]umitoare nu poate fi vorba.
Edi]ia «Cuget`rii», ultima \n ordine cronologic`, folose[te \n bun`
parte vechile edi]ii [i succesivele achizi]ii, de dup` aceea, iar c~nd
tip`re[te pe propria ei socoteal`, lec]iunile nu numai gre[ite, dar de-
a-dreptul absurde, foiesc, iar alteori sunt cu at~t mai regretabile, cu
c~t anumite texte, precum frumosul lied funerar O dulce \nger bl~nd,
\nvestit cu toate atributele gra]iei lui, \nc` din 1902, de R`dulescu-
Pogoneanu, apare de ast` dat`, grav alterat. Dar, cu toate c`
fragmentare, gre[ite [i de-a-dreptul insuficiente, – cititorul tot se mai
adreseaz` [i ast`zi vechilor edi]ii de poezii postume, a[a cum \n lipsa
anumitor edi]ii de cronicari, nu preget`m a consulta Letopise]ele lui
Kog`lniceanu. C` vechile edi]ii de poezii postume nu puteau s` fie
altminteri de cum au fost – iat` ceea ce abia edi]ia \n 3 volume a
«poeziilor tip`rite \n timpul vie]ii», ap`rute \ntre anii 1939–1944 [i
pe care acest al IV-lea volum le \ntrege[te, avea s` v`deasc` cu
prisosin]`. Desp`r]irea uscatului de ape, delimitarea adic` \ntre
antume, cu multiplele lor versiuni [i variante, de o parte [i, de
cealalt`: postume, poate fi mai lesne \ntreprins` ast`zi cu toat`
certitudinea. Dar teatrul? Dar proza politic`, din care mai bine de
jum`tate n-a evadat \nc` din coloanele «Timpului», dar vasta lui
coresponden]`, f`r` a mai vorbi de chiar \ns`[i aceast` edi]ie
integral` [i [tiin]ific`, a[a cum [i gloria poetului [i canoanele [tiin]ei
moderne o cer [i o a[teapt`, cam de demult?

VALOAREA LITERARå ßI AUTOBIOGRAFICå A
POSTUMELOR. – Cititorul ce va \ntreprinde lungul periplu, la
care-l invit` textele acestui volum, va descoperi, de bun`seam`,
prin sine \nsu[i peisajul [i va poposi, c~nd [i unde \l va \ndemna
sufletul, \n ostroavele nenum`rate ale acestui vast arhipelag al
poeziei eminesciene. A-l pilota \n astfel de \ntreprinderi, subiective,
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precum [i pasionante, nici nu se cade, nici este \n inten]ia noastr`.
Indiferent \ns` de c~te reflec]ii [i comentarii va aduce, din c`l`toria
sa, fiecine, dou` adev`ruri se vor impune, b`nuim, ori[icui: al
valorii literare [i al valorii autobiografice, a Postumelor, ca s` nu
mai vorbim de acela, primordial [i dominant, al valorii lor sociale. 

Vorbind de configura]ia liricii eminesciene, \ntru \nceputurile
sale, at~t de mult debitoare \nainta[ilor, \ndeosebi unor veterani ca
Alecsandri [i Bolintineanu [i la cap`tul unor bogate exemplific`ri,
G. Bogdan Duic` scria cu bun` dreptate, \n 1924: „Toate dovezile
de mai sus descop`r nebuloasa stilistic`, din care era s` ias` solara
form` eminescian` (subl. ns.). Dac` ea a l`sat urme clare \n aceast`
form` at~t de admirat`, pentru ce le-am [terge? Pentru ce le-am
[terge, c~nd asemeni este evident c` urmele nu sunt multe [i nu
turbur` cetirea, sim]it`?“1 ßi observa]ia s-ar putea extinde mai cu
seam` la textele dintre 1866–1869, \n care servitutea fa]` de
\nainta[i e cu mult mai pronun]at`. Ele corespund, aceste texte din
Postume, perioadei curent denumit`, a poeziilor de la «Familia»,
pe care \nt~ii editori le-au evitat, iar unii dintre cei din urm` (G.
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1 Evident, nu e vorba de modele ortografice, pe care, la timpul acela, al
adolescen]ei u[or de ademenit, [i Eminescu le-a experimentat. Heliadismul
ortografic al primelor texte eminesciene, [i din care submanuscrisele Elena [i Marta
p`streaz` puternice vestigii (vezi \n deosebi vol. I, 1939, Anexe) domin` \n toat`
presa ciscarpatin` [i \mpotriva lui \[i \ndrepta s`ge]ile, pe c~t de ascu]ite, pe at~t de
clarv`z`toare G. Bari] \ntr-o frumoas` serie de articole din gazeta al c`rei director
era, [i din care spicuim dou`-trei fraze, la \nt~mplare: „çn ortografi` [i gramatic`
serb`m bachanalii, Domnilor, desfr~ul acesta se poate m`sura cu carnevalele italiene
la care to]i iau parte de-a-lungul stradelor [i pia]elor…». Duplica]iile de consoane,
(salle, celle, brutalle, professorele), u final, z codat (din d) etc. sunt tot at~tea
«scandale [i desfr~uri gramaticale [i ortografice» ce-l fac s` se \ntrebe: «Nu cumva
editorii din Bucure[ti pl`tesc scriitorilor [i m~njitorilor dup` num`rul literelor c~te
tip`resc?“. Dac` nu reproduce «toate neghiobiile ortografice» e pentru motivul c`
„\n tipografiile din Bra[ov lipse[te mul]ime de codi]e, c`ciuli]e [i treiunghiurele c~te
s-au f`cut la Bucure[ti \nadins pentru scriitorii de acolo“. Inconsecven]ele sistemului
ortografic, \i smulg \ntrebarea: „Dac` duplica]i pe unele, de ce nu pe toate? Dac` nu
pe toate, de ce pe unele?“ [i concluzia c` ele sunt «capri]iuri de Bucure[ti» etc. Iar
pe tema unui detaliu de vocabular, ce se \nt~lne[te [i la adolescentul Eminescu (cf.
Ondina): „…precum afli \n Rom~nul pe putericu, la care de vei pune aceentul pe i,
precum [i trebue s` se pun`, atunci \l \nfr`]e[ti cu cucurigu“ etc. etc. (≤G. Bari]≥: Prea
plecat` rug`minte c`tr` dnii filologi \n «Gazeta Transilvaniei», XXIX, nr. 72–nr. 76,
\ntre 26/14 Sept.–10 Oct./28 Sept. 1866).



Ibr`ileanu, Mihail Dragomirescu) le-au repudiat \n atenansele
ferite de ochii lumii, cu litere mai m`runte, ale anexelor de al
doilea plan.  O paralel` \ntre felul cum aceast` perioad` dinainte de
1870 se reflect` fie \n «poeziile tip`rite \n timpul vie]ii», fie \n cele
«postume», ar ar`ta nu numai identitatea de inspita]ie a ambelor
grupe, dar ar [i confirma at~tea din tr`s`turile de psiholog ale
Poetului, care intuise cu p`trundere c`ile debutului s`u la
«Familia». C`ci \n timp ce trimitea pentru \nceput, pseudodoina
De-a[ avea, caietele sale cuprindeau, la aceea[i dat`, un text de
subtilitatea poeziei Frumoas`-i, cu care deschide ciclul Postumelor.

„Rom~nii, scria Bolintineanu, \n una din at~t de pre]ioasele note
ale poemului s`u de la 1865, Conrad, cu care \ncerca o nou` etap`,
[i nu lipsit` de originalitate a carierei sale lirice, Rom~nii erau deda]i
cu acel fel de poezie cu verige murinde, cu flori, cu stele, cu lacrimi,
buquet al poesiei \n copil`rie; c~nd v`zur` idei mai mature \n
scrierile mele dorir` verigile, florile [i fluturii“. Constatarea ar putea
fi trecut` pe seama \ntregii genera]ii, care veghiaz` [i urse[te
debuturile literare ale lui Eminescu. Risipa de flori, de stele, de litere
[i de amfibrahi, angelofilia [i demonismul de melodram` erau at~t
de endemice la epoca aceea [i aerul de familie at~t de tiranic, \nc~t
se cerea acestor poe]i turna]i, s-ar fi zis, \n serie, un adev`rat eroism
ca s` se degajeze de chrysalidele acestea at~t de uniforme, s` n`p~r-
leasc` [i s`-[i ia zborul. ç]i voi rupe masca de angel d-a[ [tie (sic) c`
o s` v`z un demon clama \ntr-una din Nopturnele sale, de la 1859,
G.A. Baronzi, la care \nclina]ia pentru rocambolesc [i melodram`
st`ruie [i \n activitatea sa literar` de mai t~rziu, ceea ce nu l-a
\mpiedicat, totu[i, s`-[i imprime originalitatea \n poeme de cert`
g~ndire, de necontestat` fantezie [i de ingenioas` g~ndire. Acela[i
lucru cu Nicoleanu, cu Grandea, s.a.m.d. Acestor gra]ii conven]io-
nale [i de epoc`, le-a sacrificat, de bun` seam`, [i t~n`rul Eminescu
[i dac` perioada dinainte de 1870 m`rturise[te din plin ecourile [i
vestigiile acestea «stilistice», de epoc`, despre care vorbea Bogdan
Duic`, o cercetare c~t superficial` a \ntregului material, antum [i
postum, din care n-ar lipsi nici excelentele traduceri schilleriene, ar
ar`ta c` procesul acesta de eliberare era cu mult mai violent [i mai
metodic la t~n`rul nostru poet. ßi din nou, ca [i pentru antume, anul
1870 constituie un adev`rat prag de maturitate liric`, pe care poetul
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\l trece cu str`lucire. Cititorul \ns` nu trebuie s` se lase \n[elat [i nici
s` agraveze aparen]ele. Cele c~teva poezii cu caracter de june]e (de
dup` acest prag) [i ale c`ror prime tipare se [i situeaz` \nainte de
1870, precum çngere palid, Replici, Fragment, C~ntecul l`utarului
nu sunt altceva dec~t \nt~rziate ecouri ale procesului de descuamare
liric`, poate chiar mai pu]in, \n cazul c` vor fi ]in~nd de obsesiile [i
capriciile profesionale, ce se impun scriitorului, ca oric`rui
me[te[ugar, [i-l \ntorc pe drumul \nt~ilor preocup`ri. E de ajuns, o
arunc`tur` de ochi peste tabla de materii a perioadei 1870–1872,
pentru ca natura peisagiului s` se schimbe [i perspectivele s` se
ad~nceasc`. Frecven]a noilor tipare (examenul, ter]ina, sestina
narativ`, servantesa, octava toscan`), raportate la metrica tradi]io-
nal` din antume, sunt indicii sigure c` me[te[ugul evoluase [i c`
supunea limba rom~neasc` unor canoane din ce \n ce mai compli-
cate. Desigur, lectura acestor noi ritmuri nu este totdeauna
lesnicioas`. Dezacordul dintre accentul ritmic [i cel tonic este o
particularitate, mult timp prelungit` \n poezia lui Eminescu. Dar
cititorul de poezie cat` s` fie un spirit luminat, pe care accidentele de
teren, ritmice, nu trebuie s`-l dezarmeze, cel mult s`-l fac` mai abil
[i mai \n m`sur` s` \nving` dificult`]ile. Lua]i, s` zicem, din epoca
aceasta, poezia inedit` Iubitei, \n care printre accidente ritmice,
anume repeti]ii interjec]ionale [i certe servitu]i ale tiparului metric
\nsu[i, \[i face drum nu numai o tem` clar`, urm`rit` cu str~ns`
logic`, dar [i o net`g`duit` stabilitate [i ve]i descoperi un fior cald,
pornind din inim`, [i mai de demult, din vremea «iubitei de la
Ipote[ti», ai c`rei ochi mari continu` s` lumineze, ani [i ani de-a-
r~ndul, din elyseul pretimpuriu \n care s-au afundat. Dar, pentru
aceasta, cititorul cat` s` nu bruscheze ritmurile, s` nu tulbure
articula]iile, s` le asiste c~nd e cazul [i s` le surprind` \ntregul
c~ntec, cu at~t mai mi[c`tor, cu c~t e mai disimulat. çns` me[te[ugul
nu apare numai \n utilizarea frecvent` a acestor noi tipare metrice.

Publicarea Postumelor ([i a Anexelor) \n ordinea cronologic`
[i \n propor]iile ce se v`d, sporite de materialele Aparatului Critic,
unde s-au acumulat nu numai simple variante, ci \ntregi [i de sine
st`t`toare versiuni ale cut`rui sau cut`rui poem, constitue
ilustrarea sugestiv` [i flagrant` a imensului travaliu cheltuit de
acest unic me[te[ugar al verbului [i versului rom~nesc. Raporta]i,
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de pild`, fragmentul Egipetul, citit \n «Junimea» [i tip`rit \n
«Convorbiri literare», la dimensiunile poemului Memento Mori
(Panorama de[ert`ciunilor), cu cele 1300 de versuri [i ve]i conveni
c` splendorile diverselor fragmente augurau cu mult mai mult [i c`
Poetul [i-ar fi des`v~[it edificiul, dac` \mprejur`rile unei vie]i prea
vitrege nu s-ar fi \mpotrivit. Trece]i apoi prin edenul selenar al
z~nei Miradoniz, poposi]i \n m`rile de cle[tar ale Nordului, la
taifas cu Odin [i Poetul, cobor~]i spre Sud [i lua]i calea Persiei çn
c`utarea ßeherezadei [i ve]i admite c` penelul cu care Eminescu
evoca la v~rsta aceea shelleyan` miragiile gr`dinilor suspendate
ale Semiramidei sau peisagiile ossianice ale arcticului, era dotat cu
un har al culorilor pe care poezia noastr` nu-l mai cunoscuse [i nici
mai avea s` cunoasc`. Un examen c~t de sumar \ntre Orientul,
conven]ional [i frigid, al lui Alecsandri sau Bolintineanu [i
Orientul voluptuos [i feeric al lui Eminescu ajunge s` marcheze
distan]a dintre pitoresc [i magie. Dar poemele de confesiune
intim`, de dezn`dejde erotic`, de necru]`tor r`zboi al inimilor, \n
care diatriba [i adora]ia se \mpletesc cu vrejurile de ieder` \n jurul
aceluia[i tors de statu` al iubitei, cum sunt Pierdut` pentru mine,
z~mbind prin lume treci, Icoan` [i privaz, Ur~t [i s`r`cie? Dar
gra]ia ter]elor galante (Tinz~ndu-]i m~na), dar fr`gezimea unui
tablou citadin ca cel din Privesc ora[ul-furnicar, suavitatea de vis
[i crepuscul din Stam \n fereasta sus` [i Lectur`, dar timbrul grav-
plutonian din O-n]elepciune, ai aripi de cear` sau m`iestria
t`lm`cirilor din Hora]iu? Astfel de titluri nu numai le egaleaz` pe
cele din antume, dar le amplific` [i le \ncadreaz` \ntr-o mai vast`
simfonie. Ca s` nu mai amintim [i implica]iile continui dintre
poeziile «tip`rite \n timpul vie]ii» [i cele de acum.

A vorbi de importan]a autobiografic` a Postumelor pare o
tentativ` oarecum paradoxal`, c~t` vreme orice oper` literar` este
prin natura ei, autobiografic`, iar poezia liric`, chiar prin defini]ie. ßi
totu[i, mai mult [i, \n orice caz, mai pu]in voalat ca \n poezia
antum`, Postumele con]in o mai categoric` putere dest`inuitoare.
Ele circumscriu anumi]i ani din via]a poetului, pe care-i delimiteaz`
cu detalii precise [i-i anim`, pun~nd \n locul vechilor spa]ii albe,
livezi \nverzite sau gr`dini b`tute de furtun`, deci via]`. A[a e cazul
concertului Carlottei Patti, din 1869, la care t~n`rul sufleur asist`, pe
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care-l c~nt` \n versurile postumei La o artist`, versuri care deschid o
sugestiv` zare biografic`, cu pu]in \nainte de purcederea la Viena a
t~n`rului nostru poet. A[a e cazul cu elegia la moartea lui Ion
Neam]u, din 1870, la Viena, sau cu tot ce sugereaz`, \mbiind la noi
explor`ri [i dezbateri, çnchinarea lui ßtefan-Vod` din 1871, citit` de
poet la Putna, dar mai ales a[a e cazul cu poemele grupate sub egida
anului 1876 (s` observ`m, \n treac`t, c` lava aceasta a anului 1876
acoper` [i bun` parte din versantul anului 1877, prelungindu-se
chiar p~n` \n pragul amurgului). Cu excep]ia a pu]ine titluri,
majoritatea pieselor acestui ciclu, al anului 1876, graviteaz` \n jurul
iubitei de la Ia[i, [i de totdeauna, a Veronic`i Micle. Nic`ieri, poate,
mai mult, ca \n aceste confesiuni smulse din inim` [i zv~rlite, pe fila
de h~rtie nu se vede intensitatea acestei iubiri, tortura dar [i deliciile
ei, «veninul», cu un cuv~nt [i «farmecul», cum \nsu[i o spune, «ura
[i adora]ia» pentru a folosi distihul catullian (odi et amo), cele dou`
«c`lc~ie nemi[c`toare», pentru a vorbi arhaic, \ntre care s-a \nv~rtit,
de c~nd lumea, osia iubirii p`m~ntene. Am semnalat, \nc` de acum
zece ani, importan]a anului 1876 \n crea]ia eminescian`. Poeme ca
Strigoii [i C`lin sunt des`v~r[ite \n toamna lui 1876 [i din dureroasa
pierdere a mamei sale, din august acel an, de care aminte[te \n lunga
lamenta]ie Pierdut` pentru mine, z~mbind prin lume treci, poem`
isvor~t` din fr`m~nt`rile iubirii sale, ca [i Icoan` [i privaz,
Femee?… m`r de ceart`, M-ai chinuit at~ta cu vorbe de iubire s.a.
Ecourile acestei pasiuni ce-l devor`, ca [i tunica otr`vit` a lui Nessus
pe Hercule, se prelungesc desigur, p~n` t~rziu, [i ele se \nt~lnesc
imprimate, cu litere de foc, at~t \n antumele c~t [i \n postumele
anilor c~]i vor urma. çns`, de aici, din 1876, [i de la Ia[i, dureaz`
acest izvor nesecat al focului cu care zadarnic va \ncerca tot timpul
s`-[i potoleasc` patima. Ciclul postumelor anului 1876 reprezint`
romanul neretu[at al pasiunii lor veroniene [i el va ajuta, de bun`
seam`, gra]ie [i acestor documente psihologice de prim`
\nsemn`tate, la \n]elegerea [i pre]uirea frumoaselor sentimente pe
care Poetul le-a nutrit iubitei sale, chiar c~nd ele erau contrariate de
grei nouri [i de furtun`. „Tu ai fost [i e[ti via]a mea, cu tine a \nceput
[i s-a \ncheiat [i dac` nu tr`iesc pentru a g~ndi la tine, nu am la ce
tr`i… Nu voi iubi niciodat` o alt` femee [i tu r`m~i \n mintea [i
sufletul meu ceea ce ai fost totdeauna: visul de aur al vie]ii mele,
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singura mea aspira]ie…“ scria Eminescu cu mai pu]in de un an (28
februarie 1882) \nainte de pr`bu[irea sa, Veronic`i [i adev`rul este
c` poezia de dragoste a Postumelor confirm` odat` mai mult
servitutea perpetu` a acestei pasiuni.

ECONOMIA ßI TEHNICA VOLUMULUI IV. – C`l`uzi]i de
aceste dou` criterii: al valorii documentar-biografice [i al valorii
intrinsec-poetice [i \ntemeia]i pe distinc]ia pururi prezent` dintre
ceea ce anume este versiune subordonat` [i ce versiune autonom`,
am inserat \n acest al IV-lea volum 170 de texte, de prim plan [i
peste 90 de plan secundar, grupate \n sec]iunea ANEXE
(cr~mpeiele sec]iunii EXERCI¥II & MOLOZ, din cauza caracte-
rului lor fragmentar, rezerv~ndu-se vol. V, al APARATULUI
CRITIC.). Cu toate c` limpede la prima vedere, opera]iunea
aceasta pe care cititorul, n`d`jduim, c` p~n` \n cele din urm` o va
ratifica, n-a fost o opera]ie chiar at~t de lesnicioas` [i de aceea,
suntem siguri, nu va fi scutit` de anumite obiec]ii, pe care editorul
nu numai c` nu le teme, dar le [i dore[te. Cutare text se va p`rea,
de pild`, mai prejos de cele din jurul lui [i merit~nd s` fi trecut la
ANEXE, dup` cum unele din ANEXE, se va spune, ar fi meritat s`
fie promovate [i s` li se acorde autonomia. Evident, un r`spuns
exist` pentru oricare din dispozi]iunile hot`r~te, cu at~t mai mult
cu c~t nici o hot`r~re n-a fost luat` f`r` o prealabil` [i sus]inut`
dezbatere. (A[a e cazul mult juvenilei Doi a[tri, pe care mai mult
de unul ar fi deta[at-o la ANEXE, iar noi, dimpotriv`, i-am
acordat, pentru a spune astfel, o prim` de \ncurajare, trec~nd-o \n
grupa poemelor dintre 1870–1872, c~nd, ini]ial, ea figura \ntre cele
dintre 1866–1869. Cititorul va afla explica]iunea \n notele
respective ale APARATULUI CRITIC). Sunt, dup` aceea, unele
texte oarecum neretu[ate, \n care provizoratul se resimte, uneori cu
violen]`, fie c` anume versuri sunt lacunare, anume acorduri, \n
fuga condeiului, neglijate, fie c` e vorba de o prea mare servitute,
la anume epoci, a ritmului \n dauna accentului tonic etc. çns`
inconvenientele acestea, fatale (la a c`ror u[oar` corec]iune
editorul s-a v`zut, uneori, nevoit s` participe – nu f`r` \ns` a
men]iona, \ntotdeauna, insolita interven]ie) sunt r`scump`rate de
valoarea documentar` a textului, de vibra]ia de care palpit`, de
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flac`ra nestins` care se \nte]e[te, de fiecare dat`, cu fiecare nou`
lectur`. çn astfel de cazuri, hot`r~rea n-a fost totu[i u[oar`. Dar
c~nd dup` o serie de am~n`ri, o lectur` favorabil` ne-a pus \n
situa]iunea de a avea o recep]ie mul]umitoare, n-am mai stat la
g~nduri. A[a s-a \nt~mplat cu poema Care-i amorul meu \n ast`
lume, de fapt versiune \n ter]ine, de la 1873, a poeziei \n distihuri
Care-o fi \n lume [i al meu amor de la 1867, pe care, la cap`tul a
numeroase verific`ri, am inserat-o \ntre textele autonome. La fel
cu Dac` treci r~ul Selenei, Ur~t [i s`r`cie, Femeia… m`r de ceart`
– [i cazurile ar putea fi, de bun` seam`, multiplicate.

CRONOLOGIE. – Ordinea poeziilor este aceea cronologic`,
at~t pentru textele autonome, c~t [i pentru cele din ANEXE [i chiar
pentru cele din sec]iunea EXERCI¥II & MOLOZ. Este ordinea
adoptat` [i \n editarea «poeziilor tip`rite \n timpul vie]ii», cu
deosebirea c` acolo e vorba mai mult de o ordine cronologic` dup`
anul public`rii poemelor (ce nu corespunde totdeauna cu aceea a
concep]iei, specificat` de altminteri \n notele APARATULUI
CRITIC), \n timp ce, de ast` dat`, textele au fost or~nduite numai
\n raport cu anul c~nd au fost concepute, sau cu anii c~nd, odat` cu
succesiunea versiunilor, au trecut de la o v~rst` la alta. Despre o
cronologie complet`, strict` [i infailibil`, se \n]elege de la sine c`
\nc` nu poate fi vorba. Desigur, sunt [i cazuri c~nd anii sunt sau
nota]i de poet sau cu u[urin]` dedu[i prin analogii cronologice, prin
vecin`t`]i [i \n bun` parte prin asem`narea grafiilor. A[a e cazul
(pentru a lua dou`, trei exemple) poeziei La o artist`, \nchinat`
Carlottei Patti, din 1869, a elegiei La moartea lui Neam]u, din
1870, a Poemului Putnei din 1871, a Panoramei De[ert`ciunilor
(Memento mori) din 1872, a Ghazelului din dec. 1873, a poemei
Icoan` [i Privaz din 1876 (\n imediat` vecin`tate cu Iubita vorbe[te
datat`, aceasta, 28 august 876 noaptea, unul din textele compo-
nente ale Scrisorii a IV-a) [.a.m.d. Dac` majoritatea poemelor din
1876 se pot recunoa[te dup` dragostea de Ia[i [i \ncinsul ro[u fir
veronian ce le str`bate, \n schimb alte at~tea poeme se las` mai
greu identificate. Mai mult: cele mai multe din poeziile de june]`,
ce alc`tuiesc submanuscrisele Elena [i Marta, publicate \n volumul
I (1939) al prezentei edi]ii, sunt datate chiar de Eminescu. çns` nici
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ordinea nu e cea cronologic`, nici datele nu sunt totdeauna demne
de crezare. Este cert, de exemplu, c` unele din poeziile datate 1869
sunt anterioare [i c` 1869 e anul transcrierii \n sms.-ul Marta, a[a
cum cele dou` versiuni din Ondina (Ondina I = Serata) [i Ondina
II, am~ndou` purt~nd aceea[i dat`, 1866, apar]in la ani diferi]i, a[a
cum cititorul se poate convinge urm`rind aparatul critic. Aceste
considerente ne-au determinat s` destr`m`m unitatea celor dou`
submanuscrise [i s` le reor~nduim stricta cronologie, a datei de
concep]ie [i compunere. Strict` cronologie  \n m`sura \n care poate
fi vorba de stricte]` [tiin]ific`, \n actualele condi]iuni ale proble-
mei. C~nd anume documente (scrisori [i manuscrise \nc` t`inuite)
vor ie[i la lumina zilei, c~nd despuierea \ntregului enorm material
ziaristic, de la «Timpul», va \ng`dui, prin deduc]ii logice (c`ci, nu
odat` ecouri ale poeziei de pe masa de atelier r`zbat \n articolele
din ziar), o datare c~t mai aproximativ`, c~nd raporturile de plasm`
dintre antume, mai u[or databile, [i postume se vor fi clarificat [i
c~nd dezbaterile \n jurul acestor chestiuni se vor fi \ncet`]enit \n
atare grad, \nc~t s` pun` bazele unei rodnice tradi]ii – atunci, de
bun` seam`, s-ar putea vorbi de stricte]` cronologic` [i s-ar putea
visa la una din acele edi]ii, de scriitori universali (Carducci, s`
zicem), \n care fiecare poezie e subdatat`.

Relativitatea cuno[tin]elor de cronologie eminescian` dac` nu
ne apropie \nc` de o zi ca aceea, ne-a \ng`duit totu[i, gra]ie celor
c~teva sigure repere cronologice, dintre care am amintit mai sus
c~teva, s` putem \mp`r]i \ntreg materialul de texte autonome, pe
grupe de ani, \n credin]a c`, \n felul acesta, pe spa]ii mai mari de
timp, erorile de cronologie sunt mai improbabile. O arunc`tur` de
ochi asupra tablei de materii arat` cum, cu excep]ia anului 1876,
textele se grupeaz` \n unit`]i aproape trienale. Mai e nevoie s`
spunem c` sec]ionarea aceasta nu e de fel arbitrar` [i c` \ns`[i
ordinea dinl`untrul fiec`rei grupe e dictat` de legi organice?
Cititorul dornic de examene interesante va putea epiloga \ndelung
pe aceast` tem`. Am rezervat anului 1876 o sec]iune aparte, pentru
motivele mai sus expuse, c~nd am vorbit de importan]a
autobiografic` a Postumelor [i de capitolul ie[ean al pasiunii lui
pentru Veronica Micle. N-am crezut c` putem \nchide \n grupele
acestea [i anul 1883, al dramaticei lui pr`bu[iri, precedat` de
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intersti]ii de boal`. Preg`tirea serb`rii de la Ia[i, a inaugur`rii
statuii lui ßtefan cel Mare, a l`sat \n manuscris vestigiile unor
zadarnice exerci]ii \n leg`tur` cu figura voevodului moldovean,
care, [i ca grafie [i ca inspira]ie, tr`deaz` o anume stare de febr`,
ce s-ar putea situa \n prezilele serb`rii, mai exact ianuarie–mai
1883. Toate aceste str`danii ce nu izbutesc s` prind` form` se pot
urm`ri la anul respectiv din ANEXE [i la APARATUL CRITIC.

TITLURILE POEZIILOR. – Sunt c~nd cele date de Poet, c~nd
deduse de editor de cele mai multe ori prin titularizarea primului
vers al poeziei. E bine ca lucrul s` fie [tiut [i de aceea el se afl`
specificat \ntotdeauna \n notele respective ale Aparatului critic (dup`
cum am respectat [i paternitatea titlurilor altor editori). Tot aici cat`
s` amintim [i de chestiunea variantelor unora din poeme, pe care am
socotit s` le p`str`m la sec]iunea textelor autonome, a[a cum toate
edi]iile de antume public` cele patru variante, mai popularizate, din
Mai am un singur dor. Uneori variantele le-am a[ezat \n imediata
vecin`tate, alteori, c~nd distan]a ce le separa era mai mare, le-am
p`strat ordinea cronologic` [i, de bun` seam`, titlul respectiv. A[a
sunt de pild`: cele dou` versiuni din Ochiul t`u iubit, a[ezate una
dup` alta, cele dou` din Stam \n fereasta sus`, a[ezate la distan]` sau
cele trei din Andrei Mure[anu dispuse: 2 \nl`untrul volumului, la
anii respectivi, 1871 [i 1876, \n timp ce prima versiune din 1869, la
Anexe. çn toate aceste cazuri, \ns`, l`muririle de ordin tehnic, biblio
[i istoriografic au fost concentrate \n unul [i acela[i capitol, al
notelor, la Aparatul critic. Un tabel, de altminteri, al tuturor titlurilor,
figur~nd \n orice parte a volumului (texte autonome, anexe, exerci]ii
[i chiar aparat critic) va \nlesni cititorului, asemenea unui ghid, s` se
orienteze [i s` afle r`spuns \ntreb`rilor ce-l preocup`. ßi aici este
locul s` preciz`m: amatorul de poezie trebuie s` n`zuiasc` a-[i
dezvolta pasiunea [i, la fel ca turistul \mp`timit, s` desprind` arta
explor`rilor fructuoase. Sau, cu alte cuvinte: s` nu ocolesc` acele
]inuturi, mai pu]in \mbietoare la prima vedere, cum ar fi de pild`
Aparatul critic. çn afara m`r`cini[ului, at~t de instructiv totu[i al
variantelor, se g`sesc acolo nu numai stihuri rare [i sugestive, dar [i
versiuni de sine st`t`toare [i chiar serii de tipare, unul mai interesant
ca altul. A[a, \ntre altele, ciclul de sonete Petri Notae, (care sigur, de
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altminteri, explic` [i titlul) Ai no[tri tineri, arpegiile numeroase din
Ochiul t`u iubit etc. (Vor fi, dup` aceea, [i titluri care lipsesc sau,
mai exact, cititorul nu va g`si anume titluri, cu care l-au deprins
edi]iile anterioare. Explicarea st` sau \n faptul c` anume titluri,
inventate de editori, sunt cu totul arbitrare [i n-aveau nici o ra]iune
s` persiste, sau \n acela c` multe din a[a-zisele «postume» ale
edi]iilor anterioare sunt numai variante, mai exact, versiuni-
preparatorii ale unora din poeme [i c` ele au fost \nregistrate \n
Aparatul critic al primelor trei volume).

Tot aici, poate, ar fi locul s` semnal`m dou` probleme, ce se
vor impune, de la sine, at~t cercet`torului, c~t [i cititorului de
ob[te. Se va observa, de pild`, c` dintre textele volumului de fa]`,
lipsesc unele poeme ca: Frumoasa \n gr`dina de aur, Miron [i
frumoasa f`r` corp, pe care unele culegeri anterioare de Postume
le includ, \n timp ce altele le trec \n sectorul poeziei populare.
Problema ni s-a pus [i nou` \nc` din primele trei volume, odat` la
capitolul C`lin [i alt`dat` la Luceaf`rul. Am spus, cu acele
prilejuri, c` studiul celor dou` poeme nu poate fi \ntreprins f`r`
cunoa[terea poemelor de inspira]ie popular`, ce le-au precedat [i
pe care, \n economia edi]iei noastre, le rezerv`m Poeziei populare.
Este ceea ce repet`m [i de ast` dat`, cu adaosul c` ultima dintre
postumele volumului de fa]`, Mu[at [i ursitorile, ce deriv`
ne\ndoios din Miron [i frumoasa f`r` corp [i care ar p`rea s`
constitue o excep]ie, \n realitate nu este. C`ci nu e vorba de tiparul,
prin excelen]` cult, al ter]inelor, dar [i de spiritul la care un astfel
de mulaj oblig` pe me[te[ugar, a[a cum dintr-un lemn flexibil se
pot extrage [i fluerul bucolic [i arcul ce ]inte[te departe. (F`r` a
intra \n detalii, s` enun]`m numai c` mai lipsesc din aceste volume,
IV [i V: dic]ionarul de rime [i poeziile cu caracter priapic,
apar]in~nd la ceea ce bibliotecarii numesc «infernul» poeziei
eminesciene – [i care se rezerv` volumelor urm`toare).

A doua problem` este aceea a continuilor implica]ii, a relu`rii nu
numai unor acelora[i versuri, ba chiar a unor fragmente \ntregi, de la
o postum` la alta. Cititorul de ob[te, [i cu at~t mai mult cercet`torul
va surprinde singur aceste note comune [i-[i va spune, ca [i noi, c`
ar fi intervenit o manier` radical` \n editarea acestor texte, deta[~nd
la Aparat critic, versurile sau fragmentele comune, ar fi \nsemnat s`
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siluim istoria natural`. A[a cum un cuv~nt \[i schimb` nuan]a dup`
context, la fel [i postumele acestea, a[a zic~nd siameze, reprezint`
fiecare un moment de sine st`t`tor \n cre]ia poetului, o treapt`
necesar` peste care nu se poate s`ri. A fi procedat altminteri, ar fi
fost ca [i cum ai voi s` totalizezi notele dintr-o simfonie. Ele revin
la tot pasul [i anume leit motivuri jaloneaz` \ntreaga oper`.

APARATUL CRITIC. – Propor]iile pe care volumul acesta, ce
trebuie s` fie oricum un instrument maniabil, amenin]a s` le ating` [i
care, p~n` la urm`, cu toate precau]iunile luate, a fost nevoit s` se
extind` \n dou` tomuri (IV [i V), ne-au obligat s` simplific`m
oarecum partea istoriografic` a notelor. A reconstitui atmosfera
epocii sau a unui moment, care a v`zut germin~nd [i \nflorind una sau
alta din poeme, a[a cum am \ncercat [i noi din c~nd \n c~nd s` facem
de-a-lungul primelor trei volume (precum la çmp`rat [i Proletar,
Scrisoarea II, Scrisoarea III, Luceaf`rul etc.) este o opera]ie ce
convine mai mult istoricului literar, dec~t editorului. çns` ispita nu e
mic` [i noi i-am cedat uneori. De ast`dat` am fost nevoi]i s` reducem
la strictul necesar aceast` latur` istoriografic`, f`r` ca, totu[i, s` ne
ferim a indica, ori de c~te ori ne-a fost cu putin]`, izvoare [i sugestii,
utile pentru cercet`tori. Aparatul critic urm`re[te cu osebire, dou`
obiective. çnt~i: s` stabileasc` filia]ia manuscriselor [i \n felul acesta
s` preg`teasc` o c~t mai aproximativ cu putin]` cronologie evolutiv`
a poetului, – opera]iuni dificile [i pline de riscuri, dar care nu trebue
evitate [i f`r` de care v~rstele poeziei r`m~n nedeterminate, \nlesnind
\n felul acesta mistific`rile. Al doilea obiectiv este acela al cumul`rii
materialelor manuscrise, variante [i versiuni, \n prezentarea c`rora
am p`strat acelea[i criterii, folosite [i \n primele trei volume. A atrage
aten]iunea asupra acestor materiale, ni se pare superfluu. Invocarea
materialelor acestor volume, de c`tre unii [i al]ii dintre cercet`torii
eminescieni, constituie dovada cea mai bun` c` importan]a lor nu este
subapreciat`. De asemenea, nu o dat` am \nt~lnit invocate,
facsimilele edi]iei noastre [i lucrul ne-a bucurat, pentru c` alegerea
acestor facsimile n-a fost de fel \nt~mpl`toare. Ele reprezint` nu
numai excelente repere ale diverselor grafii eminesciene, dar [i
plan[e, indicate, \n dezbaterea unor chestiuni ce privesc de-a-dreptul
critica de text. A[a au fost d.p. facsimilele Luceaf`rului sau ale
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cunoscutului vers din Glossa (Vreme vine, vreme trece), a[a e cazul
facsimilului ultimei strofe din Eu nu cred nici \n Iehova, din acest
volum, care ofer` cititorului putin]a s` controleze prin sine, pentru ce
am \nlocuit versul eronat, ce dureaz` de patruzeci [i cinci de ani [i
pentru ce \ns`[i lec]iunea noastr` nu poate fi \nc` definitiv`. F`r` s`
mai vorbim de pasionantul concurs de graphomancie, la care astfel de
documete invit` pe cititori.

Tot \n leg`tur` cu Aparatul critic, ar mai fi de f`cut c~teva
preciz`ri. Argumentele acestor poezii care constiuie subma-
nuscrisele Elena [i Marta [i care figureaz` [i \n volumul I, au fost
redactate din nou, variantele respective comassate [i expunerea
istoric` redus` (d.p. concertul Carlottei Patti). Pe c~t ne-a fost
posibil, am indicat \n argumentul fiec`rei postume, locul unde a
ap`rut \nt~ia oar`. A fi men]ionat toate edi]iile \n care fiecare din
postume a mai reap`rut, ar fi o opera]ie de statistic` [i ea nu intr`
\ntre atribu]iile noastre. La fel [i cu erorile de lec]iune, at~tea din
ele c~t se poate de grave, care varioleaz` unele din cele mai
frumoase poeme eminesciene, [i pe care le prive[ti cu inima
sf~[iat` de durere, ca, pe vremuri, chipul acelei eroine din Gösta
Berling, alterat de dizgra]iosul flagel. N-am urm`rit statistica
gre[elilor de lec]iune, dar le-am men]ionat \n capitolele respective
ale Aparatului critic, ori de c~te ori ni s-a p`rut instructiv` semna-
larea. ßi pentru a \ncheia acest paragraf: pentru mai lesnicioasa
consultare a volumului, poemele au fost precedate dup` modèle
consacrate \n alt` parte, de o cifr` roman`, (la Anexe: cifr` arab`)
ce se repet` [i la Aparat, iar versurile au fost numerotate din 5 \n 5
pentru a se putea mai lesne urm`ri variantele.

MåRTURII. – Ca [i pentru poezia tip`rit` \n timpul vie]ii, am
reprodus la finele volumului V, o serie de m`rturii despre poezia
postum`. Cu deosebirea c`, \n timp ce m`rturiile despre antume (cf.
Vol. III, pag. 339–358) nu \nregistreaz` dec~t opiniile favorabile,
cele de acum insereaz` [i pe detractori. La dreptul vorbind,
detractorii n-au fost nesocoti]i nici \n trecut. Pamfletul din 1891, pe
c~t de veninos [i de acid, pe at~t de interesant, al lui A. Grama,
«anonimul» de la Blaj, sau campaniile de la «Ghimpele», «Revista
contemporan`» & Cnia, dintre 1874–1876, au fost spicuite din plin
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[i \ntrebuin]ate, c~nd prilejul s-a oferit, \n cursul celor trei volume.
çns` nu e mai pu]in adev`rat c` un extras-dou`, \nchegate,
\ntre]esute printre celelalte pagini de \n]elegere [i omagiu ar fi dat o
mai just` impresiune de graficul reac]iunilor, c~te a st~rnit
miraculoasa poezie eminescian`. M`rturiile de azi, privitoare la
poezia postum`, suplinesc lacuna de ieri [i dau o imagine mai pu]in
retu[at`, deci mai complet`. Cititorul va fi, suntem siguri, interesat
\n urm`rirea acestor meandre, ce sugereaz` nu odat` peripe]iile unei
b`t`lii, cu episoade c~nd grave, c~nd comice. Postumiada de care
aminteam \ntru \nceputul acestei introduceri [i la a c`rei redactare
eram dispu[i s` ne angaj`m, e schi]at` \ntreag` \n textele acestea
revelatorii [i st`, cu toate sugestiile ei, la \ndem~na amatorilor.

TABELE ßI INDICE. – Volumul V se \ncheie cu trei tabele [i
un Indice general, de nume [i materii, dup` modelul celui publicat
\n volumul III al acestei edi]ii. Tabelul de titluri, ale poemelor
cuprinse \n acest volum, le-am ad`ogat unul, dup` primul vers al
poeziei [i unul de succesiune cronologic`, \n care apar toate
poeziile, at~t antume c~t [i postume, \ntr-o ordine \nv~rstat`. Ideea
unei edi]ii \nv~rstate, \n care grani]a dintre antum [i postum s` fie
ridicat`, la care ne opream \nc` de acum doisprezece ani (cf. Jurnal
de lector – completat cu Eminesciana, pag. 240), \ntr-o discu]ie
public`, cu N. Iorga, poate c`-[i are prefigurat`, aici, \ns`[i tabla
de materii. Despre utilizarea Indicelui, este de prisos, cred, a mai
vorbi. ßi totu[i, nu vom \nceta s` \ndemn`m pe cititor la mai mult`
familiarizare cu aceste instrumente, \n aparen]` uscate, \n realitate
puls~nd de via]`. Impresia noastr` e c` tot a mai r`mas, [i \nc`
mult, material nevalorificat, din cel ce se cuprinde \n cele trei
volume anterioare. ßi c` aceasta se datore[te, \n bun` parte, [i
folosirii insuficiente a Indicelui analitic, ce am publicat la finele
volumului III. Dar poate s` fie [i o fals` impresie.

CAIETE EMINESCIENE. – Nu cred c` am putea \ncheia mai
bine aceast` introducere, dec~t cu g~ndul ce va fi ispitit pe mai to]i
cercet`torii operei eminesciene [i care se impune de la sine, oricui
trude[te \n ogorul acesta. Vorbeam, mai sus, de absen]a unei
tradi]ii \n materie de studii eminesciene (paternitatea anumitor
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texte, precum [i d.p. misterul ce s-ar cere deslegat, \n chestiunea
marelui poem çnchinare lui ßtefan Vod` din 1871, critic` de text,
cronologie, bibliografie [.a.m.d.). O cercetare c~t de sumar` a
bibliografiei eminesciene, a[a nesistematic` [i incomplet` cum
este, arat` c` nu este poate capitol al literaturii noastre, mai bogat
\n cercet`ri de toate categoriile (de la amintirea cea mai umil` p~n`
la studiul de \nalt` sintez`), ca cel eminescian. Ceea ce lipse[te
\ns` este un organ de coordonare [i sistematizare a variatelor
aspecte, pe care le \ntrebuin]eaz` aceast` oper`, o publica]iune care
se \ntre]ine, nu at~t flac`ra nestins` a cultului eminescian, care arde
ea [i f`r` de concursul nostru, c~t interesul precis, [tiin]ific,
pasionant pentru tot ce e document eminescian, din indiferent ce
sector [i pentru orice dezbatere, \n m`sur` s` aduc` lumin` \n
situarea [i \n]elegerea operei Poetului. Un astfel de rol ar reveni
unei publica]iuni periodice, tri sau semestriale s` zicem, [i ea ar
pune temeliile acelei tradi]ii a cercet`rilor eminesciene, de care se
simte at~ta nevoie. Iat` un deziderat pe care viitorul [i-l poate
rezerva printre cele pioase.

VVooll..  VVII

EMINESCU ßI FOLCLORUL

Dac` prin imposibil (c`ci a reface, prin ipotez`, istoria faptelor
ne\nt~mplate e una din opera]iile cele mai arbitrare), via]a lui
Eminescu ar fi reeditat biografia nediscontinu`, armonioas` [i de
lung` escal` a lui Vasile Alecsandri – istoria noastr` literar` i-ar fi
rezervat, de bun` seam`, \n planul acesta al crea]iilor populare,
altminteri zic~nd, al folclorului, un capitol tot at~t de copios, ca [i
acela de care s-a \nvrednicit rapsodul Mirce[tilor [i al Miori]ei. Se
\mplinesc ca m~ine [ase decenii de la apari]ia celei dint~i edi]ii de
literatur` popular`, extras` din manuscrisele poetului, piatr` de
temelie, chiar dac` modest` [i improvizat`, solid` totu[i pentru tot
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ceea ce s-a edificat dup` aceea, [i locul adev`rat la care poetul
Floarei albastre [i al Luceaf`rului ar avea dreptul s` aspire \n
istoria folcloristicii noastre e departe de a fi acela pe care \l
binemerit`. ßi \ntru aceasta, fire[te, o parte de vin` o are \nsu[i
destinul marelui liric. C`ci, pe de o parte, \n opera de [lefuire a
unui text popular, o doin`, o balad` sau un basm, Eminescu nu s-a
ridicat la nivelul aceluia care a transmutat c`rbunele opac \n
incandescentul diamant al Miori]ei [i al Kirei Kiralina, c`rora nici
unul din poemele lui originale – fie el [i cel mai sugestiv dintre
pasteluri – nu le poate ]ine piept, iar, pe de alt` parte, originalitatea
poeziei eminesciene [i prestigiul ei, cresc~nd, cu trecerea anilor, la
fel cu fulgerul de lumin` ce Hyperion dureaz` prin Cosmos, p~n`
la treptele Demiurgului, trebuia s` eclipseze orice alt` constela]ie,
oric~t de str`lucitoare, din c~te [i el a s`dit \n galaxiile crea]iilor
populare. ßi pentru a evita orice posibil` r`st`lm`cire, s` preciz`m
chiar dintru \nceput. ßi Miori]a [i Kira Kiralina [i indiferent care
din textele culese [i «corese»1 de Vasile Alecsandri, [i pentru care
el a primit cu senin`tate at~t blamul celor ce, \n frunte cu Eliade
R`dulescu, \l decretaser` «me[terul drege-stric`»2, c~t [i elogiul
binemeritat al celor care, de la Ion Ionescu de la Brad [i p~n` la
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1 Alecsandri spusese, \nc` din edi]ia sa de Balade (Ia[i, Tip. Buciumului
Rom~n, 1852) «adunate [i \ndreptate». Dar latinismul «corese» al lui Atanasie
Marinescu, cu toate c` mai t~rziu (Poezia popular`. Colinde, culese [i corese de A.T.
Marianu Marinescu. Pesta 1859. Cu tiparul lui J. Herz), e mai sugestiv. 

2 Metafora apar]ine dr.-lui M. Schwaarzfeld. Eliade fusese [i mai violent [i mai
nedrept, dovad` urm`toarele r~nduri din prefa]a (datat`: 1860, april 20) ce public` la
edi]ia unei culegeri din poeziile lui C. B`lcescul, \n frunte cu poemul F`-m` tat`, s`-
]i sem`n sau genera]ia actual` din cea trecut` (titlu interior: F`-m`, tat`, s`-]i sem`n
sau c`ft`nitul de ]ar` la Bucure[ti): 

«Mai avu Rom~nia o spe]ie de poe]i ale c`ror opere se v`d \n baladele [i
c~ntecele na]ionali, [i ale c`ror nume nu sunt cunoscute. Aceste balade, aceste
c~ntece sunt pline de aceea ce se zice poesie naturale, originale, na]ionale. A le
culege cineva, respect~ndu-le \n toat` \ntregimea lor e un servi]iu c`tre literatura
rom~n`; iar a [i le apropia, a le traduce din dialectele Ro~mniei \ntr-un jargon al s`u
particular, a le schimonosi, dup` cum f`cu un adev`rat Sarsail` [i profanator al
literaturei Moldaviei [i al limbei rom~ne, aceasta nu s-a v`zut la nici o na]ie, nici
\nsu[i la noi, dec~t \n aceast` disgra]iat` epoh` de anarchie politic` [i literar`».
(Biblioteca portativ`. LXVI ≤I. Heliade R`dulescu≥ Cyclopele tristei figuri.
Tandalida. Poem` heroic`. A doua edi]ie. Bucure[ti. 1860, p. 84 – pagina]ia acestui
volum, colectiv, \n continuare).



Ovid Densu[ianu [i Mihail Sadoveanu sunt legiune, – oricare, zic,
dintre nestematele acestea r`m~n, totu[i, \n ciuda \naltelor podoabe
cu care superiorul sim] artistic al poetului le-a \nvestit, crea]iuni
patent poporane; \n timp ce [i F`t Frumos din lacrim` [i C`lin
Nebunul [i Fata din gr`dina de aur [i Miron [i frumoasa f`r` corp,
de[i altoiul \n tulpina de supradistilate seve ale crea]iei populare
sunt [i r`m~n inegalate «poeme originale de inspira]ie folcloric`»,
pe care numai Eminescu putea s` le elaboreze. Deoarece dintre to]i
poe]ii secolului al XIX-lea, afar` poate de Vasile Alecsandri, [i \n
orice caz mai cu temei dec~t despre acesta, numai despre Eminescu
s-ar putea spune, pentru a folosi o formul` a lui Hasdeu, de la
1867, c` [i-a nutrit \ntreaga fiin]` [i \ntreaga crea]ie literar`, ca [i
literatura poporan`, din «f~nt~nile» purificate [i de continuu debit
«ale unui instinct virginal». 

Ini]ierea folcloric` a lui Eminescu urc` p~n` la anii fragezi ai
copil`riei [i despre ea m`rturisesc multe din poemele lui de
maturitate, pe care cititorul le cunoa[te \ndeajuns, dar peste care
nici o incursiune, oric~t de explicativ`, prin arcanele adumbrite ale
folclorului, nu-[i poate \ng`dui s` treac` cu u[urin]`. Cel mult s` le
circumscrie. De aceea, p`r`sind unul din ostroavele cele mai tulbur`-
toare (sonetul Trecut-au anii…), \n ghiocul c`ruia presim]i auind
toate furtunile viitoare (Iar timpul cre[te-n urma mea m`-ntunec),
cu alunecarea aceea insensibil` dintr-un catren \ntr-altul (Pove[ti [i
doine, ghicitori, eresuri / Ce fruntea-mi de copil o-nseninar` /
Abia-n]elese, pline de-n]elesuri), ce duce, ca-n Infinitul lui
Leopardi, \n oceanul amintirilor [i al Nirvanei (e il naufragar m’é
dolce, in queste mare) – ne vom opri la poemul Codru [i salon, ce
nu numai \nsumeaz` toate detaliile paradisului natal, dar \l [i
evoc`, \mbibat de toate miresmele [i de toate ispitele edenului
originar. çn valea aceasta a Iosafatului, copilul a deprins s`
cunoasc` tainele naturii (Mama-i [tia at~tea pove[ti, pe c~te fuse /
Torsese \n via]`… deci ea le-au \nv`]at / S` t~lcuiasc` semne [-a
p`s`rilor spuse / ßi murmura cuminte a r~ului curat), [i tot aici a
avut [i revela]ia iubirii pretimpurii [i pretimpuriu r`pus`. Aici, de
fapt, se situeaz` marea [i, p~n` \n clipa de fa]`, insolubila tain`
biografic` din via]a lui Eminescu, aceea pe care intui]ia iscoditoare
a lui Bogdan-Duic` a numit-o «Iubita de la Ipote[ti», fantasma
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sublunar` din Mortua est, ce-l va veghea \ncontinuu \n toate
\ncerc`rile exclusivei lui pasiuni veroniene. De aceea, un pelerinaj
pe c`r`rile neplivite ale iubirii adolescente e drumul cernit, dar plin
de ecouri, pe care Orfeu \l face \n bezna Tartarului:

S-a stins. De-aceea \ns` ar vrea \nc` odat`
S` vad` lunca verde, departe valea-n flori,
Unde ades pe bra]u-i \n noaptea \nstelat`
ßedea pe st~nca neagr` spun~ndu-i ghicitori.

Da, ghicitori, enigme. Ce [tia el pe-atunce
De-a vie]ii grea enigm`, de anii furtuno[i?
çn lacu-ad~nc [i neted, \n mijlocul de lunce,
P`rea c` vede z~ne cu p`r de aur ro[…

Paralel \ns` cu ini]ierea aceasta folcloric`, oarecum instructiv` [i
fortuit`, \[i face drum [i se contureaz` [i o ini]iere sistematic`, la
care contribuie, \n egal` m`sur`, predispozi]iile t~n`rului peregrinar,
deplas~ndu-se, c~nd singur, c~nd \n ansambluri teatrale, dintr-un col]
de ]ar` \ntr-altul pe-ntinsul graiului rom~nesc, fie ambian]a spiritual`
a epocii. C`ci veacul al XIX-lea e, prin excelen]`, veacul folclorului,
iar anii debutului [i de forma]ie ai poetului cad \ntr-o vreme c~nd
problemele crea]iei populare preocupau toate con[tiin]ele, fiind, \n
ce ne prive[te, dominate de imensul prestigiu poetic al lui Vasile
Alecsandri. Mare devorator de literatur`, at~t autohton` c~t [i
universal` – cum [i-l amintesc fie fo[tii s`i colegi cern`u]eni, fie
fostul s`u coleg de teatru [i de redac]ie, Ion Luca Caragiale, [i cum
a [i fost \n realitate – Eminescu, discipolul, bibliotecarul [i familiarul
autorului acelui unic tezaur antologic, care a fost «Lepturariul» lui
Aron Pumnul, cuno[tea de bun` seam`, din tip`riturile [i din
periodicele de epoc`, at~t p`rerile lui B`lcescu [i Russo despre
poezia popular`, c~t [i , mai cu seam`, epocala culegere, de la 1866,
a lui Vasile Alecsandri. Pentru B`lcescu, poeziile [i tradi]iile
populare sunt \nt~iul din cele cinci feluri de documente, ce slujesc la
alc`tuirea istoriei na]ionale. „Poeziile populare – spunea d~nsul \n
cuv~ntul preliminar despre izvoarele istoriei rom~nilor, din fruntea
«Magazinului istoric pentru Dacia» de la 1845 – sunt un mare izvor
istoric. Dintr-\nsele afl`m nu numai fapte generale, dar ele intru [i \n
via]a privat`, ne zugr`vesc obiceiurile [i ne arat` ideile [i
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sim]`mintele veacului“. La lumina lor, adaog`, au apelat [i \nv`]a]ii
Grimm [i Michelet \n lucr`rile lor asupra dreptului german [i
francez. La fel [i cu tradi]iile sau pove[tile populare. De aceea nici
\ndemnul istoricului nu se las` a[teptat, [i el se cuvine amintit la
ob~r[ia falangelor de culeg`tori c~]i s-au adaos de-atunci [i p~n`
ast`zi: „O adunare dar a poeziilor [i a pove[tilor, ce se afl` \n gura
poporului rom~n este de trebuin]`. Noi cerem spre aceasta ajutorul
celor ce locuind pe la ]ar` pot mai cu lesnire a le culege [i a le
\mp`rt`[i“. çndemnuri de felul acestuia se mai auziser` \n
publicistica noastr`, \n aceea de dincolo de Carpa]i, \ndeosebi, [i
dac` ele nu sunt marcate, ca la B`lcescu, [i mai t~rziu, la Alecu
Russo, de un strict caracter [tiin]ific, ele nu sunt mai pu]in hot`r~te
[i nu merit` o aten]ie mai mic`. «Foaia pentru minte, inim` [i
literatur`» a lui George Bari], c`rturarul [i publicistul de \nalt`
autoritate, ridic` \nc` din 1838 chestiunea poeziilor populare, din
care s-ar putea scrie «tomuri \ntregi», dac` s-ar aduna din „gura
secer`toarelor, torc`toarelor, [i maicelor, ce-[i leag`n` pruncii,
adormindu-i cu horile sale“, iar \n 1839 d` expresie aceluia[i
\ndemn, \ntr-o formulare dintre cele mai substan]iale: „Dorul inimii
noastre, scria George Bari], mai de multe ori descoperit, este c`, doar
pe \ncetul s` vor scula b`rba]i, cari nu \[i vor pregeta a culege odat`
c~ntecele Ossianilor [i a barzilor rom~ne[ti, originale, neschimbate,
neatinse, cum se afl` \n gura poporului, \n min]i, \n v`i, \n [esuri [i
oriunde. S` vedem care na]ie ne va \ntrece cu aceste. Cine nu [tie c`
\n c~ntecele, \n pove[tile, \n jocurile, obiceiurile, ]eremoniile unei
na]ii se afl` mai cu osebire tr`surile adev`ratului caracter?“ Ceea ce,
trec~nd peste bruma de orgoliu na]ional, pe care Sainte-Beuve, dac`
nu m` \n[el, \l asemuise [ovinismului intelectual (dar \l practicaser`
[i Vuk Karagici [i Mickiewicz [i Michelet [i Edgar Quinet), orgoliu
ce se reg`se[te sub pana publici[tilor no[tri [i este o tr`s`tur` proprie
veacului, ceea ce Bari] spunea r`m~ne perfect valabil [i ast`zi. Trei
decenii mai t~rziu, \n «Foaia…» fra]ilor Hurmuz`che[ti, de la
Cern`u]i, Alecu Russo, colaboratorul cel mai apropiat al lui Vasile
Alecsandri, tovar`[ul c`l`toriilor prin mun]i [i, de bun` seam`,
spiritul cel mai lucid, [i cu cea mai sigur` orientare critic` din
genera]ia sa, ap`rea, postum, cu marele s`u studiu «Poezia
poporal`», \n]esat de formule fericite [i de texte antologice, din care
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nici o mireasm` nu s-a trezit \nc`, chiar dimpotriv`, Alecsandri avea
dreptate s` invoce autoritatea lui Alecu Russo, ca pe a celui mai
pre]ios dintre colaboratorii s`i, \n prefa]a culegerii sale din 1866.
„Datinile, pove[tile, muzica [i poezia sunt arhivele popoarelor. Cu
ele se poate oric~nd reconstitui trecutul \ntunecat“ sunt primele
r~nduri ale studiului, [i adev`rurile acestea sunt ilustrate, r~nd pe
r~nd, cu entuziasmul, cu umorul [i cu gra]ia de totdeauna a autorului
Amintirilor [i al C~nt`rii Rom~niei. Referindu-se la Virgil [i Ovidiu,
cei doi «creatori de poezie antic`», Alecu Russo le adaug` [i pe al
treilea poet: „p`storul c~mpiilor [i al mun]ilor no[tri care au produs
cea mai frumoas` epopee p`storeasc` din lume: Miori]a. çnsu[i
Virgil [i Ovidiu s-ar fi m~ndrit cu drept cuv~nt, dac` ar fi compus
acest` minune poetic`“. Confirm`ri istorice, vestigii ale vechilor
rela]ii economice [i mai ales datine originale [i o limb` nestricat`,
«armonioas`, pitoreasc` [i cu totul str`in` de jargonul c`r]ilor», iat`
ce afl` Alecu Russo \n poezia [i \n reuniunile poporale. O
preumblare printr-un iarmaroc, cu alt` lume [i cu alt decor, dec~t
cele or`[ene[ti, echivaleaz` cu o adev`rat` schimbare la fa]`. „De
unde eram la \ndoial`, scrie el, dac` Rom~nii sunt o na]ie sau o
colonie cosmopolit` modern`, un soiu de Algerie franco-italiano-
greceasc`, \ncep a \ntrevedea adev`rul“. Un l`utar ce scoate l`uta de
sub suman, recit` balade [i doine: „o na]ionalitate \ntreag` se
dezvele[te \n graiul, \n hainele, \n tipul antic, \n c~ntecele acelor
oameni“. ßi recitativul at~tor cr~mpeie memorabile, Alecu Russo \l
\ncheie, [i cu el [i studiul, ca un adev`rat virtuos al metaforei: „Iat`
poezie! Exclam` el… Fie forma versurilor uneori defectuoas`, ele
\mi par mie poleite cu razele geniului. Privighetoarea nu e frumoas`,
dar c~ntecul ei este din rai“. Despre prefa]a lui Vasile Alecsandri,
aceea[i din \nt~ia bro[ur`, de balade, de la 1852, [i care debuteaz`
cu aforismul, de mult intrat \n legend`, «Rom~nul e n`scut poet», cu
care s-au m~ng~iat at~tea genera]ii de rata]i ai lirismului, ca [i despre
culegerea \ns`[i, vorbe[te chiar el, [i mi se pare c` se cuvine
seniorului, care a fost [i care a r`mas, f`r` contesta]ie, \n latifundiile
poeziei populare, onoarea unui citat, cel pu]in, pe ordinea de zi!
„Toate aceste poezii, f`r` dat` sigur`, spunea \nc` din 1852
Alecsandri, [i f`r` nume de autori, sunt ascunse de secoli \ntregi, ca
ni[te pietre scumpe \n s~nul poporului. Ele sunt expuse a se pierde:
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prin urmare o sf~nt` datorie de a le c`uta [i a le feri de noianul
timpului [i al uit`rii“. Ultimele r~nduri ale prefe]ei vorbesc de
«coordonarea», ce Alecsandri a adus-o materialelor culegerii sale [i
termenul trebuie sub\n]eles [i pentru procesul de retu[` («culese [i
\ntocmite»), concep]ie de la care nu se va abate nici \n viitor [i-n
consecven]a c`reia se revel` \nalta sa con[tiin]` artistic`. C~nd zece
ani mai t~rziu, va tip`ri texte din recolta lui mo[ Cozma Vioar`
(«Convorbiri literare», X, 5, 1 august 1876), imaginea «pietrelor
scumpe» revine [i cu ea [i afirmarea aceluia[i principiu: „Trebuie,
spunea Alecsandri, s` le cur`], s` le dau forma [i lustrul lor primitiv,
s` le coordonez precum am f`cut cu cele publicate p~n` acum“.

Iat` lucruri, prea bine cunoscute [i celui mai elementar tratat de
istorie a folcloristicii noastre, dar care se cuveneau reamintite,
pentru c` \ncheie o perioad` din cele mai extinse din literatura
noastr`, dominat`, cum spuneam, de prestigiul inviolabil al lui
Alecsandri. A vorbi de un cult al lui Alecsandri la Eminescu ar
putea s` par` neverosimil aceluia care-[i aminte[te rezervele, pe
care t~n`rul student de la Viena le formula, \n pragul anului 1870 [i
\nainte de a fi debutat la «Convorbiri Literare», cu privire la teatrul
lui Alecsandri, \n binecunoscutul studiu \nchinat repertoriului
nostru teatral, din «Familia». ßi totu[i, adev`rul este c` rezervele
acelea, \ntemeiate \n ciuda v~rstei, [i minu]ios c~nt`rite de un ad~nc
cunosc`tor al problemelor de teatru, nu anuleaz` \nalta pre]uire
pentru poetul original [i pentru ne\ntrecutul [lefuitor al
nestematelor folclorice. Se cunosc cele trei strofe cu care se \ncheie
\nt~ia parte din manifestul Epigonilor, pe care-l trimitea la Ia[i, \n
august 1870, strofe dedicate celei mai mari dintre gloriile noastre
lirice, lui Vasile Alecsandri (ce din frunze \]i doine[te, ce cu fluerul
\]i zice / ce cu basmul poveste[te…), [i mai cu seam` accentele
ultimei strofe, at~t de \nc`rcat` de magia caden]elor eminesciene:

Sau vis~nd cu doina trist` a voinicului de munte,
Visul apelor ad~nce [i a st~ncelor c`runte,
Visul selbelor b`tr~ne de pe umerii de deal –
El de[teapt`-n s~nul nostru dorul ]`rii cei st`bune,
El revoc`-n dulci icoane a istoriei minune,
Vremea lui ßtefan cel Mare, zimbrul sombru [i regal.

432



Or, versurile de aici, uneori aproape identice (Tr`iam cu doina
trist`-a voinicului de munte), alteori mai dep`rtate, dar lipsite cu
toatele de rezonan]a contextului de la 1870, se reg`sesc \n lungul
monolog din postuma «Povestea», pe care umbra lui ßtefan cel
Mare („Barb` alb` – pletele albe cu des`v~r[ire“) \l debiteaz`
«asemeni unui leu murind», la invoca]ia lui Poesis, eroina Geniului
Pustiu, postum` din acela[i an, 1869, cu romanul juvenil al lui
Eminescu, [i-n care ßtefan nu uit` nici de «c~ntarea dulce a unui
bl~nd poet», care a prosl`vit unirea ]`rilor surori, [i care nu-i altul
dec~t rapsodul Horei Unirii. Astfel de coinciden]e nu sunt
\nt~mpl`toare. Ele sunt semnele acelei venera]ii continue, pe care
Eminescu a purtat-o mai marelui s`u, de-alungul \ntregii sale vie]i.

La vremea aceea, preocup`rile folclorice ale t~n`rului poet, care
num`ra la activul s`u trei ani de colaborare la «Familia», sunt greu
de precizat. Desigur, Alecsandri, pe de o parte, larga audien]` de
care folclorul se bucura \n paginile «Familiei», pe de alta, [i
participarea sa la cercul literar «Orientul», patronat de Grandea,
directorul «Albinei Pindului», sunt \mprejur`ri care ar fi putut
favoriza o activitate, din care manuscrisele p`streaz` prea pu]ine
urme. O \ncercare de a versifica – altminteri fluid` [i promi]`toare –
basmul lui Arghir, c~teva cr~mpeie de doine, r`t`cite printre paginile
poemului \n proz` Genaia, pe c~t de ambi]ios, pe at~t de amorf, [i
unde o \nsemnare, greu de situat, tipografice[te – fapt \n cinci doine,
fapt \n cinci hore – spune [i prea mult [i prea pu]in [i, tot acolo, de
mai precis` identitate, dou` r~nduri cu oarecare perspective:
«çngerul p`cii cu floarea luminii \n m~na alb` – Doina Floarei –
Doina Dainei – ca [i Klage der Ceres», ce trimit desigur la poemul
schillerian – e cam toat` recolta. çn procesul verbal din 16/30 iunie
1869, al cercului «Oriental», pe care «Albina Pindului» \l tipare[te
sub semn`tura lui Gr. H. Grandea, flancat de cei doi secretari: V.
Gramen Pop [i Ioni]` B`descu, proces verbal reprodus, de[i de
propor]ii, \ntocmai [i de «Gazeta Transilvaniei» [i-n care se \mpart
\ns`rcin`rile de vacan]` ale membrilor cercului, Eminescu figureaz`
\mpreun` cu Basarab [i V. Dumitrescu pentru str~ngerea folclorului
din Moldova. Ipoteza, dup` care a[a-numitul «Caiet anonim»,
compila]ie a unui scrib ca [i agramat, ce se afl` \n manuscrisele
poetului, [i care a fost utilizat de poet \n transcrierile colec]iei sale,
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de la Viena [i Berlin, ar apar]ine acestui r`stimp, al toamnei 1869,
poate c` n-ar fi improbabil`. Dar \nainte de sf~r[itul anului 1869,
Eminescu e la Viena [i manuscrisele ne \mp`rt`[esc un alt proces-
verbal, scris de m~na lui Eminescu, cu osebire interesant, pentru c`
aceea[i grafie – dealtminteri textele sunt vecine – se \nt~lne[te [i \n
rezumatul, punctajul ar fi mai corect spus, lacunar la mijloc, al
basmului \n proz` C`lin Nebunul, a c`rui carier`, precum se [tie, va
fi din cele mai generoase. Am \ncercat, pe baza c~torva deduc]ii ce
se pot urm`ri \n aparatul critic la capitolul poemului \n versuri C`lin
Nebunul, s` fix`m cronologia acestui proces-verbal al unei societ`]i
studen]e[ti vieneze, pentru c` majoritatea problemelor sunt ardelene,
[i pentru cazul c~nd ipoteza noastr`, fr~nt` totu[i de un prea firesc
scepticism, s-ar dovedi \ntemeiat`, clipa c~nd punctul C`lin
Nebunul, ia corp, ca-ntr-o alt` genez`, ar fi ca [i determinat`. Un
lucru e sigur: procesul-verbal e anterior lui ianuarie 1870, pentru
motivul c` unul din personagiile amintite, autorul [i criticul dramatic
Al. L`z`rescu-Laer]iu e solicitat cu deferen]`, \n timp ce articolul din
«Familia», despre repertoriul teatrului, din ianuarie 1870, al lui
Eminescu, \l execut` cu severitate. Dar biografia de detaliu a vie]ii
lui Eminescu, cu deplas`rile pe luni, pe zile [i pe ceasuri, mai are de
str`b`tut \nc` mult` cale. De aceea, ne vom mul]umi s` re]inem ca
pe un prim fapt de folclor, pozitiv, punctajului basmului \n proz`
C`lin Nebunul, pe care la sf~r[itul stagiului vienez, mai cur~nd la
\nceputul celui berlinez, (toamna lui 1872), \l transcrie dup` dictare,
cu prescurt`ri stenografice [i cu o caligrafie rapid`, \n caietul s`u,
integral, dar urm~nd de aproape punctajul din 1869. Ceea ce
ilustreaz` cu prisosin]` misterele gesta]iei \n crea]ia eminescian`, pe
seama c`reia au circulat at~tea legende. Despre cea mai absurd`
dintre toate, am pomenit la timpul s`u, c~nd am citat opinia unui
gazetar al timpului, dup` care Luceaf`rul ar fi fost scris \ntr-o
noapte, \n trenul ce-l ducea de la Ia[i la Bucure[ti. Pentru un poet ale
c`rui manuscrise vorbesc tocmai de cumplitele chinuri ale facerii,
fantezia acesta enorm` e de-a dreptul ridicol`. Un al doilea fapt de
folclor, ce ]ine de toamna vienez` din 1869, e ambian]a societ`]ilor
studen]e[ti, cu ecourile, pe care adun`rile generale, anuale, ale
«Astrei», adev`rate s`rb`tori na]ionale ale popoarelor de
pretutindeni, le transmit presei [i citirotilor ei. Adunarea general` a
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acestui an 1869 avusese loc la ßomcuta, cu discursul de o liric`
eleva]ie, Poporul rom~n \n poezia sa, al lui Iosif Vulcan, cu dona]ia
lui Iacob Mure[an, directorul gerant al «Gazetei Transilvaniei»,
pentru fundarea unei Academii de drepturi, la Sibiu sau Oradea, cu
dezbateri premerg`toare \ntemeierii Fondului de teatru rom~n \n
Ardeal, dezbatere din cele mai fructuoase, [i la care particip`
exponen]i ai intelectualit`]ii transilv`nene [i din ]ar`, de toate
genera]iile, printre care [i Eminescu. Congresul de la Putna, al
studen]imii rom~ne[ti din toate provinciile, am~nat cu un an din
cauza r`zboiului franco-german, alimenteaz` doi ani aproape
con[tiin]a etic` a unei comunit`]i, sensibil` la toate vibra]iile
dinl`untrul [i din afar` [i \ntre]ine o efervescen]` spiritual`, pe care
Eminescu a respirat-o cu nesa], paralel [i \ntre]esut` cu studiile
universitare, cu lecturile, cu prelungitele taifasuri cu Slavici [i cu
t~rziile veghi ale crea]iilor sale lirice, care, \n atmosfera acesta prind
aripi [i \[i iau zborul. Cele c~teva articole politice din vremea acesta
[i coresponden]a lui Iacob Negruzzi, cu at~t de viguroasa
condamnare a militarismului prusac, consun` cu ambian]a \ntregii
prese ardelene, al c`rei cititor [i pre]uitor a fost [i a r`mas din anii
tineri ai Vienei [i ai Berlinului [i p~n` la aceia ai septenatului de la
«Timpul». Conglomeratul habsburgic nu \ncepuse \nc` s` p~r~ie din
toate m`dularele, dar tabla de [ah a politicii interna]ionale era \n
continu` fierbere. Ziarele relatau, [i m` g~ndesc la «Gazeta
Transilvaniei», mi[c`ri muncitore[ti \n plin` Vien`, \nregistr~nd \n
acela[i timp zvonuri [i preg`tiri de r`zboi. çn lumina evenimentelor
ce se profilau \n ziare, [i pe care istoria le-a scos din urn`, r`zboiul
franco-german [i, mai departe, Comuna din Paris, cu fl`c`rile ei
\ncruci[ate, c`reia Eminescu avea s`-i \nchine una din cele mai
patetice evoc`ri, o informa]ie ca urm`toarea, pe care o desprind din
rubrica de «variet`]i» a «Gazetei Transilvaniei» din 16/4 iunie 1869
e cu osebire semnificativ`, prin c~te ecouri sugereaz`:

„Mitrailleuse – este numele unui instrument de r`zbel; un tun este
acesta de o construc]iune asemenea revolverului; \ntr-un p`trar de oar`
po]i dobor\ cu el o armat` \ntreag`. ßi fiindc` civilisa]iunea a \nfirat [i
aceast` inven]iune umanistic` \ntre rechizitele p`cii eterne, este un ce
firesc, c` Austria \nc` voie[te a mobila amariul s`u cu acea scul` fatal`.
Ministrul comun de resbel are de cuget a procura dou` sute mobile de
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acestea, se \n]elege \n favoarea p`cii. – S`rman` pace, p~n` c~nd
membrele tale zdrobite de tiranie [i nedreptate vor repausa tot pe v~rful
suli]elor [i tot \n gura tunurilor asasin`toare?! c~nd dreptatea, libertatea [i
egalitatea perfect` vor forma unicul t`u c`p`t~i?!“

Pentru un popor ca al nostru, purtat de dragul \mp`ratului
(çn`l]ate d-çmp`rate / Pune pace nu te bate) [i \ntru gloria pajurei
bicefale, pe c~mpurile de lupt` de la Solferino, Mailand [i
C~necre], un atare protest public \mpotriva r`zboiului [i o atare
profesie de credin]` pacifist` echivaleaz` cu o diplom` de onoare,
pe care mi[carea mondial` a p`cii din zilele noastre nu va pregeta,
suntem siguri, s` o autentifice. çn ce ne prive[te, [i f`r` s` intr`m
\n istoricul acestei arme de percu]ie, re]inem doar distan]a pe care
ea a str`b`tut-o, de la asediul Parisului din 1870, despre care
poveste[te Francisque Sarcey, impresionat de zgomotul, de parc`
sf~[ia o m`tase, ce f`cea, [i p~n` la primul r`zboi mondial, c~nd,
la Muratan, \n Dobrogea, ne secera din gura v`ii, gratific~ndu-ne
cu c~te un glonte dum-dum, intercalat din loc \n loc pe band`…

Interesul lui Eminescu pentru crea]ia popular`, \n timpul studiilor
de la Viena [i Berlin, ca dealtminteri \n toate celelalte perioade ale
activit`]ii sale, se manifest` \n triplul plan: al culegerii de texte
populare, al inspira]iei folclorice, derivat` \n opere originale [i al
problemelor folclorului, a[a cum se refer` ele \n manuscrisele
poetului. Majoritatea textelor populare, doine [i strig`turi din anii
ace[tia, sunt de provenien]` ardelean` [i ridic` o chestiune, p~n`
ast`zi, de domeniul ipotezelor: sunt ele, aceste texte (ce apar]in
manuscriselor 2285 [i 2284 [i pe care cititorul le poate urm`ri la
aparatul critic, al fiec`rui text \n parte), culese de Eminescu, sau numai
transcrise din alte culegeri, tip`rite \n c`r]i [i periodice? O \nsemnare
din primul an al Vienei noteaz` titlurile unui ciclu de conferin]e ce
urma s` ]in` \n Maramure[ [i, printre ele, [i titlul: Str~ngerea literaturii
noastre populare, neurmat de vreun material ilustrativ, dar care ar
putea fi un indiciu al preocup`rilor sale. Ce credea el despre valoarea
poetic` a acestor texte, se vede at~t din multiple acolade, de creion
ro[u [i albastru, ce \mbr`]i[eaz` texte \ntregi sau pasagii demne de
aten]ie, c~t [i din calificativele, cu care noteaz` ici [i colo: bun`,
frumoas`, ciudat`, excelent` (vortrefflich). Un ciclu de basme \n
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proz`, \ncep~nd cu C`lin Nebunul, despre al c`rui punctaj, anterior cu
doi-trei ani, am amintit deja, este transcris dup` dictare, cum reiese at~t
din grafia rapid` [i abrevia]ii, c~t [i din predominan]a stilului oral.
Prelucrarea celor trei basme: C`lin Nebunul,, cules de el, [i a celor
dou` din Kunisch, Fata-n gr`dina de aur [i Miron [i frumoasa f`r`
corp, elaborate la Berlin [i transcrise \n ultima form` la Ia[i, atest` un
travaliu \ndelungat [i mai ales o originalitate \n felurite planuri, asupra
c`rora am insistat cu alt prilej1. Din timpul Vienei dateaz` anume
\nsemn`ri \n nem]e[te, legate de felurite aspecte ale folclorului.
Original` sau numai excerpt, o nou` st`ruire asupra interesului cu care
urm`re[te [i particip` la petrecerile poporale, ce-i par tot at~tea
s`rb`tori suflete[ti, cucernice ca o rug`ciune. „çntr-un asemenea
moment, m`rturise[te, parc` deschid un mare Plutarch [i din filele cele
vesele sau de-o triste]` ascuns`, din mersul vioi sau obosit, din
leg`narea [i din gesturile diferite citesc biografiile unor oameni f`r`
nume, dar nimeni nu va putea \n]elege pe cei renumi]i, f`r` a fi sim]it,
vreodat`, pe ce[ti necunoscu]i“2 [i \nsemnarea e cu at~t mai pre]ioas`,
cu c~t eroilor [i personalit`]ilor, a[a cum i-a \nf`]i[at marele biograf al
antichit`]ii, li se substituie biografia anonim` a celor mul]i [i umili,
\ntr-o vreme c~nd studiile de etnopsihologie ale lui Steinthal [i
Lazarius3 \[i puneau fundamentele, dar \n deplin acord cu preferin]ele
de totdeauna ale poetului pentru \naltele valori morale [i artistice ale
poporului. O alt` not` vorbe[te de farmecul poeziei populare,
const~nd \n conciziune, \n simplitate [i naturale]`, merg~nd p~n` la
absen]a rimei. Totu[i, adaog` poetul: „S` sper`m, c` tot se vor mai
g`si suflete care s` nu fie jignite de rima ne\ndem~natic` sau de
simplitatea unui cuv~nt vechiu ci vor pre]ui a se ad`pa la izvorul curat
ca lamura [i mai pre]ios ca aurul al poeziei noastre populare, dec~t s`
bea din izvorul de ap` de zah`r cu portocale“.2 Tot atunci, [i ca un
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(reprodus \n Alte men]iuni de istoriografie literar` [i folclor, E.P.L. 1961.

2–2 Cf. ed. Chendi, p. VII [i IX. – Rezum~nd, Gh. Bogdan-Duic` zice, pentru
ultimele cuvinte ale celui de al doilea citat: «…forma poate fi neregulat`,
nezaharisit` de artist».

3 Despre raporturile lui A.D. Xenopol cu cercet`rile de etnopsihologie [i de
folosofia istoriei ale acestor doi \nv`]a]i germani, vezi interesanta coresponden]`
(cca. 1869) a istoricului rom~n, \n I.E. Torou]iu, Studii [i documente literare, II,
1932, XXI, 51, 52,131–132 [i III, 1932, 389, 427.



ecou al cultului s`u pentru Shakespeare, pentru care a vorbit at~t de
p`trunz`tor \n articolul din pragul anului 1870, din «Familia», despre
repertoriul teatrului nostru, aceste imagini \n care \mplete[te o cunun`
de flori naturale [i pentru autorul Regelui Lear, [i pentru geniul muzei
populare: «Flori mirositoare, \ns` s`lbatice ca florile din cucuna
nebunului Rege Lear. Oare amestecul ce pare f`r` \n]eles al florilor
s`lbatice ce se strecoar` prin pletele b`tr~nului rege nu sunt metafore
vii a creerilor s`i, \n care imaginile, florile g~ndirei s-amestecau
s`lbatice [i f`r` \n]eles? ßi c~t` profunditate \n acele g~ndiri, [i c~t
miros \n acele flori. Astfel sunt [i florile s`lbatice – c~ntecele
poporale. Pe c~mpurile lor a cules Shakespeare [i orice poet na]ional
– pe alte c~mpii \ns` a cules poe]ii aceia care vorbesc de raiu [i de iad,
de \ngeri [i demoni, de stelele cerului [i de m`rg`ritarele din fundul
m`rii. Shakespeare a vorbit de om – de om cum e. Be]ivul s`u e be]iv,
eroul s`u e erou, nebunul s`u e nebun, scepticul s`u e sceptic, [i fiecare
om e muruit din gros cu culoarea caracterului s`u, c`ci Poporul
concepe cum vede [i Shakespeare a fost al poporului s`u prin
escelin]`“.

Stagiul de trei ani \n capitala Moldovei, \nseamn` pentru
preocup`rile folclorice ale lui Eminescu perioada cea mai favorabil`,
cea mai bogat` \n urm`ri. Contactul cu c`r]ile [i, \ndeosebi cu cartea
veche rom~neasc`, pentru salvarea c`reia, \n calitatea sa de director
al Bibliotecii universitare, a pledat \n rapoarte de o clasic`
frumuse]e, prietenia cu Ion Creang`, aedul, prin excelen]`, al
folclorului na]ional, anul de revizorat pe dou` jude]e [i str~nsul
contact cu lumea satelor [i cu izvorul autentic al crea]iilor populare
[i al graiului rom~nesc, [i \n  cele din urm` redactorul «Curierului de
Ia[i», \n coloanele c`ruia \nregistreaz` toate faptele de cultur`
privind poporul ca [i atentatele c~te presa provincial` s`v~r[ea la
adresa purit`]ii [i originalit`]ii sufletului poporan – iat` profesiuni [i
activit`]i \n care Eminescu a risipit energie [i clarviziune [i care a
l`sat ecouri, fie \n manuscrisele poetului, fie \n crea]ia sa literar` [i
publicistic`. Manuscrisele de Ia[i, oblongele registre revizorale
(2306, 2307, 2308) sau coloanele manuscrisului 2262 sunt \n]esate
cu texte populare, doine, strig`turi, balade, ale c`ror prototipuri [i
izvoare urmeaz` s` fie identificate, dar care, a[a cum se prezint` \n
pachete masive, [i \ntr-o transcriere nu numai continu`, dar [i din
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cele mai caligrafice, dau pe fa]` la poetul marilor chinuri familiare [i
sentimentale din toamna anului 1876, la slujba[ul [i ziaristul harnic
[i de o rar` con[tiinciozitate, un ata[ament pentru crea]iile populare,
remarcabil. Poeziei lirice [i epice, se adaog` de ast` dat`, bogate
extrase din paremiologia marelui vornic Iordache Golescu, al c`rui
infoliu, azi la Academie, f`cuse obiectul unei lungi dezbateri la
«Junimea» [i al unui studiu dintre cele mai pertinente, publicat de
Alexandru Lambrior, \n «Convorbiri literare», pe 1874. Infoliul
acesta, (Pilde, pov`]uiri, cuvinte adev`rate i pove[ti adunate de…,
azi cota 213 B.A.R.P.R.) a fost \n m~na [i sub ochii lui Eminescu
care-[i design`, cu habitualul creion ro[u, fie proverbele, pe care [i
le transcrie cu admirabila lui caligrafie revizoral` \n manuscrisele
sale, fie istorioarele ce vor figura \n c`r]ile de citire, la care colabora
dimpreun` cu Miron Pompiliu, chestiuni asupra c`rora am mai
insistat1 [i care revin, cu noi preciz`ri, [i-n aparatul critic al
volumului de fa]`. O aten]ie deosebit` merit` cele dou` colec]ii de
irmoase sau c~ntece de lume, din caerul c`rora, cum am semnalat, cu
prilejul volumelor anterioare ale edi]iei2, nu o dat` [i-a tors pre]ioase
fire pentru poezia sa original`. Prezen]a acestor masive grupe de
irmoase, at~tea din ele de o duioas` poezie retrospectiv`, \n timp ce
at~tea altele de-a dreptul antiliterare, \n transcrierea c`rora pune
os~rdie, caligrafie [i foarte mult` r`bdare, ridic` o problem` la prima
vedere contradictorie. Era Eminescu un admirator al c~ntecului de
lume sau numai un amator de curiozit`]i suburbane, cum at~]ia sunt
\nclina]i s` cread`? Desele recitiri [i interven]ii \n cursul sau dup`
transcrierea acestor compacte culegeri, [i mai ales felul cum
transcrie, dup` un manuscris ce-i apar]ine, cea de a dou` culegere (B.
2308), arat` limpede c` manifest`rile poetice ale poporului
constituiau pentru el o unitate, c` toate erau deopotriv` documente
psihologice, din r~ndul c`rora nu lipsesc nici chiar piesele de infern,
acele c~ntece f`r` perdea sau «spre ru[inea l`utarilor», din care
manuscrisele p`streaz` un bun num`r, [i care se cuvin \n]elese [i
altminteri dec~t numai ca bizarerii ale acelui homo dupplex, despre
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2 Vezi capitolul Sonet [i c~ntece de lume la Eminescu \n Jurnal de lector,
completat cu Eminesciana, 1944, p. 269 sqq.



care vorbesc, \ntre al]ii [i biografii lui Baudelaire. Poetul care-[i
interzice s` copieze, desigur pentru crispantul ei subnivel de art`,
balada Maria din Bezdad, glorie de circumstan]` [i de periferie a
muzei lui Bolliac, [i c`reia Spitalul amorului i-a \mprumutat o faim`
[i o circula]ie, excesive, poetul care improviza \n marginea textului
originar, variante [i versiuni [lefuite [i care, mai presus de toate,
putea s` prefac` un irmos, plin de zgur` ca De-ar fi fost mijloace [-ar
fi putin]` \n suavul c~ntec, a[ zice mistralian, De-ar-fi mijloace – nu
are nevoie de circumstan]e atenunate. De altminteri, la vremea
aceasta, credin]a poetului c` ceea ce face originalitatea unei limbi [i
a literaturii populare, \n primul r~nd, este fondul de locu]iuni, „acele
tiparuri neschimbate, care se formeaz` \n curs de mii de ani [i dau
fiec`rei limbi fizionomia ei proprie“ [i acele „mul]imi de fine]e
psihologice care ele dau abia via]` sunetelor moarte din cuvinte“,
revine tot mai insistent \n interven]iile ei publicistice. Scriind despre
primul num`r al revistei «Colectorul literar pentru ambele secse» ce
ap`rea la Piatra [i publica traduceri v`t`m`toare din Ponson du
Terrail, Eminescu se \ntreba cu bun` drepate: „Dar la drept vorbind,
la Piatra \ntr-un ]inut muntos, plin de legende, de proverbe, de
locu]iuni, apoi de localit`]i istorice, Colectorul nu g`se[te ce s`
culeag`? Un muntean de ba[tin`, n`scut asemenea \n ]inutul
Neam]ului, e Ion Creang`. Citit-au vreodat` colectorii pe D`nil`
Prepeleac, Soacra cu trei nurori [i altele, ca s` vad`, care ar trebui s`
fie izvoarele, din care s` se inspire [i cum vorbesc [i cum se mi[c`
]inuta[ii din Neam]?“. A aduna aceste «legende [i pove[ti, proverbe
[i locu]iuni, adev`rate nestemate ale g~ndirii poporului rom~nesc»,
pe care ravagiile ziaristicii contemporane [i pseudocultura le
amenin]au cu dispari]ia, i se pare obliga]ia prim` a revistelor de
provincie [i indic` un program [i o concep]ie, armonios cristalizate1.
Iar \n august 1877, o foaie ilustrat`, bucure[tean` («Globul»), prinde
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„Net`g`duit` este \ns` valoarea lor stilistic` [i lexical`. Stilistic`, c`ci nu sunt scrise
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fraze, str`ine dezvolt`rii de p~n` acum a limbii noastre; lexical`, prin mul]imea de
cuvinte originale, pe care scriitorii biserice[ti [i laici, sili]i s` recurg` la proprii
mijloace, le \ntrebuin]eaz` \n compunerile lor“.



s`-[i zic` «foaie de literatur` popular`», Eminescu afl` prilejul s`
defineasc`, l`rgindu-l, conceptul, invoc~nd exemplul «ßez`toarei»
de la Budapesta, revist` umoristic` a lui Iosif Vulcan, care \ncearc`
„a da ca \n oglind` cugetarea [i modul de a vedea al poporului
chiar“. ßi adaug`: „Literatura popular` nici nu se poate numi altceva
dec~t sau cugetarea sau productele fantesiei poporului \nsu[i, care
devin literatur` \n momentul \n care se produc prin scriere, sau
produceri ale clasei culte, care se potrivesc \ns` a[a de bine cu
g~ndirea poporului, \nc~t dac` acesta nu le-au f`cut, le-au putut \ns`
face“. Dup` care citeaz` pe cei c~]iva „pu]ini reprezentan]i ai
literaturii populare la rom~ni: Anton Pann (Valahia), Anton [i Ion
Barac (Transilvania), Const. Negruzzi [i Alecsandri (\n unele scrieri)
pentru Moldova [i \ntre cei mai noi f`r` contestare Slavici
(povestirea umoristic`) \n Ungaria [i Creang` (povestirea fantastic`)
\n Moldova. Dac` mai ad`og`m unele scrieri mai vechi de
agronomie, ale lui Ion Ionescu, care sunt scrise cu totul \n limba [i
chipul de a g~ndi a poporului, am cam m~ntuit cu literatura popular`
rom~n`“. çn treac`t, s` amintim c` \n privin]a l`rgirii conceptului de
literatur` popular`, Eminescu se potrive[te cu o mai veche p`rere a
lui George Bari], care, \nc` din 1849, \[i punea \ntrebarea: „Care se
pot numi c~ntece poporane? Dn. A. disert~nd despre ele, ne cam l`s`
la \ndoial` cu defini]iunea. S` numim noi c~ntece poporane numai
pe acelea care se afl` [i se aud c~nt~ndu-se \ntre opt milioane de
rom~ni din vechime, din buni str`buni, f`r` s` li se [tie auctorii lor?
Sau c~ntece poporane, adic` proprietatea bun` [i dreapt` a
poporului, sunt [i acelea ale c`ror compuitori poate fi [i sunt chiar
contimpurani ai no[tri, \ns` c~ntecele lor fuseser` primite peste tot,
ele str`b`tur` \n sucul [i m`duva poporului? Mi se pare c` to]i criticii
se \nvoiesc la dezlegarea acestei ultime \ntreb`ciuni. Rapsodiile lui
Omer au fost c~ntece poporane la elini; Germanii [tiu sau \nva]` pe
Schiller de memorie etc. etc.“.

Cu toamna anului 1877, Eminescu trece la Bucure[ti [i cei [apte
ani, ai redactorului la «Timpul», boga]i \n r`sun`toare campanii de
pres`, culmin~nd, \n ordinea crea]iilor lirice, cu publicarea
Scrisorilor [i a Luceaf`rului, nu scad \ntru nimic interesul lui
Eminescu pentru folclor. Chiar dimpotriv`, at~t de multe [i de
variate sunt aspectele, pe care acest interes [i aceast` dragoste le
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\mbrac`. Surghiunul bucure[tean al poetului, at~t de diferit de exilul
de mai t~rziu, berlinez, al lui Caragiale, fericit c` prietenul s`u Paul
Zarifopol, plecat \n ]ar`, a hot`r~t s` se \ntoarc` iar la «franzoala
surgunului», \l pune fa]` \n fa]` cu vechile culegeri de poezie
popular`, ie[ene, inclusiv irmoasele, pe care le recite[te, le degust`,
le re]ine [i le completeaz` cu alte texte, ce-i cad, \ntr-o form` sau
alta, sub ochi. Mireasma acestor vechi flori de c~mp, presate \n filele
manuscriselor, \i re\nvie toate amintirile ie[ene [i nu o dat`, poetul
se surprinde improviz~nd pe primul spa]iu alb, \ntre coloane \n]esate
de doine, \n metru popular, mai totdeauna elegiac, cr~mpeie din
inepuizabila sa confesiune [i iubire. Alei drag`, alei mic`; M`-ntrebi
drag`-ntr-o zi; Lumineze stelele sunt astfel de reflexe biografice,
transcrise folcloric, [i ele ni se par, \n ciuda celor care le subeva-
lueaz`, de un pre] cu at~t mai ridicat cu c~t folosesc, gra]iile naturale
ale metrului popular. Lor le urmeaz` monologuri mai dezvoltate,
precum çntre nori [i \ntre mare; Dragoste adev`rat`; Ce st` v~ntul s`
tot bat`, – unele \ncepute \nc` de la Ia[i, ca acestea din urm`,
celelalte a[ternute dintr-un condei [i p`str~nd \n cutele lor mai mult
de o sugestie-dou` din multele c~ntece de lume, pe care continu` s`
le treac` dintr-un recipient \ntr-altul, al manuscriselor. Desigur, nu e
vorba s` legifer`m, dar faptul c`-n anii ace[tia, de \nceput al
surghiunului bucure[tean, c~ntecele de lume sunt at~t de prezente \n
manuscriptele poetului poate c` are [i o ra]iune psihologic`.
«Offenbach alung` pe Mozart [i pe Beethoven» spune Eminescu,
\ntr-o anume \mprejurare, \ntr-unul din comentariile lui politice [i
metafora \]i revine nu o dat` \n memorie, c~nd peregrinezi printre
filele manuscriselor, unde irmoasele se \nvecineaz` nestingherite cu
liedul cel mai serafic, nu \ns` pentru a confirma aceast` metafor`, c~t
pentru a \n]elege o dat` mai mult complexitatea sufleteasc` a
marelui liric, [i \n ce m`sur` nici Offenbach, nici Spitalul amorului
nu-l tulbur`. O opera]iune predilect` este [i aceea a grupelor
antologice, de tipul Cornul lui Hüon, pentru care cititorul afl` detalii
[i presupuneri la locul respectiv al aparatului critic. O aten]ie
special` se cuvine grupului de texte dintr-un  m`nunchi de file
(2260, 303–310), \n care cu grafia bucure[tean` [i cu cerneala
neagr` a anilor 1881–1882, se \nt~lnesc transcrieri din ciclul
quandrinhas (catrene) braziliene [i chiote tiroleze \n analogie cu
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strig`turi rom~ne[ti («Convorbiri literare» XV,1, 1 aprilie 1881),
al`turi de t`ieturi din dou` publica]iuni periodice, dintre care una
bucovinean` «Foaia So]ietae]ii…»), a fra]ilor Hurmuz`che[ti [i
celalalt`, un periodic ardelean, ce folose[te numerotarea versurilor
din 5 \n 5. Cum unele din textele acestea din urm` apar aidoma \n
colec]ia Jarnik-B~rseanu, din 1885, \nseamn` c` Eminescu le-a
re]inut \nc` de la apari]ia lor \n periodice, ceea ce e firesc, parte din
materialele colec]iei Jarnic-B~rseanu fiindu-le \ncredin]ate celor doi
autori \nc` din 1879 de cronicarul M. Moldoveanu de la Blaj. Pe de
alt` parte, cum unele catrene, folosite ca analogii cu cele braziliene
[i tiroleze, dintre strig`turile rom~ne[ti se \nt~lnesc [i \n culegerile
lui Eminescu, \ntrebarea este dac` nu cumva la alc`tuirea acelui
ciclu va fi colaborat [i poetul nostru. O men]iune special`, de
asemenea, micului text Ep[oara (2260, 310), pe care-l transcrie
dintr-o publica]ie, pe care o [i nume[te: «Toroipanul». Din fericire
fondul de periodice al Bibliotecii Academiei R.P.R. ne-a pus sub
ochi aceast` publica]iune. F`r` a intra \n detalii, ce-[i au locul la
paragraful respectiv al aparatului critic (Jocuri de copii –
Mnemotehnice), s` spune c` e vorba de o foaie provincial` de la
1882, antiliberal`, av~nd pe prima pagin`, la mijloc, temuta
emblem` a luptelor electorale din trecut, binecunoscuta b~t`, toroi-
panul. çn violentul articol de politic` intern`, e inclus [i textul, pe
care Eminescu [i-l copiaz`, modific~nd, instantaneu, \n chip fericit,
dou` versuri, dup` legea din b`tr~ni a folclorului, care rotunje[te, la
fel ca apa pietrele din vad, orice text ce se rostogole[te. „Domnule,
M`ria Ta, / Aveam toat` starea mea / O ep[oar`, bun`, rea, / «mi
\ineam casa cu ea» spunea textul popular [i cinci luni mai t~rziu,
\ntr-un excelent editorial din «Timpul» poetul relua formula,
adopt~nd-o»: …P~n-acum majoritatea era compact`. Cum era bun`
rea, \[i f`cea treaba cu ea, zice-o vorb` [i lucrurile mergeau
strun`…“ E numai unul din cazuri, de felul \n care lucra ziaristul, la
care s-ar putea ad`oga [i cazul banditului Serdaru, de ale c`rui
peripe]ii se serve[te \ntr-un alt splendid editorial de politic` intern`,
pe care cititorul \l poate urm`ri la locul indicat – [i care mai are [i
meritul de a favoriza serioase rectific`ri \n biografia eminescian`.

Pentru a nu spune c` toat` colec]ia «Timpului» din vremea
redactoratului s`u de [apte ani, mai exact, toate articolele sale sunt
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str`b`tute de astfel de curen]i, de mai mare sau mai mic` intensitate
folcloric`. Apelul la proverbe, la locu]iuni, la subtilit`]i lexicale e una
din metodele constante ale ziaristului, de vast` cultur` politic` [i
familiar, ca pu]ini al]ii, afar` poate de Eliade Radulescu [i Hasdeu, al
tezaurului crea]iilor populare. çn ziua c~nd ziaristica lui Eminescu va
fi studiat` cu aplica]ia [i r~vna, cu care sunt studiate poezia [i proza
lui literar`, se va vedea c~t de intense sunt cuno[tiin]ele sale de folclor
[i de psihologie popular`, c~t de sigure sunt intui]iile, c~t de f`r` gre[
aplica]iile, c~t de fericite, cu un cuv~nt, metaforele. Dar «Timpul»
ofer` [i alte aspecte. Unul este acela al repopulariz`rii [i valorific`rii
operei poetice a lui Anton Pann, din lucr`rile c`ruia (Povestea vorbei,
Nastratin Hogea) foiletonul ziarului face bogate seceri[uri, c`ci
Anton Pann «finul Pepelei – cel iste] ca un proverb», cum sun`
inscrip]ia din prytaneul Epigonilor, a r`mas pentru Eminescu unul din
scriitorii cei mai pre]ui]i. Aceea[i aten]ie o acord` redactorul
«Timpului» [i literaturii populare a altor popoare, public~nd \n
foileton un bogat ciclu de «balade s~rbe» de o impecabil` ]inut`
artistic`, a c`ror t`lm`citor r`m~ne anonim, p~n` c~nd \n 1889, \n
coloanele F~nt~nei Blanduziei, a c`rei direc]ie un grup de tineri
litera]i o \ncredin]aser` poetului, vremelnic \ns`n`to[it, acelea[i
balade s~rbe, f`r` de nici o schimbare, sunt republicate sub semn`tura
lui Dionisie Miron, cunoscut folclorist b`n`]ean, [i din paginile
«Columnei lui Traian», a lui Hasdeu. ßi reeditarea aceasta la distan]`
de [apte ani, ce ]ine de ini]iativa lui Eminescu, lumineaz` mai mult
dec~t o tain` biografic`; ea emo]ioneaz` pentru statornicia cu care
Eminescu \[i manifest` pre]uirea [i admira]ia. ßi fiinc` am amintit de
biografie, s` intercal`m, aici, un text, prin excelen]` autobiografic,
mai pu]in cunoscut, dar \n a c`rei interpretare ne place s` vedem ceva
mai mult. El se intituleaz` Pro Domo, e un entrefilet polemic [i
proclam` cu fermitate [i cu orgoliu ob~r[ia ]`r`neasc`, at~t a sa, c~t
[i a confratelui s`u de redac]ie, Ioan Slavici. Dar o face cu at~t de
puternic accent de sinceritate [i cu o at~t de instantanee [i plastic`
inven]ie paremiologic`, \nc~t constituie o minunat` crea]iune
folcloric`. Cititorul, care \[i aminte[te virulen]a primelor cronici
teatrale [i a primei polemici a lui Eminescu la «Timpul»1 din toamna

444

1 Cf. Jurnal de lector, completat cu Eminesciana, 1944, pag. 309, sqq. articolul
çnt~ia cronic` dramatic` [i \nt~ia polemic` a lui Eminescu, la «Timpul» (cu anexe).



anului 1877, [i determinate tot de sacrificiile doroban]ilor no[tri \n
r`zboiul independen]ei, se va reg`si \n acela[i climat:

„Rdicalii trebuiau s` [tie c` r`zboaiele nu se fac cu palavre, ci cu bani
[i c` vorbele goale din dealul Mitropoliei nici \l \mbrac`, nici \l \nc`lzesc
pe doroban]. 

„Iat` dac` e vorba despre cuvintele aspre, apoi tot lucrul are numele
s`u. Tic`los nu-i dec~t acela care tic`lo[e[te pe oamenii ce, \n adev`r nu
sunt tic`lo[i; a le spune \ns` tic`lo[ilor, c` tic`lo[i sunt, nu e nici cestie
de «limbagiu», ci o foarte trist` datorie a tuturor oamenilor, care a luat
nepl`cuta sarcin` de a judeca despre netrebniciile, ce se fac \n lumea
aceasta.

„Ba o foi]`, care-[i macin` palavrele tot la moara «Rom~nului»
ajunge s` se anine p~n` [i de persoana colaboratorilor «Timpului». C`
unul e ungurean, c` celalt a fost corist la teatru. Despre asta nu e sup`rare
– pot s` \n[ire mult [i bine asemenea filosofii [i s` se intereseze prea cu
deam`nuntul de via]a noastr` privat`, \n care nu vor g`si nici umbr` de
fapt` rea. C` unu-i rom~n din Ardeal, c` celalt \n copil`rie c~t`va vreme
a legat cartea de gard [i [i-a f`cut mendrele printre actori, nu dovede[te
nimic r`u nici \n privirea caracterului, nici \n privirea inteligen]ii lor.
Dac` vor cerceta [i mai departe, vor g`si c` unul a legat araci \n via
p`rinteasc` [i c` celalt a ]inut coarnele plugului pe mo[ia p`rin]easc` [i la
urm`, c` am~ndoi sunt vi]` de ]`ran rom~nesc, pe care nu-l faci str`in nici
\n ruptul capului [i pace bun`.

„Cine n-a sim]it p~n` acum, c` \n mucul nostru e mai mult`
na]ionalitate adev`rat` dec~t \n vinele tuturor liberalilor la un loc, acela
sau sufere de o boal` din n`scare, ce nici un leac nu are, sau \[i \nchide
ochii cu de-asila [i nu vrea s` vad`.

C~nd d-lor ne zic nou`, c` nu suntem rom~ni, r~de lumea, care [tie,
c` ne ]inem grap` de p`rin]i, ce neam de neamul lor au fost rom~ni; dar
c~nd le zicem noi d-nealor c` sunt r`m`[i]e [i pui de fanario]i, atunci \i
ustur` r`u, pentru c` e adev`rat [i se simt cu musca pe c`ciul`“
(«Timpul», III, 4, 5 ianuarie 1878).

Aceast` divers` valorificare a crea]iei poporane, urm`rit` cu
perseveren]` [i, de cele mai multe ori, cu \nver[unare \n coloanele
«Timpului», aceast` iubire [i credin]` nem`surat` \n [i pentru
«geniul» poporului rom~nesc, Eminescu le sprijin` la r`stimpuri,
cu lungi popasuri programatice, pe care i le prilejesc, fie r`d`cinile
unei culturi false, cu urm`ri dezastruoase \n \nv`]`m~nt, \n
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lingvistic`, \n literatur` [i \n politic`, fie reac]iile unor c`rturari
lumina]i, \n frunte cu Hasdeu, a c`rui activitate sus]inut` [i a c`rui
\nvior`toare directiv` [tiin]ific`, imprimat` folcloristicei se afirm`
at~t \n publica]ii periodice «Traian», «Columna lui Traian»,
«Revista Nou`», c~t [i \n lucr`ri fundamentale, precum cele dou`
volume de Cuvente den betr`ni (1879, 1880), ce prefigureaz`
marele s`u dic]ionar etimologic (Etymologicum Magnum
Romaniae), conceput, cum bine s-a spus „nu ca simplu dic]ionar de
limb`, ci ca o enciclopedie lingvistic`-folcloric` [i istoric` a
poporului rom~n“1. Pentru Hasdeu folclorul, pe care, – influen]at
de Steinthal – \l nume[te „etnopsihologie“, st` \n str~ns` leg`tur`
cu linguistica. „Linguistica, se spune \n introducerea c`r]ilor
populare, se refer` la organizarea limbilor. Etnopsihologia, pe de
alt` parte, cerceteaz` credin]a popoarelor, depus` mai cu deosebire
\n literatura sa poporan`. Ambele, linguistica [i etnopsihologia,
spiritul popoarelor \n limb` [i acela[i spirit \n literatur`, sunt \ntr-
o corela]iune intim`, adesea indisolubil`…“2. ßi concep]ia aceasta
concord`, \ntru totul, cu aceea pe care Eminescu, ad`pat la
izvoarele fire[ti ale folclorului, nu numai a intuit-o instinctiv, dar
[i a fundamentat-o \n studiile sale universitare, pe vremea c~nd
lucr`rile lui Stenthal [i Lazarus, erau la ordinea zilei (Xenopol
\nsu[i, cum atest` coresponden]a sa, \[i propune s` traduc` din
cercet`rile acestuia pentru «Convorbiri») [i, dup` aceea, \n
demonstra]iile sale publicistice, la care ne-am referit mai sus.
„Niciodat` o carte nu va deveni poporan`, dac` ea nu vorbe[te \n
graiul cel necioplit al poporului, dac` nu r`str~nge credin]ele
poporului, speran]ele lui, sl`biciunile lui, dac` [tie ceva mai mult
dec~t [tie poporul \n patriarchala sa ne[tiin]`…“ spunea Hasdeu \n
aceea[i introducere la c`r]ile poporane3 [i, ca un erou \nrudit, \i
r`spundea, la pu]in timp dup`, r~nduri ca acestea dintr-o serie de
«noti]e bibliografice», tip`rite \n trei numere consecutive ale
ziarului, pe marginea c~torva c`r]i recente, printre care [i Ispirescu
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[i Creang`: „O adev`rat` literatur` trainic`, care s` ne plac` nou`
[i s` fie original` pentru al]ii, nu se poate \ntemeia dec~t pe graiul
viu al poporului nostru propriu, pe tradi]iile, obiceiurile [i istoria
lui, pe geniul lui. Tot ce-a]i produce \n afar` de geniul \ntr-adev`r
na]ional (nu patriotico-liberalo-politic) nu va avea valoare [i
tr`inicie, nici pentru noi, nici pentru str`in`tate“1. De aceea
socotea de a sa datorie s` recomande, a[a cum f`cuse [i lat` dat`,
str~ngerea nefalsificat` a produselor crea]iei populare, chiar dac`
uneori s-ar p`rea c` fr~ng barierele decen]ei. „Unele din ghicitori,
– spunea el, \n marginea culegerii de Pilde [i ghicitori, adunate de
Petre Ispirescu – sunt cam echivoce, dar nu ne pare r`u. Cu toate
considera]iile de decen]` literar`, am dori, ca mai cu seam`
elementele literaturii populare s` se adune f`r` sc`deri [i nealterate
prin pruderie. Tale quale.“2. Adus s` vorbeasc`, cu privire la
Creang`, despre basmele, acele basme, pe care Maxim Gorki copil,
le soarbe cu nesa] din gura d`dacei (la servante au grand coeur din
Baudelaire, pe care Henri Troyat o afl`, matern` [i fabulatorie, [i-
n biografia lui Dostoievski), Eminescu, pentru care, ca [i pentru
majoritatea cercet`torilor, basmele au, la toate popoarele, aceea[i
substructur`, se \ntreab`, prin ce, totu[i, un basm e original.
Fire[te, r`spunde el, c` nici prin materie, nici prin prototipuri:
„Ceea ce e original \n basm e modul de a le spune, e acel grai
rom~nesc, cu care se \mbrac` ele, sunt modifica]iile locale,
potrivite cu spiritul [i cu datinele noastre“3. C~nd, \n 1882, o dat`
cu noua serie a «Columnei lui Traian», Hasdeu \ncepe s` publice
primele rezultate ob]inute pe baza chestionarului4 referitor la
obiceiurile juridice ale poporului rom~n, redactat [i \mp`r]it
\nv`]`torilor \nc` din 1877, Eminescu consacr` evenimentului un
larg [i substan]ial comentariu. Dup` ce afirm` c` spre deosebire de
[tiin]ele naturale [i matematici, care „prin chiar natura lor sunt
cosmopolite“ – „[tiin]a istoriei, a limbei, a manifest`rilor artistice
ale unui popor, a vie]ii juridice, a datinelor este o [tiin]`
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na]ional`… prin care se \nt`resc vertebrele na]ionalit`]ii“ [i dup`
ce constat` c` falsa noastr` civiliza]ie „a pref`cut Cuventele den
betr~ni \n limba p`s`reasc` a gazetelor [i a pledoariilor dinaintea
tribunalelor, \nc~t chiar dic]ionarul limbii \n circula]iune trebuie
trecut prin dep`n`toare“, Eminescu ajunge la concluzia, [i just` [i
frumos formulat` c` „ceea ce se dezgroap` prin aceste documente,
istorice [i linguistice, nu sunt dar numai materialuri de interes
archeologic, ci e Rom~nia \ns`[i, e geniul poporului rom~nesc, de
pe care se \nl`tureaz` p`turile superpuse de ruine [i de barbarie“1.

Concluziile ce se desprind la cap`tul acestui examen, cu
osebire descriptiv, \n care am urm`rit, sub cele trei ipostaze,
raporturile lui Eminescu cu folclorul sunt, b`nuiesc, destul de
limpezi. Admirator, predestinat, al crea]iilor populare, Eminescu
[i-a f`cut ucenicia \n chiar gr`dinile \mb`ls`mate ale folclorului,
de la care a \mprumutat at~tea miresme [i at~tea podoabe pentru
propria sa crea]ie poetic`2. Culeg`tor al folclorului, de diverse
specii, a pus \n transcrierea [i \n plivirea unor vegeta]iuni
parazitare, dou` pasiuni, ce nu o dat` se r`zboiau \ntre ele:
pasiunea artistului format la [coala folcloric` a lui Vasile
Alecsandri [i pasiunea cercet`torului [tin]iific, anticip~nd cerin]ele
folcloristicii moderne3. Intrerpret [i comentator al crea]iilor popu-
lare, \n care descifra semnele de demult ascunse ale psihologiei
poporului4, \nainte chiar de a fi fost \n curent cu lucr`rile teoretice,
de etnopsihologie, Eminescu e, \n perioada maturit`]ii sale
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afirma]ie ca urm`toarea: „Dac` Eminescu, ca s` amintim numai de el, ar fi putut
cunoa[te c~t de mult, [i mai ad~nc, mai cu seam`, crea]iunea popular` liric`, opera
lui poetic` ar fi atins \nal]imi [i mai str`lucitoare“ (Tache Papahagi, Flori din lirica
popular`, 1936, p. 8).

3 I. Diaconu, Folclorul din R~mnicul S`rat, II, Foc[ani, 1934– p. XXXVII.:
„Eminescu doar adunase vers popular pentru el \nsu[i, dar nu \n genul lui
Alecsandri: ci pentru a demonstra. Sim]ul critic \l sprijini [i acum s` dea folclorului
nostru \nt~ia colec]ie autentic` de poezie popular`“.

4 „Oricare din noi lesne va pricepe c` Anton Pann e un scriitor na]ional \ntr-
adev`r, iar sute de al]ii nu; c`ci nu devine cineva scriitor na]ional prin aceea c`
repet` cuvintele patrie, libertate, glorie na]iunii \n fiece [ir al scrierilor sale, precum,
pe de alt` parte, poate cineva s` nu pomeneasc` de loc vorbele de mai sus [i s` fie
cu toate acestea un scriitor na]ional“ («Timpul», V, 106, 6 mai 1880).



intelectuale, aceea a septenarului de la «Timpul», contemporan cu
[coala folcloric` a lui Hasdeu, cu ale c`rui concep]ii concord` [i
ale c`rui contribu]iuni le urm`re[te cu larg` simpatie [i le
consemneaz` cu ad~nc` p`trundere. çns` lucrarea cea mai de pre]
[i cea mai vast` \n materie de folclor a lui Eminescu, oric~t de
paradoxal` ar putea s` par` deocamdat` afirma]ia, e aceea a activi-
t`]ii lui ziaristice, aceea \n care lupt`torul politic, antiliberal,
antifeudal [i antilevantin [i-a irosit nu numai cei mai frumo[i ani
din via]`, dar \n care a distilat toate licorile folclorice, [i \n primul
r~nd lamura paremiologiei populare. Vorbind despre «poezia
revolu]ionar` a trecutului» [i dup` ce pomene[te, cu oarecare
rezerv`, de psalmul lui Luther, ca de «marseilleza r`zboiului
]`r`nesc» (1525–1526), Engels f`cea justa observa]ie c`, \nc` din
veacurile trecute, „c`t`nia a pus \n mare m`sur` st`p~nire pe
poezia noastr` popular`“1, ceea ce de altfel reiese [i dintr-un studiu
recent al acad. Wolfgang Steinitz, C~ntecul [i basmul ca voce a
poporului2, bogat \n exemple de c~ntece ost`[e[ti, ce \nc` de la
\nceputul veacului trecut \nf`]i[au \ntr-un mod „drastic [i dur, via]a
solda]ilor din armata feudal`“. Poezia noastr` popular` [i, desigur,
nu numai cea ardelean`, unde termenul de b`[tina[, dar [i aceea din
vechea ]ar`, cum se poate vedea [i din culegerea lui Eminescu, a
produs un mare num`r de doine de c`t`nie, \n esen]` proteste
antir`zboinice, c`rora cercet`torii din trecut ai folclorului le-au
acordat toat` aten]ia, a[a cum le-o acord`, cu [i mai puternice
temeiuri, cercet`torii zilelor noastre. çntr-un loc al studiului s`u, [i
anume la capitolul Ura \mpotriva statului feudal [i burghezo-
mo[ieresc, acad. C.I. Gulian scrie \ntre altele: „Printre variatele
crea]ii populare ruse, Lenin a privit cu viu interes c~ntecele de
recru]i, pentru semnifica]ia lor social`. Cu o deosebit` putere [i-a
exprimat [i poporul nostru sila [i ura fa]` de armata pus` \n slujba
statului burghezo-mo[ieresc, fa]` de serviciul militar din trecut, pe
care l-a resim]it ca o ap`s`toare [i insuportabil` corvoad`, ca un
regim de chin [i batjocur` pentru tinerii recru]i“3. ßi este fire[te,
numai unul din aspectele acelei critici sociale, pe care crea]ia
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popular` o ilustreaz` cu fiecare din produsele ei, poezie, basm,
proverb. Virtutea militar` [i progresist` a folclorului e ast`zi o
no]iune pe deplin \ncet`]enit`. Herder \nsu[i, care at~ta vreme a
fost privit sub un unghi limitat, re\nvie, cum arat` studiul acad.
Wolfgang Steinitz, \n armur` de lupt`tor, cu ale sale «voci ale
popoarelor»1. Optica epocii noastre a impus alte lentile, cu alte
focare. çn procesul acesta istoric, pe care crea]ia popular` l-a
asistat \ndeaproape, contribu]ia folcloric` a lui Eminescu se \nscrie
printre primele, ale veacului s`u, \n frunte cu cea mai lupt`toare
dintre formele ei: proza sa ziaristic`. çntr-\nsa, ca pentru un lung [i
dificil r`zboi, Eminescu a topit toate metalele, [i ale \n]elepciunii
populare [i ale propriei sale \n]elepciuni [i le-a pref`cut \n arme de
lupt`. Dar, \n cele din urm`, Bastilia feudal` a fost r`pus`.

VVooll..  VVIIII

PROZA LITERARå A LUI EMINESCU

De[i intrat` de timpuriu \n con[tiin]a publicului cititor, proza
literar` a lui Eminescu n-a fost totu[i mai pu]in expus` acelui joc
fatal de circumstan]e [i subpre]uire, frecvent \n istoria literelor, ori
de c~te ori scriitorul \[i exercit` puterea de crea]ie \n mai multe
registre. Desigur, nici Geniu pustiu, nici Cezara, nici La
Aniversar` [i cu at~t mai pu]in S`rmanul Dionis n-au \ncetat nici o
clip` de a fi prezente \n mintea iubitorilor de frumos, \nso]ind, ca
tot at~tea trofee, carul de triumf al tinerei lui glorii, al`turi de at~tea
titluri nepieritoare ale lirismului s`u, de la Venere [i Madon` la
Luceaf`rul [i de la çmp`rat [i proletar la Oda \n metru antic.

Sunt \ns` dou` \mprejur`ri care nu se puteau s` ne umbreasc`
str`lucirea nativ` a prozei eminesciene: prestigiul \nsu[i al prozei
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sale, \n primul r~nd, [i, \n al doilea, faima prozei sale politice, \n
flac`ra c`reia arseser` at~tea g~nduri \nalte [i la v`paia c`reia se
\ncinseser` at~tea false glorii ale politicii rom~ne[ti dintre 1867 [i
1883. C~nd la \nceputul secolului al XIX-lea, proza literar` a lui
Eminescu \ncepe s` fie editat` cu mai mult` consecven]`, poezia lui
\[i des`v~r[ise ciclul antum [i \ncepea s` [i-l contureze pe cel postum.

Edi]iile poeziilor, \ncep~nd cu aceea din toamna anului 1883, \n
ajunul purcederii poetului la sanatoriul de la Ober-Doebling, se
succedau cu regularitate; prelunga agonie a poetului favoriza, odat`
cu legendele cele mai variate, o difuziune din ce \n ce mai larg` a
sentin]elor [i armoniilor lui lirice, iar trecerea lui, \n vara anului
1889, la cele ve[nice, indiferent de absen]a funeraliilor na]ionale,
n-a fost mai pu]in o apoteoz`, o instaurare solemn` \n empyreul la
care [i mucenicia \ndurat`, [i valoarea operei lui, [i adeziunea
\ntregii ob[ti rom~ne[ti \l \ndrept`]eau deopotriv`. Corul funerar, ce-
i \nso]ise cortegiul cu stihurile testamentare din Mai am un singur
dor, marca \nceputul acelui lung ciclu de c~ntece pe versurile
poetului, at~tea din ele fanteziste, ce aveau s` se \ncet`]eneasc` de-a
lungul anilor [i care [i sub forma aceasta aproximativ` proclamau tot
primatul poeziei eminesciene. Pe de alt` parte: genera]ii de c`rturari
[i de discipoli ce se afirmau sau se ridicau la timpul acela, \n frunte
cu Dobrogeanu Gherea, Iorga, Vlahu]`, Delavrancea [.a.; Titu
Maiorescu patron al „Junimii“ [i al „Convorbirilor literare“, care
condusese o vreme „Timpul“ [i urm`rise de aproape activitatea
ziaristic` a poetului; Anghel Demetriescu, animatorul „Revistei
contemporane“, dar [i omul de studiu, prob [i judicios, cunoscuser`,
pe l~ng` semnifica]ia revolu]ionar` a lirismului eminescian (chiar
c~nd rezervele primau, ca la Anghel Demetriescu) [i prodigioasa
contribu]ie la interpretarea fenomenelor politico-sociale, adus` de
poet \n cursul sextantului s`u ziaristic de la Bucure[ti. Prins`, a[adar,
\ntre aceste dou` focare, deopotriv` de luminoase, eclipsa, oarecum
par]ial` a prozei literare eminesciene, apare explicabil`.

Nu \ns` [i cu totul justificat`. C`ci proza literar` a lui
Eminescu nu st` cu nimic mai prejos de poezia sa, nici ca dat` \n
evolu]ia scrisului nostru \n proz`, nici sub raportul caracterelor
originale, specifice scrisului eminescian. Cine a dat un summum \n
poezie, spune Ovid Densusianu \n unul din cursurile sale
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universitare, vorbind tocmai de cazul lui Eminescu, va r`m~ne pe
planul al doilea \n proz` [i legea aceasta, ce-i p`rea lesne de
verificat, o \nt`rea cu un corolar; Constantin Negruzzi, at~t de
mare artist al prozei, a fost \n mod fatal un poet de al doilea, poate
chiar de al treilea rang. ßi tot a[a s-ar mai fi putut aduce, tot \n
literatura noastr`, pentru una sau alta din categorii, exemplele
unor: Grigore Alexandrescu, Ion Heliade R`dulescu, Hasdeu etc.
c` legea aceasta nu este, totu[i, at~t de imuabil`, pe c~t s-ar p`rea,
o dovedesc at~tea alte pilde ale literaturii universale: un Goethe, un
Pu[kin, un Edgar Poe, un Baudelaire, arti[ti la fel de des`v~r[i]i,
at~t \n poezie, c~t [i \n proz`, [i c`rora le-am putea ad`uga
exemplul autorului nostru \nsu[i.

Se poate afirma, f`r` putin]` de t`gad`, c` Eminescu a fost [i
\n ordinea prozei literare un me[te[ugar tot at~t de iscusit [i de
str`lucitor ca [i \n ordinea poeziei. Nu numai pentru c` am~ndou`
tulpinile \[i trag fiin]a din aceea[i r`d`cin`, dar [i pentru c` el a
turnat \n am~ndou` tiparele o aceea[i esen]` subtil` [i pentru c` a
urm`rit, cu aceea[i r~vn`, s` transpun`, precum \n versuri ca [i \n
proz`, ecourile experien]elor sale biografice. Rod, deopotriv`, al
temperamentului s`u \nn`scut, altoit cu toate lec]iile vie]ii, culturii
[i peisajelor prin care a str`b`tut, proza literar` a lui Eminescu
poate fi urm`rit`, pas cu pas, \n \ntregimea [i des`v~r[irile ei
succesive, la fel ca [i poezia. Peregrin`rile sufleurului \nso]ind, \n
turneele transilvane, trupa de teatru a so]ilor Pascaly, romanticele
aspira]ii [i extaze ale adolescentului hr`nit cu lecturi serioase, a[a
cum \[i aminte[te Caragiale \n \nt~ia lor \nt~lnire, [i cum a [i fost
\n realitate, reminiscen]ele vii [i indelebile din mediul de patriarha-
litate al Ipote[tilor [i Dumbr`venilor, sugestiile studiilor universitare,
cu ini]ieri fructuoase \n cultura oriental` sau \n filosofia kantian`,
mirajele folclorului sau luminile juc`u[e de pe comorile c`r]ilor
vechi, pentru care avea nu numai o predilec]ie, dar [i o divina]ie
special` – toate aceste pun]i [i promontorii de pe care [i-a \ndreptat
antenele sufletului \n genunile miraculoase ale crea]iei se \nt~lnesc
consemnate, \n construc]ii adaptate la necesit`]ile genului, \n
nenum`ratele sale pagini de proz` literar`.

çnceputurile de proz` literar` ale lui Eminescu sunt tot at~t de
interesante ca [i cele de poezie. Ele atest`, ca [i poezia, anume
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servitu]i de epoc`, de care se va dezb`ra, pe care poate c` le
dep`[ise \n spirit la vremea \n care mai continua s` scrie sub
\nr~uriri str`ine. Sunt, precum se [tie, \n versurile de debut ale lui
Eminescu nenum`rate vestigii bolintinene sau din Alecsandri. Dar
debutantul care trimitea „Familiei“ poezii, \n primul r~nd la nivelul
revistei, p`stra \n cartoanele sale dovada unor aspira]ii cu mult mai
ambi]ioase. C~nd \n 1868 [i 1869 tip`rea poeziile de dat` mai
veche, La o artist` [i Amorul unei marmore, poetul trecuse de stadiul
madrigalelor conven]ionale [i publica \n paginile aceleia[i reviste
ardelene \nt~ia sa od` satiric`, Junii corup]i, [i \nt~ia sa elegie
personal`, Amicului F.I., inspirat` din climatul T~rnavelor [i al
Blajului, \n timp ce poemul lui Mure[anu, al Mirei, al lui ßtef`ni]`-
Vod` (cu \nt~ia versiune din Melancolie) germinau \n tihn` \ntre
filele poroase ale manuscriselor sale. O situa]ie analog` ofer` [i
proza sa literar` la \nceputurile ei. ßi din acest punct de vedere,
textul Contrapagin`, ce pentru prima dat` am editat \n 1939, cu
prilejul semicentenarului mor]ii poetului, mi se pare \ntru totul
revelator. Textul apar]ine, de bun` seam`, prin at~tea detalii tehnice
[i biografice, anului 1868 [i, aproape sigur, cam tot de pe atunci
dateaz` [i primele coale din Geniu pustiu, romanul de at~t de
neepuizat` prospe]ime [i care, de at~tea ori, a fost minimalizat de
unii [i al]ii dintre comentatori. Este, \ndeosebi, un am`nunt, care le
apropie sub raportul cronologic [i care se cuvine semnalat, obsesia
anume a acelui „foiletonism“, ce marcheaz` un at~t de pre]ios
punct de reper al biografiei poetului. La cap`tul acestei duble
partizi de existen]e [i cariere, pe care [i le disput`, ca \ntr-un divan
cantemiresc, Doamna Lume, care \ntr-un fel hot`r`[te, [i Domnul
Destin, care altfel decide, poetul nostru [i t~n`rul prozator figureaz`
cu urm`torul horoscop: „…Astfel d.e. s-a \nt~mplat ca Doamna
Lume s` dicteze: M.E. Feuilletoniste ennuyant [i d. Destin s` scrie:
M.E. sufleur de teatru“. Iar \n Geniu pustiu, \n pasajele de c`tre
\nceput, \n una din \nt~lnirile naratorului, alias poetul nostru, cu
Toma Nour, eroul pivot al povestirii, acesta exclam`:

„Tu, iubitule, mi se pare c` ai s` devii foiletonistul vre-unui
ziar… Dup` ce voi muri \]i voi testa \ntr-o bro[uric` romanul vie]ii
mele, [i vei face din lungii, din obosi]ii mei ani, tri[ti, monotoni,
pl~n[i, o or` de lectur` pentru vreun cutreier`tor de cafenele,
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pentru vreun t~n`r roman]ios, sau pentru vreo fat` afectat`, care nu
mai are ce pierde, care nu mai poate iubi [i care \nva]` din roman
cum s`-[i fac` epistole de amor“.

ßi, mai departe, reedit~nd invita]ia, Toma Nour aminte[te de
„biografiile“ lor scrise \n forma novelei: „De-oi muri eu \nainte, ]i-oi
l`sa pe a mea, de-i muri tu, mo[tenesc eu pe a ta“. Contrapagina e
redactat` \n chip de „Precuv~ntare“ la o Novel` original` [i cum,
mai departe, c~nd, dup` ce acuz` pe Doamna Lume sau pe Domnul
Public c` s-a dezinteresat de scrisul rom~nesc, \i anun]` c` „marfa“
cu care are de g~nd s` treac` prin „imperiul“ Doamnei Lumi „e
asemeanea scris`“, o clip` e[ti ispitit s` crezi c` novela pentru care
cere \ng`duin]a sau, mai exact, „cartea de petrecere“, cu alte
cuvinte indigenatul de scriitor, nu este alta dec~t Geniu pustiu.
(Alte detalii ale aceleia[i v~rste, reflectate \n ambele texte: prezen]a
lui Tasso, \n am~ndou` compunerile, [i mai ales prezen]a roman-
cierilor francezi: Dumas \n Geniu pustiu, la \nceput [i mai departe
„eroi le[in~nzi ai romancierilor francezi“, iar \n Contrapagin`:
Paul de Kock [i M-me George Sand). Mai important \ns` ca
apropierile ce se pot stabili \ntre primele dou` texte din proza
literar` a lui Eminescu, ni se par diferen]ele, distan]a ce le separ`.
Raportat la st~ng`ciile de expresie din Contrapagin`, [i cu toate
excesele stilului s`u romantic, Ggeniu pustiu se impune ca opera
unui autor versat. St~ng`ciile acestea vin \n bun` parte de la
dificult`]ile genului, al precuv~nt`rii ce trebuie s` navigheze \ntre
sinceritate [i modestie, de la impreciziunea cu care m~ntuie[te
unele no]iuni (de pild` Gura lumii), de la folosirea unor termeni
vechi [i rari (carte de calicie, doa[c`, salt – singur –, r`va[ de drum
pe vechi` etc.) de la u[oara pedanterie a t~n`rului devorator de
literatur`, care trebuie s`-[i afi[eze c~t mai ostentativ lecturile [i
cuno[tin]ele. ßi, \ntr-adev`r: din acest punct de vedere textul
Contrapaginei este cu osebire sugestiv [i apt s` ne introduc` \n
arcanele biografice ale t~n`rului sufleur de 18 ani. Citirea ziarelor,
pe de o parte, teatrul cu spectacolele lui, pe de alta, se reflect` din
plin \n [irurile acestui text: „Tache Caraghiozl~c, comedian]“ ajuns
„Constantin Caragio, artist dramatique“, au este oare o nevinovat`
ironie la adresa lui Costache Caragiale, directorul unei trupe de
teatru, rival`? „Constantin Urlatoriano, poète et grand homme de
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lettres“, fost „Costache Url`, cu minavetul“, nu aminte[te de
derivatele onomastice \n care exceleaz` Alecsandri, Heliade
R`dulescu sau Niculae Filimon, „foiletonistul“ prin excelen]`, cu
al s`u R~m`torian (id. Est: f`uritorul de rime) din Nenorocirile
unui slujnicar? „Coltuc B~rzea“, devenit „Prince Coltuque Barze“,
nu descinde oare din comediile lui Alecsandri, poate din dumnea-
lui dl. B~rzoi ot B~rzoeni, candidatul so] al cucoanei Chiri]a [i
ve[nicul str`bun al lui Trahanache? C~t despre \ncredin]area c`
„acest` oper` bun`-rea, nu e tradus` din chineze[te, dup` cum
subsemnatul sau nesubsemnatul a avut onoarea de-a spune \n [irul
al doilea al acestei f`c`toare de epoc` scrieri, ci aceea a fost numai
o stratagem` prin care umilitul de mine am vrut s` fac ca s` mi se
citeasc` cel pu]in precuv~ntarea acestei novele originale“ – nu
r`spundea ea, oare, spiritului acelei constat`ri (ce ironie [i-n restul
Contrapaginei, c~nd subliniaz` dezinteresul publicului cititor
pentru literatura original`!), formulat` \nc` din Profesiunea de
credin]` a primului num`r (1866) din Satyrul lui Hasdeu, aceast`
edi]ie rom~neasc`, cum se spune acolo, a ziarului coloniei chineze,
trimis` la noi de regimul din Peking:

„Pentru doritorii de a citi acest ziar \n limba original` chinez`,
al`tur`m adresa librarului: «Peking, strada Miwang-uan, casa Sen-
Tschi». Suntem siguri c` rom~nii, ca unii ce citesc, \n genere, prea
pu]in rom~ne[te, \[i vor procura mai degrab` edi]iunea chinez`?“

Distan]a de doi ani, ce desparte r~ndurile acestea de compune-
rea Contrapaginii, nu are de ce s` ne mire la un cititor at~t de avid
[i at~t de atent cu scrisul \nainta[ilor, cum era t~n`rul nostru sufleur.
ßi comentariile de bun` seam` ar putea fi extinse [i mai departe.

Dar, dac` am acordat acestui text juvenil o importan]` oarecare
exagerat`, e numai pentru a marca marea distan]` stilistic` dintre
Contrapagin` [i Geniu pustiu, cu toate c`, dup` toate probabili-
t`]ile, am~ndou` apar]in aceluia[i moment de gesta]ie. S-a spus
\nc` de timpuriu c` \n Geniu pustiu se ivesc aproape toate
elementele din care se va dezvolta opera ulterioar` a poetului [i
adev`rul acesta, exprimat \nc` din 1904, de G. Bogdan-Duic`
(Eminescu, Eliade, Gutzkov, \n „Convorbiri literare“, XXXVIII, 2,
1 febr. 1904) [i pe care orice familiar al operei lui Eminescu \l
surprinde cu spontaneitate, n-a sc`pat nici chiar unui cititor at~t de
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prevenit ca George Panu. çn Amintiri de la „Junimea“ din Ia[i, a
c`ror redactare o \ncepe \n 1906, el scria \n leg`tur` cu Geniu
pustiu: „E curios cum la Eminescu ideile fundamentale s-au
pl`m`dit \n frageda lui tinere]e, cum s-au cristalizat, lu~nd forme
de credin]e atunci [i cum mai pe urm` n-a f`cut dec~t s` le
dezvolte, s` le amplifice [i s` le propage“. ßi mai departe: „Ei bine,
\n partea \nt~ia g`sim \n s~mbure aproape toate ideile fundamen-
tale, pe care Eminescu le va preface fie \n poezie, fie \n politic`“.
ßi adev`rul este c` sensul, a[a-zic~nd, predestinat embrionar al
scrierilor de june]e poate fi verificat la fiecare pagin` aproape din
Geniu pustiu, a[a cum a fost [i pentru alte literaturi [i alte cazuri.
„S-ar zice, scria un cronicar str`in, c` via]a \ntreag` a unui scriitor
are de scop s` justifice imaginile, emo]iunile [i dorin]ele
adolescen]ei lui. Cei mai personali, cei mai originali n-au procedat
altminteri: Goethe a terminat Faust odat` cu via]a, \n sensul c` a
vrut s` explice \nainte de moarte consecin]ele [i avatarurile
\nt~iului Faust la care a lucrat din june]e [i care nu erau altceva
dec~t imaginea acestei june]i \ns`[i“. A[a, de pild`, l`s~nd
deoparte obiceiul de-a insera poeme \n textura prozei (Cuget`rile
s`rmanului Dionis \n S`rmanul Dionis [i çnger de paz`, ecou al
iubirii extatice pe care Toma Nour o resimte pentru Poesis, \n
Geniu pustiu), iat` cel pu]in trei poeme pe care cititorul le va putea
identifica cu lesniciune, ici [i colo, \n anumite pasaje din Geniu
pustiu: çnger [i demon, Sara pe deal (cu partea ei descriptiv`,
copiat` aproape \n totalitatea detaliilor ei \n poema acesta de peste
4 ani) [i o postum` de la Berlin (cca 1873–1874), inedit`, O,
adev`r sublime… de mare virulen]` satiric` [i \n al c`rei final:

O, regi, ce pu[i pe tronuri de Dumnezeu sunte]i
S` pl`ti]i balerine [i ]iitori s-ave]i,
O, diploma]i, cu geniul politicos [i sec,
Lumea cea pingelit` o duce]i de urechi.
çmi place axiomul cel tacit. Fiin]i spurcate:
Popoarele exist` spre a fi \n[elate;

R`sun` ecoul unor r~nduri ca urm`toarele din Geniu pustiu ([i
care, cam la aceea[i vreme, le fr`m~nta [i-n poemul Mure[anu):
„Cei mai mul]i [i mai venino[i nouri sunt monarhii. Cei dup` ei
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asemenea de venino[i sunt diploma]ii. T`snetele lor cu care ruin`,
seac`, ucid popoare \ntregi sunt rezbelele. Sf`r~ma]i monarhii!
Nimici]i servii lor cei mai lin[i, diploma]ii, desfiin]a]i rezbelul [i nu
chema]i certele popoarelor dec~t \naintea tribunalului popoarelor [i
atunci Cosmopolitismul (recte: interna]ionalismul, n.r.) cel mai
fericit va \nc`lzi p`m~ntul cu razele sale de pace [i de bine“. De
altminteri atitudinile politice nu sunt de fel ocolite \n acest` lucrare
cu totul juvenil` [i constatarea denot` interesul pe care Eminescu
l-a purtat \nc` din adolescen]` aspectelor vie]ii sociale [i politice,
c`rora, la maturitate, avea s` le dea o at~t de conturat` ad~ncime, \n
coloanele „Timpului“, ceea ce modific` [i \mpline[te portretul
acestui Hyperion distant, care s-ar fi exilat \n turnul solitudinii,
„nep`s`tor [i rece“ la via]a din juru-i. Dialogul celor doi antagoni[ti,
naratorul [i Toma Nour, [i discu]iile din primul capitol al romanului
st`ruie asupra problemelor la ordinea zilei [i pe malurile D~mbovi]ei
[i ele p`streaz` \n violen]a lor ceva din specificul meridianului
nostru, f`r` s` mai fie nevoie a le afla coresponden]e \n literatura
Apusului. çn definitiv, sunt ideile libertare [i ridicarea \mpotriva
tiranilor, c`rora revolu]ia de la 1848 le d`duse un brevet re\nnoit,
revoltele \mpotriva culturii de importa]ie [i a imita]iilor servile, cu o
violent` diatrib` antifrancez`, exaltarea iubirii de patrie (Fi]i
rom~ni… Rom~ni [i iar rom~ni…“), evocarea acelui „vis frumos“ al
\nfr`]irii popoarelor sau, cum spune \n terminologia sa Toma Nour,
„cosmopolitismul cel mai posibil [i cel mai egalitar“, care „chiam`
popoarele la o alian]` sacr` contra tiranilor celor r`i ai p`m~ntului,
la exilarea din regula lumei a maiest`]ilor meschine, a diploma]ilor
g~zi ai opiniunii zilei, a rezbelului, \n care se vars` at~ta s~nge din
inima cea sf~nt` a popoarelor. Vis frumos, care a \nceput a fi a lumei
\ntregi (suntem \n 1868! n.n,), vis care, devenit convic]iune, nu va
desfiin]a, pe o cale pacific` [i nep`tat` de s~nge, numai capetele cu
coroane – tiranice – ci [i popoarele ce tiranizeaz` asupra altora“. çn
felul acesta, [i cu astfel de incursiuni \n jungla prezentului, poate c`
Geniu pustiu ar fi inten]ionat s` fie „romanul mizeriilor acestei
genera]iuni“, cum se exprim` unul dintre protagoni[tii sau, cu
expresia lui Eminescu \nsu[i, romanul acelor „naturi catilinare“,
examenul c`rora voia s`-l fac` [i care urma s` [i devie, la un moment
dat, noul titlu al romanului. ßi aici e locul s` ne oprim o secund`.
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Coresponden]a poetului pe anul 1871 ofer` c~teva date \n leg`tur`
cu acest` problem`.

„çmi scrie]i – spunea el corespondentului s`u Iacob Negruzzi,
\n scrisoarea de la 6 februarie st. n. 1871, din Viena – \mi scrie]i c`
v` urm`re[te un roman; – [i pe mine m` urm`re[te unul [i sub
influen]a acestei urm`ri am [i scris multe coale dintr-un studiu de
cultur`, \n care cerc a veni cu mine \nsumi \n clar asupra fenome-
nelor epocelor de tranzi]iune \n genere [i asupra mizeriilor genera-
]iunii prezente \n parte. Scrierea e complect` ca roman, ce s-atinge
de scenele de sentiment, de descrierile locurilor etc.; necomplect`
ca studiu, astfel \nc~t cartea mea de noti]i e plin` de cuget`rile, cu
care cerc a m` clarifica pe mine \nsumi  [i c`rora le-am destinat de
pe acuma locul \n scheletul romanului. E intitulat Naturi catilinare.
Astfel, de[i el poarta sign`tura timpului, totu[i am cercat a pune \n
el [i un s~mbure, care s` fie mai consistent dec~t p`r]ile ce se
a[eaz` \mprejurul lui. Iar \n scrisoarea de peste trei luni (Viena, 16
mai st. n. 1871), aceste detalii, unul mai pre]ios dec~t altul:
„Naturile catilinare de-ar fi gata c~ndva, nu vor putea fi o imita-
]iune a opului lui Spielhagen, din simpla cauz` pentru c` eu nu
cunosc Problematischen Naturen dec~t dup` nume, [i chiar acest
titlu l-am auzit pentru prima oar` de la d-voastr`, c~nd mi-o
recomanda]i \n anul trecut ca s-o citesc. Apoi romanul meu am
\nceput a-l scrie parte dup` impresiuni nemijlocite din anul 1868,
pe c~nd eram la Bucure[ti, parte dup` un episod, ce mi l-a povestit
un student din Transilvania“.

Excelente puncte de reper, care se confirm` din punct \n punct
cu \nse[i documentele \n fa]`. Este, cu alte cuvinte, cert c` Geniu
pustiu fu compus \ntre 1868–1869 la Bucure[ti, transcris cu anume
pagini [i episoade (caligrafia, aceea[i, se feminizeaz` din ce \n ce)
la Viena [i c`, tot la Viena fiind, cum atest` cele dou` epistole
utilizate de mai sus, purcede la, sau inten]ioneaz` numai, amplifi-
carea romanului, cu aceste studii extinse consacrate Naturilor
catilinare. Manuscrisele p`streaz` c~teva cr~mpeie din acest
„s~mbur mai consistent“, din care ar fi voit s` fac` pivotul romanu-
lui, [i ele pot da o idee despre ce ar fi avut de g~nd s` realizeze
poetul [i chiar s` lase a \ntrevedea \n ce m`sur` pivotul romanului
n-ar fi dus la o total` restructurare [i poate la anularea acelor
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\nsu[iri crude, at~t de pre]ioase, ale romanului \n acest` form`
primar` a lui. Iat` unele din aceste „noti]e“ [i „cuget`ri“:

„Capitol Ioan. Dac` doi fac aceea[i, ei nu fac aceea[i. Ro[ii –
Reversul: Radical[tii* aceea[i neclaritate \n idei, aceea[i nesigu-
ritate, aforsticitate, aceea[i f`r` de a fi aceea[i. Transilv`neanu*.
P~n` vom spori* acea virtute*. Componen]ele ora]iunii de c`utat
\n Gazet`. Vorbirea \n pilduri – \n compara]iuni \n genere
neadecuate. Vorbirea \n pilde arat` sau necultura celui ce scrie,
care nu poate s`-[i reprezinte o idee abstract`, f`r` de a pune
al`turi cu ea una concret`, sau necultura publicului cu care
vorbe[te. Pildele \ns` fiind \ntotdeauna neadecuate*, prin partea
lor neadev`rat` pot duce totdeauna pe vorbitoriu la absurdum“
(ms. 2291, 18). „Poesis, fantastic`, voluptoas`, plin` de \nchipuire
[i vis, capul ei e \n etern`, irregular` asocia]iune de idei, nu-[i
poate fixa niciodat` privirea asupra unui obiect, [i are \n mintea ei
totdeauna mai multe, adesea contradictorii, \n etern` nelini[te
sufleteasc`, un caos de imagini; ea \mp`rt`[e[te [i lui Toma acest
mod de a vedea [i face din el o natur` sf~[iat`, neconstant`,
catilinar` (subl, n.). Sufletul lui Toma e \n \ntregul ei, via]a lui
intern` devine identic` cu a lui Poesis. G~nduri sclipitoare, dar f`r`
ad~ncime – iat` caracteristicile ei“ (ibid., 17). „Ion se simte prin
urmare nen`scut la punctul acela \n timp, care ar conveni
caracterului lui; \ns` s`tul [i dezgustat de via]`, el decide a se
arunca \ntreg \n curentul timpului [i de a se l`sa dus, dac` nu poate
duce. Pentru c` o ]int` nu e convenabil` \n timp, pentru c` el \n
timp nu e la locul s`u, de aceea el \[i alege o ]int` secundar`,
contrapus` naturii lui interne [i o esecut` dup` puteri, c`ci el e fidel
principiului: c` \n timpi mari, chiar dac` ace[ti timpi nu i-ar
apar]ine lui, e o la[itate de-a nu fi de nici o partid`“ (ibid., 16v).

Dac`, ceea ce este mai mult ca sigur, \mprejur`rile vie]ii [i
orientarea culturii [i crea]iei poetului au st~njenit [i \n cele din
urm` anulat un proiect at~t de ambi]ios, ca acela al Naturilor
catilinare, ele n-au stins cu totul prestigiul acestei metafore, \n care
Eminescu turnase o licoare at~t de tare [i pe care o va folosi \n
nenum`rate din articolele sale politice (mai mult: o cercetare atent`
a presei contemporane lui Eminescu ar ar`ta c` formula prinsese [i
c` s-a impus [i altor confra]i ai poetului). Iat`, pentru a da o slab`
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idee despre acest` persisten]`, un cr~mpei dintr-un articol, \nchinat
„partidului ro[u“ liberal – din «Timpul» de la 6 iunie 1880:

„Astfel lupta acestei mase de nulit`]i \n via]a statului, nu era,
ca \n alte ]`ri, o lupt` \ntre grupuri sociale, cu interese bine definite,
ci st`ruin]a unor straturi catilinare, f`r` o meserie hot`r~t`, f`r`
talent, f`r` avere, pentru p~inea de toate zilele ce le-o poate
procura budgetul, din socoteala tuturor claselor pozitive ale socie-
t`]ii \ntregi. Aceasta e punctum saliens, cheia infinitei [i nefastei
lupte sistematice, introduse de ro[ii \n via]a public` a ]`rii“.

çn schimb, stagiul s`u vienez l-a pus \n contact mai str~ns cu
via]a rom~nilor din Ungaria. Romanul \nsu[i cuprinde un episod al
luptelor de la 1848 dintre rom~ni [i unguri, cu mari desf`[ur`ri de
cruzimi s`v~r[ite de o parte [i de alta a baricadei [i pe care t~n`rul
romancier nu le prive[te numai sub unghiul culoarei [i al
pitorescului, dar [i cu ochi critic. C`ci cunosc exerci]iul legii
talionului, al r`zbun`rilor reciproce, \n vremuri anormale, t~n`rul
romancier nu f`cea altceva dec~t s` respecte adev`rul istoric.
„…C~nd ar [ti cineva cum revolu]iunea [i nesiguran]a vie]ii proprii
\l fac pe om nep`s`tor pentru via]a sa [i fac din omor [i lupt` o
stare normal` a omului, acela va \n]elege nu numai starea noastr`,
ci [i secolii aceia, unde ocupa]iunea principal` a popoarelor consta
din b`t`lii [i prad`“, st` scris \ntr-un loc din Geniu pustiu, la
episodul cruntei r`zbun`ri pe care Toma Nour o aplic` contelui
maghiar, care momise pe Poesis [i tr`s`tura aceasta de psihologie
excep]ional`, a maselor iresponsabile, incitate, o reia ceva mai
departe \n c~teva r~nduri absolutorii:

„Rom~nii nu pr`dau, ci ucideau. Oamenii nu se m`surau dup`
ranguri, ci dup` capete, c`ci coasa nu [tie diferen]a \ntre capul cre]
[i negru al maghiarului [i \ntre capul de c~ne al honvedului. Era
teribil acest popor c~nd \[i scutura lan]urile lui de fier – teribil ca
varga lui Dumnezeu. – ßi oare nu sunt toate popoarele a[a? Bl~nde
[i pacifice \n timp de pace, fizionomia buonom`, ochii sinceri,
statura aplecat` de sarcina cea grea a vie]ii. Dar vezi-le \n
revolu]iune! Vezi profunditatea acelui suflet teribil care z`cea sub
masca buonomiei, vezi cum presupune, de nu [tie, injuriile
trecutului, vezi cum arunc` lan]urile m~inilor sale \n fa]a st`p~nilor
f`r` suflet. ßi se tem st`p~nii f`r` de suflet, [i-[i dau averile ca s`-[i
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scape via]a. Ci omul din popor nu vrea averile, geaba l-ai umplea
cu aur, geaba l-ai \mbr`ca \n m`tase. P~inea ce i-ai luat-o de la gura
copilului, i-ai c~nt`ri-o cu aur, lacrimile lui de venin [i sudorile lui
de s~nge i le-ai r`scump`ra  cu surele m`rg`ritare ale Orientului –
ci el nu vrea aurul [i m`rg`ritarul t`u, el vrea via]a ta! – ßi cine ar
g`si-o nedrept, cine r`u? E o lege \n natur`, care s` nu acuze? E o
lege \n natur`, care s` nu-]i dea drept, c~nd tu ucizi pe cel ce ]i-a
biciuit secoli pe p`rin]ii t`i, pe cel ce ]i-a ars \n foc pe str`bunii t`i,
pe cel ce umple f~nt~nile [i r~urile cu copilul sufletului t`u? –
Legile care compun fundamentul eticei chiar te \ndrept`]esc de-a
face c~t ]i s-a f`cut, pentru c` numai a[a se poate restitui echilibrul,
dreptul pe p`m~nt…“

çns`, pentru a \n]elege la justa lor valoare at~t axiomele acestea,
c~t [i atmosfera de romantic` exaltare a episodului revolu]ionar,
cititorul cat` s` ]in` seama, \n afar` de adev`rul istoric asupra
\mprejur`rilor revolu]iilor rom~ne [i maghiare din 1848, c~nd
popoare pe care B`lcescu le voia \nfr`]ite \n aceea[i lupt`
\mpotriva tiraniei, sunt ridicate unul \mpotriva celuilalt, [i de
\mprejur`rile politice ale anilor c~nd Eminescu \[i scria romanul.
Dualismul austro-ungar, pentru care militaser` c`rturarii unguri \n
frunte cu Deák, era \n 1868 un fapt \ndeplinit [i el punea na]iunea
ungar` \n aceea[i stare politic` privilegiat` pe care o avusese [i mai
\nainte [i pe care revolu]ia din 1848, \n caz de izb~nd`, trebuia s-o
poten]eze. Extremismul lui Kossuth adusese nu numai \nfr~ngerea
ungurilor, dar ratificase din plin cuvintele at~t de profetice ale lui
Szekeny, [eful modera]ilor, c~nd \n ajunul revolu]iei spunea:

„Citesc \n stele [i pretutindeni v`d s~nge. Fratele va dobor\ pe
frate, o na]ionalitate se va arunca \nnebunit` [i f`r` cru]are asupra
celeilalte. Cu s~nge se vor desena crucile de pe casele ce vor fi
menite focului. Pesta va fi nimicit`. Hoardele s`lbatice vor
distruge tot ceea ce noi am construit. O, via]a mea pierdut`!
Numele lui Kossuth str`luce[te \n litere de foc pe bolta cerului…
flagellum Dei“.

Ce a \nsemnat \nfr~ngerea ungurilor se poate vedea nu numai
din ecourile pe care literatura lor le-a \nregistrat, romanele lui
Jókay [i satira lui Arany, de pild`, dar [i din resentimentele mult
timp cultivate, dup` aceea, despre partea [efilor. Tipic` ni se pare,
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din punctul acesta de vedere, declara]ia pe care Kossuth, exilatul,
o face \n 1859 \mp`ratului Nepoleon III, care \i sugera o r`scoal`
\n secuime, pentru atingerea planurilor sale antiaustriece. Dup` ce
depl~ngea nu numai „crima“, dar [i „gre[eala“, pe care „Europa
indiferent`“ o f`cuse, c~nd l`sase s` fie zdrobit` Ungaria revolu]io-
nar`, Kossuth continua:

„ßi apoi s-ar putea \nt~mpla s` se mai afle [i ast`zi, printre
valahii acestei ]`ri, personagii destul de detestabile, ca s` profite de
pe urma unei mi[c`ri f`r` consisten]` [i s` \ncerce s` re\nnoiasc`
cel pu]in \n parte atrocit`]ile comise \n 1849“.

Ceea ce era cu totul nedrept, \ns` pe linia aceleia[i atitudini
politice, megalomane, a exalt`rii na]ionaliste [i a regimului de
privilegii la care nu se g~ndeau s` renun]e. Sunt, de altminteri, at~t
\n coresponden]a vienez`, din anul 1871 a lui Eminescu, c~t [i \n
Studii asupra maghiarilor, amplul studiu, pe care Ioan Slavici \l
public`, la aceea[i vreme, \n „Convorbiri literare“ [i din care o
parte anume este expediat` la Ia[i \n chiar transcrierea cali- [i
ortografic` a lui Eminescu, nenum`rate pasaje, care ilustreaz`
starea de spirit ce domnea la vremea aceea [i, mai mult, spiritul
critic [i just \n care Eminescu [i Slavici v`d [i interpreteaz`
situa]iile. R`spunz~nd nedumeririi lui Iacob Negruzzi, care obser-
vase c` transilv`nenii cultiv` foarte mult „fraza patriotic`“,
Eminescu aducea o justificare, cu at~t mai pre]ioas`, cu c~t se
suprapune observa]iilor de aceea[i natur` ale unui ardelean ca Ioan
Slavici, ini]iat, pe deasupra, [i \n „studii“ de etnografie.

„Chiar \n protest`rile lor (ale transilv`nenilor), spune E., \n ura
contra ungurilor, e ceva unguresc: modul de a le manifesta. Ei au
\nv`]at p~n` [i na]ionalitatea de la unguri [i nu sunt na]ionali[ti ca
rom~nii, ci cu acel exclusivism radical, care \i caracterizeaz` pe
unguri \n[i[i“. Despre studiile lui Slavici: „Slavici lucreaz` mereu
la studiul asupra ungurilor. Greutatea cea mare e culegerea [i
critica datelor. Cum c` datele culese trebuiesc criticate una c~te
una, rezult` din \mprejur`rile c` toate, afar` de aceea c` nu-s
contemporane, dar sunt [i scrise sub influen]a m~ndriei [i a
exager`rii maghiare. Ungurii se seam`n` \n multe rele, nou`“.

ßi \ntr-alt` scrisoare, despre acela[i subiect, aceste excelente
g~nduri ale unui spirit neprevenit:
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„Slavici \[i propusese s` v` scrie, dac` nu v-a fi scris. Se poate
cum c` articolii lui s` produc` \n maghiarofagele noastre organe de
publicitate (subl. n.) un deosebit gust de reproduc]iune, [i poate c`
chiar unele din ele, de care cerul ar fi f`cut bine s` ne scuteasc`, s`
fac` capital politic din aceste studii. De aceea v` pun \ntrebarea:
n-ar fi oare mai bine s` opri]i reproducerea?“

Iar din studiile lui Slavici, \ndeosebi din capitolul consacrat
[ovinismului maghiar, se cuvine reprodus`, \nainte de toate, o
pagin` de confesiune emo]ionant` despre caracterul amabil al
ungurului \n genere [i care aminte[te sentimente \nrudite,
exprimate \n scrisul [i fapta lui Nicolae Filimon sau B`lcescu:

„çn via]a sa social` privat`, maghiarul e pe at~t de amabil, pe
c~t e de periculos. Nu este doar` un popor ale c`rui petreceri s` fie
mai cordiale, mai pl`cute, [i mai nesilite dec~t ale maghiarului: el
e sincer p~n` la extremitate, ospitalier \n \n]elesul adev`rat al
cuv~ntului [i amical f`r` nici o rezerv`. Eu \nsumi am petrecut ca
oaspe cele mai pl`cute zile la un maghiar, care adesea ori nici dup`
2–3 zile nu m-a \ntrebat de nume (mi s-a \nt~mplat c-am fost o
s`pt`m~n` la un maghiar din Transilvania, care m-a adus \n cea
mai mare perplexitate prin aceea c` nu mi-a dat ocaziunea de a-i
face cunoscut numele meu). – Fantazia lui vie, sufletul plin de
sim]ire, inima generoas`, fac societatea maghiarului foarte pl`cut`.
Pretutindeni unde el apare \n societate cu \nsu[irile acestea, el e o
ar`tare bine venit`“.

ßi, mai departe, aceste detalii de psihologie:
„Afectele lui sunt viforoase, dulcea]a lui e nesigur`, [i pericu-

loas`. El nu are sim]`minte – ci numai pasiuni. Un cuv~nt nevinovat,
un gest ne\nsemnat e \n stare s` produc` o revolu]iune \n toat` fiin]a
lui p~n` aci amabil` [i s`-l puie \ntr-un moment \ntr-o stare psihic`
pe care germanii o caracterizeaz` a[a de bine prin vorba
«unzurrechnungsfähig» (iresponsabil, n.n.). ßi aici nu este vorba de
clase ori de cultur`. Nu este petrecere, joc, ori osp`] ]`r`nesc, care s`
nu \nceap` cu s`rut`ri [i s` nu se sf~r[easc` cu capete sparte. Am
v`zut apoi avoca]i p`lmuindu-se \naintea Tribunalului, cu ocaziunea
ap`r`rii cauzelor, [i aristrocra]i sp`rg~ndu-[i capetele cu tacul de
biliard. Toate acestea nu sunt un scandal, ci numai scene simple:
oamenii se \mpac` [i petrec mai departe“.
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ßi pentru a \nchide cercul acestor considerente de natur`
istoric`, s` amintim, f`r` a intra \n analiza lor, [i cele trei articole:
S` facem un congres, Situa]ia [i Echilibrul, publicate de Eminescu,
sub pseudonimul Varo, \n „Federa]iunea“ de la Budapesta \n 1870,
unde spiritul ascu]it al interpretului distinge \ntre poporul maghiar
[i „inteligen]a“ (intelectualitatea) lui, unde se ridic` \mpotriva
„descreiera]ilor de magna]i“ [i a politicii lor de dezna]ionalizare [i
unde se pot citi, printre alte judec`]i de bun-sim] \mpotriva dualis-
mului [i a privilegiilor exclusive, [i aceast` dureroas` m`rturie:

„E timpul s` ni se r`spl`teasc` [i nou` sacrificiile care le-am
adus secol cu secol acestei Austrii, care ne-a fost vitreg`, [i acestor
Habsburgi pe care \i iubim cu idolatrie, f`r` s` [tim de ce, pentru
care ne-am v`rsat de at~tea ori s~ngele inimii noastre, f`r` ca s` se
fac` nimica pentru noi!“

Dar pentru a surprinde \n ce m`sur` adolescentul acesta, atent
la marile probleme ale istoriei contemporane, [i care l`sa fr~u liber
stilului bogat \n exalt`ri romantice, putea fi [i artistul perfect,
capabil s` zugr`veasc` o scen` proasp`t`, ingenu` [i de o mare
poezie intimist` – adev`rat` icoan` pe sticl` \n tradi]ia marilor
me[teri f`g`r`[eni – voi cita, at~t pentru perfec]ia compozi]iei, c~t
[i pentru puritatea atmosferei, un cr~mpei de dialog din scena
\ntoarcerii lui Toma Nour, \n coliba p`rinteasc` din Mun]ii
Apuseni, dup` tr`darea lui Poesis:

„Dar ce frumu[ic` era veri[oara mea. Fa]a alb` [i obrajii ro[ii,
p`rul castaniu [i desf`cut \n dou` cozi \ntrunite pe spate – neted [i
cu c`rare prin mijlocul capului –, ochii mari c`prii ce se uitau
mira]i la mine, spr~ncenele arcate [i \mbinate, nasul fin ca al unei
dame mari, b`rbia rotund` [i plin`, iar c~nd r~dea, dou` gropi]e
cochete. C`ma[a alb` cu alti]e [i m~neci largi, foia curat` [i nou`,
iar picioarele goale. Cu c~t o priveam, \mi p`rea mai frumoas` [i o
s`rutai \nc` o dat`.

– O! zise ea r~z~nd vesel – \]i iei la guri parc-ar fi dintr-al t`u…
Ia fii bun, m` rog, de-]i cat` de treab`, domni[orule.

– De, de, zic eu – n-o lua \n nume de r`u [i apoi nu m` uit eu
la ochii t`i… fie ei c~t de frumo[i…

– O! frumos! Vine v`rul pe la noi, [i apoi lucrul ce mi-l spune
mai \nt~i e c` ochii mi-s ur~]i! Frumos!
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– Da nu…
– Destul, las c` [tiu… Domnu a fost la cetate… Nevestele de

domn au ochii mai frumo[i dec~t ai mei, se-n]elege – zise ea,
pun~ndu-[i r~z~nd m~inile \n [olduri –, fiica Evei cea limbut`, cu
din]ii de m`rg`ritare.

– De-ai [tii, Fini]o, zisei pe jum`tate r~z~nd, de dragostea mea.
– Dragoste, zise ea repede… ce dragoste… [i ridic` cu curiozi-

tate din spr~ncene. Ce dragoste? Spune-mi [i mie… z`u a[a! Te
rog, vere, ad`og` ea, \ncre]indu-[i gura [i plec~nd ochii cu at~ta
generozitate, \nc~t numai pe sub gene se uita la mine.

– ßezi, ici pe pat, zisei eu, apuc~nd-o \n bra]e [i pun~nd-o s`
[az` ca pe un copil obraznic… Eu m-a[ezai al`turi de ea, \i
\nconjurai grumazul cu bra]ul meu [i \ncepui s`-i povestesc amorul
meu [i nenorocirile mele. Ea asculta c-un fel de seriozitate [i de
aten]iune copil`reasc` – [i c~nd se uit` drept \n ochii mei, ai ei se
umplur` de lacrimi. 

– „S`rmanul v`r“, zise ea, s`rut~ndu-m` cu at~ta dulcea]` [i
tinere]e“.

Astfel de pagini, ele singure [i ar ajunge s` justifice nu numai
editarea, dar [i \nalta pre]uire a romanului Geniu pustiu. Ele antici-
peaz` at~tea din paginile \nregistrate ale prozei literare eminescine,
fie ele descriptive (precum c`l`toria [i petrecerea \n lun` din
S`rmanul Dionis), fie ele de \nalt` comedie erotic` sau de exaltat`
pasiune carnal`, cum sunt cele din La Aniversar` sau Cezara. F`r`
a mai vorbi de toate celelalte aspecte, at~t de semnificative [i
diverse, asupra c`rora am st`ruit mai sus, \n analiza noastr`.

ßi totu[i, destinul acestui roman a fost unul din cele mai
curioase, c`ci primirea ce i s-a f`cut nu s-a ar`tat de fel la \n`l]imea
valorilor lui. S` amintim c~teva din aceste ciud`]enii favorizate, \n
bun` m`sur`, de chiar rezervele formulate de editorul dint~i al
romanului, I. Scurtu. Publicarea romanului Geniu pustiu, scria G.
Ibr`ileanu, „este o impietate fa]` de Eminescu [i o mistificare a
publicului“, [i ceva mai departe, tot at~t de categoric, dar [i tot at~t
de nefundat: „Eminescu n-a voit s` fie (sic) autorul unui roman.
Eminescu n-a tip`rit nici un roman. Eminescu s-a \ncercat \n
adolescen]` s` scrie un roman [i a sim]it c` nu poate scrie un
roman“. Cine cunoa[te campaniile antipostumiene ale lui
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Ibr`ileanu [i radicalismul opiniilor lui, c~nd \nf`]i[a o cauz`, nu va
fi surprins de tonul acesta apoditic. Folosind resursele pasti[ei, E,
Lovineascu imagina un text inedit eminescian, \n care poetul [i-ar
fi renegat \n toamna anului 1882 romanul s`u de tinere]e. Cine
cite[te cu aten]ie observ` nu numai cus`tura celor dou` pasaje, cel
inventat [i cel autentic, desprins din roman, dar [i st~ng`cia, chiar
improprietatea unui stil, de care poetul nu s-a slujit niciodat`, de
pild`: „Ca fost vizitiu, l~ng` sceptrul regal, Murat ]inea s`-[i arate
biciul; eu n-a[ \ndr`sni s`-mi pun Geniu pustiu l~ng` Luceaf`rul.
Nici o nota]ie exact`, ci numai g`unos patetic romantic“ etc., etc.
Ce e mai trist e c` astfel de jocuri pu]in amuzante au putut s` \n[ele
buna-credin]` a unor istorici literari care le-au socotit autentice. ßi,
\n sf~r[it, iat` [i opinia probului bibliograf, \ns` mai pu]in
fericitului editor de texte clasice, G. Adamescu, care, relu~nd teza
lui Ibr`ileanu declara: „P`rerea mea personal` este aceasta. Eu deci
n-a[ fi publicat-o \n seria operelor complete ale poetului. Dar
fiindc` a ap`rut \n at~tea edi]ii, nu mai avem ce face [i o
reproducem“ (sic!). Din fericire \ns`, nici editorii, nici criticii nu
pot decide soarta c`r]ilor. Ele se conduc de legile lor intime.

Folclorul a fost una din preocup`rile constante ale lui Eminescu.
Culeg`tor de literatur` popular` din toate ]inuturile rom~ne[ti pe unde
l-au dus peregrin`rile unei vie]i, pe c~t de scurt` pe at~t de bogat` \n
rezultate, Eminescu a fost [i unul din cei mai asidui pre]uitori [i
interpre]i ai tezaurului imagina]iei populare. Dac` Alecsandri trece,
dimpreun` cu Alecu Russo, drept unul din primii culeg`tori de poezie
popular`, Eminescu, este, f`r` \ndoial`, \nt~iul care [i-a asimilat
spiritul poeziei populare [i l-a turnat, din nou, \n tipare din cele mai
originale. Inspira]ia sa din surs` folcloric` a str`b`tut una din cele mai
bogate game, de la c~ntecul \n strict metru popular [i p~n` la
compozi]iile savante din Fata \n gr`dina de aur, Frumoasa f`r` corp
[i C`lin nebunul, al c`ror izvor descinde din basmul brut.

çnt~ia afirmare publicistic` a lui Eminescu, \n planul poeziei
literare, este basmul F`t-Frumos din lacrim`, scris la Viena \ntr-o
vreme tulburat` de reac]iunile r`zboiului franco-german abia
izbucnit [i tip`rit \n numerele de la 1 la 5 noiembrie 1870, ale
„Convorbirilor literare“. C~t de serioase erau aceste reac]iuni, se
poate deduce din scrisorile acestui timp c`tre corespondentul s`u din
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Ia[i, Iacob Negruzzi, \n care una din teme e aceea a [ovinismului
german. „Ai crede c` sufletele germanilor au trecut \n animale [i
sufletele animalelor \n germani, scrie Eminescu \n scrisoarea de la
16/4 sept. 1870 [i, mai departe, tot acolo, despre starea sa de spirit:

„Dac` e vreo fericire pentru care v` invidiez \ntr-adev`r apoi e
aceea c` pute]i g`si \n ocupa]iuni literare mul]`mirea aceea pe care
realitatea nu e \n stare de-a v-o da. La mine e cu totul dimpotriv`:
\ntr-un pustiu s` fiu, [i nu mi-a[ putea reg`si lini[tea. Ve]i vedea
din st~ngacele schimb`ri [i din neputin]a de-a correge esen]ial pe
F`t-Frumos ≤din lacrim`≥, c` v-am spus adev`rul, de aceea v` rog
mai ceti]i-l dvs. [i [terge]i ce ve]i crede c` nu se potrive[te, c`ci eu
nu mai [tiu ce se potrive[te [i ce nu!“

Detalii pre]ioase ce scot la iveal` schimbul de coresponden]`
dintre cele dou` date, a trimiterii textului [i a public`rii lui, ca [i
m`rturia franc` a imposibilit`]ii unor schimb`ri „esen]iale“, ce i se
cereau. Or, \n aceast` m`rturie st`, dup` noi, [i dovada cuno[tiin]ei
artistice, de sine, a poetului. çnvoirea ce acord` lui Iacob Negruzzi
s` fac` el retu[`rile ce va crede de cuviin]`, nu este oare, \n
perspectiva viitorului, c~nd va interzice formal („nici o iot`“) orice
interven]ie redac]ional` \n scrisul s`u, [i pentru cine cunoa[te arta
epistolar`, at~t de nuan]at` [i plin` de subterfugii a lui Eminescu,
nu este oare aceasta \ns`[i afirmarea indirect`, \ns` ferm`, a
\ncrederii \n valoarea lucr`rii sale? E ca [i cum ar fi spus: eu nu v`d
ce a[ mai putea schimba, devreme ce am meditat \ndelung \nainte
de a scrie. Crede]i c` se cuvine ceva modificat? ave]i toat` liberta-
tea; dar ea nu m` angajeaz`.

ßi dreptatea, evident, era de partea poetului. Deoarece F`t-
Frumos din lacrim` atest` \n anul debutului s`u major \n poezie, o
m`iestrie artistic` egal` aceleia din Venere [i Madon`. çn intere-
santul s`u studiu, de la 1892, consacrat „basmului“ (Etymologicum
Magnum Romaniae, vol. III). Hasdeu trecea \n revist` pe
culeg`torii de basme de la noi, de la \nt~iul dintre ei, Nicolae
Filimon, la 1862, [i nu uit` s` aminteasc` [i pe „adev`ra]ii mae[tri“
ai genului: Petre Ispirescu [i Ion Creang`. Apropierea celor dou`
nume are de ce s` surprind`. C`ci dac` Petre Ispirescu a fost [i un
culeg`tor de basme, nu numai un „culeg`tor tipograf“, Ion Creang`
n-a fost unul, iar Harap Alb al s`u este, cu toate elementele
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floclorice dintr-\nsul, o lucrare mult prea personal` pentru a nu fi
situat` pe un plan superior basmelor lui Ispirescu. ßi totu[i,
distinc]ia lui Hasdeu e justificat`: Creang` e mult mai aproape de
Ispirescu [i de esen]a basmului popular, dec~t ar fi Delavrancea, pe
care-l aminte[te, sau, ad`ug`m noi, dec~t Odobescu cu al s`u Fiul
de \mp`rat cel cu noroc la v~nat din Falsul tratat de v~n`torie, unde
accentul cade pe stil, pe frumuse]ea expresiei, pe me[te[ugul
artistic al scriitorului. F`t-Frumos din lacrim` ]ine \n aceea[i
m`sur` de am~ndou` emisferele. C`ci, dac`, pe de o parte,
folose[te toate elementele supranaturale ale basmului popular, \n
aceea[i m`sur` adaug` [i elemente ale unei mitologii personale,
note discriptive de o mare putere de sugestie. Iat`, \n aceast`
ordine, pasajul \n care, la \ndemnul fetei Genarului F`t-Frumos
arunc` n`frama ca s` opreasc` apropierea mumii p`durilor:

„– ßi deodat` v`zur` \n urm`-le un luciu \ntins, limpede,
ad~nc, \n a c`rui oglind` b`laie se sc`lda \n fund luna de argint [i
stelele de foc.

F`t-Frumos auzi o vraj` lung` prin aer [i se uit` prin nori. Cale
de dou` ceasuri – pierdut` \n naltul cerului – plutea \ncet-\ncet prin
albastrul t`riei miaz`noaptea b`tr~n` cu aripele de aram`.

C~nd baba \nota smintit` pe la jum`tatea lacului alb, F`t-Frumos
arunc` buzduganul \n nori [i  lovi miaz`noaptea \n aripi. Ea c`zu ca
plumbul la p`m~nt [i cronc`ni jalnic de dou`sprezece ori. Luna se
ascunse \ntr-un nor [i baba, cuprins` de somnul ei de fier, se afund`
\n ad~ncul cel vr`jit [i cel necunoscut al lacului. Iar \n mijlocul lui se
ridic` o iarb` lung` [i neagr`. Era sufletul cel os~ndit al babei“.

çmpletirea aceasta de elemente strict folclorice [i de metafore
personale (ca cele ce ne-am \ng`duit a sublinia) d` un aliaj deosebit
al c`rui timbru spore[te atmosfera de mister supranatural al
basmului. çns` pasajul ce urmeaz` prezint` [i un interes ce ]ine de
tehnica literar` [i de geneza crea]iilor eminesciene. Odat` cu
cobor~rea pe p`m~nt a mieziinop]ii, „scheletele \nmorm~ntate de
volburele n`sipului arz`tor al pustiilor se trezesc [i urc`-n lun`, la
banchetele lor, \n palatele \nm`rmurite ale cet`]ii din lun`, prin a
c`ror ferestre se auzea o muzic` lunatec`… o muzic` de vis“. Or,
pasajul acesta de un caracter at~t de aparte \n economia basmului
[i amintind mai cur~nd credin]e [i peisaje orientale, Eminescu \l
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reia \n timpul studiilor berlineze trei ani mai t~rziu, \ntr-o poem`
postum`, Rime alegorice [i care era, de fapt, urmarea ter]inelor
unei alte postume çn c`utarea ßeherezadei, ecouri [i una [i alta din
O mie [i una de nop]i1 [i fuziunea aceasta compozit` deschide noi
probleme \n studiul prozei literare la Eminescu.

*

Cu S`rmanul Dionis proza literar` a lui Eminescu face un pas
hot`r~tor, care va avea puternice \nr~uriri asupra evolu]iei scrisului
rom~nesc \n genere. Care sunt elementele acestei date revelatorii,
urmeaz` s` cercet`m mai departe, nu \ns` \nainte de a face loc
acelei puneri la punct \n leg`tur` cu legendele [i anecdotele c~te au
circulat pe seama acestei nuvele [i care toate \[i au ob~r[ia \n
pitore[tile, dar nu o dat` fantezistele Amintiri de la „Junimea“… ale
lui George Panu. çn scurt, memorialistul pretindea c` lectura acestei
nuvele constuituie o adev`rat` tortur` pentru asisten]ii memorabilei
[edin]e, c` el [i ceilal]i doi „rom~ni“, \n calitate de istorici,
Lambrior [i Tasu, \[i ciuliser` urechile s` aud` cum vor descrie
casele [i costumele din timpul lui Alexandru cel Bun, c` Nicu Gane
[optise, nu [tiu cui, ceva la ureche, c` Iacob Negruzzi, redactorul
revistei, se alarmase la g~ndul c` cititorii vor vi scandaliza]i [i c~te
altele. çn timp ce realitatea e cu mult mai simpl` [i ea a ie[it la
iveal` odat` cu tip`rirea proceselor verbale ale [edin]elor de la
„Junimea“. Iat` cum sun` \n redac]ia lui A.D. Xenopol procesul-
verbal al [edin]ei de la 1 sept. 1872, c~nd s-a f`cut lectura nuvelei
\n prezen]a lui Maiorescu, Pogor, I. Negruzzi, L. Negruzzi, N. Gane
[i M. Pompiliu: „d. Eminescu cite[te fragmente din Diorama (e
vorba de poema postum` Memento mori sau Panorama de[ert`-
ciunilor) [i anume Egipetul [i çnceputul evului de mijloc. Apoi
cite[te novela sa Sermanul Dionisie. Asupra acesteia d. Pogor [i
Maiorescu observ` c` sf~r[itul [i modul dezleg`rii nu corespunde
cu caracterul \ntregei scrieri. Se prime[te pentru a se tip`ri“.
Evident, nu e vorba s` cerem unui proces-verbal, a[a-zic~nd tehnic,
s` \nregistreze varia]iunile de umoare ale asisten]ei, observa]iile,
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discu]iile [.a.m.d. Ele au putut s` existe, cum arat` sf~r[itul noti]ei,
[i au putut, dup` aceea, s` fie colportate. Ce este \ns` sigur e c`
George Panu n-a asistat la [edin]a` [i c` interesul, pe care grupul
celor „trei rom~ni“ se zice c` l-ar fi ar`tat resurec]iei istorice din
nuvel`, n-a putut s` aib` loc, cel pu]in \n forma relatat` de George
Panu. ßi dac` un detaliu ca acesta nu se poate sus]ine, cine
garanteaz` veracitatea celorlalte? Mai important` \ns` dec~t latura
aceasta anecdotic`, mai mult sau mai pu]in amuzant`, ni se pare
opiniunea r`spicat` pe care George Panu o exprim` despre
caracterul nuvelei incriminate [i verdictul ce deduce. Cum George
Panu este, la vremea c~nd \[i scrie amintitile, unul din spiritele
literare ale publicisticei noastre, cum \n paginile sale se \ntre]es
inten]ii [i g~nduri judicioase cu deform`ri fatale, determinate de
\ns`[i structura sa intelectual`, cum, pe de alt` parte, opinii ca
acestea au putut s` fac` autoritate la un moment dat, credem util s`
reproducem at~t pentru partea lor pozitiv`, c~t [i, mai ales, pentru
latura lor negativ`, c~teva cr~mpeie din aceste considera]iuni tipice:

„Nuvela, scrie George Panu \n «S`pt`m~na» din 1 febr. 1906,
este unul din genurile care are (sic!) de menire zugr`virea omului
[i a societ`]ii. Un nuvelist sau un romancier este un studiitor de
oameni [i de moravuri. Menirea lor nu este de a inventa oameni
sau moravuri, ci de a-i face s` tr`iasc` pe cei dint~i \n cadrul celor
al doilea, av~nd \n aceste margini toat`, absolut toat` latitudinea.
C~nd Eminescu abordeaz` acest gen, ce crede]i c`-[i propune s`
fac`? S` fac` s` tr`iasc` oameni [i s` pun` \n relief via]a lor \n
societate? Fereasc` Dumnezeu! Mai \nt~i, fiindc` el avea ad~nc`
repulsiune pentru oameni [i societate, [i al doilea pentru c` trebuia
s`-i observe [i s`-i studieze. Ba zic ceva mai mult. Eu cred c`
tocmai fiindc` nu putea s`-i observe [i s`-i studieze, el a avut
dispre] pentru oamenii [i societatea \n care tr`ia. ßi atunci
inventeaz` personajul moralmente supranatural Dionisie, pe care-l
calific` de s`rmanul, fiindc` tr`ie[te \n epoca actual`, [i se
gr`be[te, cu ajutorul unor zodii [i cu acela al unei ipoteze
fantezisto-[tiin]ifice, ca s`-l transplanteze \n veacul al 14-lea,
f`c~ndu-l s` treac` prin tot felul de aventuri de pur` imagina]ie. O
simpl` apropiere: Guy de Maupassant, cel mai ilustru reprezentant
al nuvelei moderne, care a murit ca [i Eminescu, nebun, ar fi fost
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incapabil moralice[te ca s` scrie o nuvel` ca aceea a s`rmanului
Dionisie. Observator fin, psiholog distins, iubitor de oameni [i de
societate, el n-ar fi putut p`r`si terenul solid al vie]ii sociale, pentru
elucubra]iile fantastice ale lui Eminescu.

Iar \n «S`pt`m~na» de la 22 febr. 1906: „ßi atunci a trebuit s`
vorbesc pe larg de aceast` nuvel` stranie (S`rmanul Dionis), cum
n-am cetit zece \n via]a mea, \n care fantezia, metafizica [i un mic
gr`unte de nebunie se desf`[ur` cu splendoare“ (subl. n.). Text cu
deosebire pre]ios, cum spuneam, [i care, cu toate insuficien]ele de
expresie ca [i dincolo de judec`]ile defavorabile, („elucubra]ii“
etc.) nu las` mai pu]in s` se \ntrevad` o cert` uimire vecin` cu
admira]ia violent`, c~nd afirm` c` „fantezia, metafizica [i un mic
gr`unte de nebunie se desf`[ur` cu splendoare“. Afar` de cazul
c~nd „gr`untele de nebunie“ e sinonim cu excesul de imagina]ie,
de poezie, de lirism, care dizolv` [i subordon` toate elementele, la
prima vedere opuse, c`rtur`re[ti [i biografice. C`ci, mai la urma
urmei, ce este S`rmanul Dionis?

S-a spus c` este \nt~ia noastr` nuvel` filosofic`, a[a cum
Alexandru L`pu[neanu de Constantin Negruzzi este \nt~ia noastr`
nuvel` istoric` [i cum, mai t~rziu, se va spune despre F`clia de
Pa[ti a lui Caragiale c` reprezint` tipul nuvelei psihologice. ßi,
desigur, c` afirma]ia poate fi sus]inut` cu temei, pentru toate aceste
excursuri filosofice, \n care eroul povestirii expune [i reflecteaz` \n
marginea apriorismului kantian, a celor dou` p~rghii, a timpului [i
spa]iului, ce sunt \nn`scute \n sufletul nostru [i gra]ie c`rora s-ar
putea c`l`tori \n orice veacuri [i la orice meridiane. „çn fapt`,
lumea-i visul sufletului nostru“, monologheaz` la \nceputul
povestirii, c`lc~nd printre b`l]ile inundate de ploaie ale pavajelor
bucure[tene, Dionis.

„Nu exist` nici timp, nici spa]iu – ele sunt numai \n sufletul
nostru,  Trecut [i viitor e \n sufletul nostru ca p`durea \ntr-un
s~mbur de ghind` [i infinitul asemenea ca reflectarea cerului
\nstelat \ntr-un strop de rou`. Dac` am afla misterul prin care ne
punem \n leg`tur` cu aceste dou` ordine de lucruri care se ascund
\n noi, mister pe care l-au posedat, poate, magii egipteni [i asirieni,
aducea \n ad~ncurile sufletului cobor~ndu-ne, am putea tr`i aievea
\n trecut [i am putea locui lumea stelelor [i a soarelui“ etc.
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C~nd, mai t~rziu, gra]ie tratatului de astrologie [i practicilor
magice, urmeaz` s` treac` \n veacul lui Alexandru cel Bun, sub
\nf`]i[area c`lug`rului Dan, Dionis revine la g~ndurile sale („Da,
repet` el \ncet ideea lui fix` – sub fruntea noastr` e lumea – acel
pustiu \ntins – de ce numai spa]iul, de ce nu timpul, trecutul“), [i
c~nd misterul opereaz`: „o voluptate sufleteasc` \l cuprinde. Mai
\nt~i i se p`ru c` aude [optirea acelor mo[negi b`tr~ni, care pe c~nd
era mic, \i povesteau \n timp de iarn`, ]in~ndu-l pe genunchi,
pove[ti fantastice despre z~ne \mbr`cate \n aur [i lumin`, care duc
limpedea lor via]` \n palate de cristal; [i parc` a fost ieri, ieri pare
c`-[i \nc~lcea degetele \n barba lor alb` [i asculta la graiul lor
\n]elept [i [optitor, la cumin]ia trecutului, la acele ve[ti din b`tr~ni.
El nu se mai \ndoia… de o m~n` nev`zut` el era tras \n trecut.
Vedea r`s`rind domni \n haine de aur [i samur – \i asculta de pe
tronurile lor, \n \nvechitele castele, vedea divanul de oameni
b`tr~ni, poporul entuziast [i cre[tin, undoind ca valurile m`rii \n
curtea Domniei – dar toate erau \nc` amestecate“. Or, pasajul
acesta, de-al doilea, adaptat la necesit`]ile povestirii de acum, este
unul din pasajele caracteristice ale romanul de june]e Geniu pustiu
[i identificarea acestei pun]i de leg`tur` \ntre dou` lucr`ri at~t de
deosebite [i reprezent~nd dou` v~rste ale crea]iunii literare
eminesciene ni se pare plin` de semnifica]ie. Se cunosc opiniile
defavorabile pe care G. Ibr`ileanu le avea despre Geniu pustiu, [i
concluzia grav` la care ajungea, din pricin` c` pasaje \ntregi din
romanul de june]e au trecut \n nuvela de acum. Las deoparte faptul
c` relat`rile acestea, ca [i \n muzic`, nu sunt simple [i vinovate
repetiri [i c` aceea[i not` sau acela[i arpegiu pot s` \mbrace alt`
semnifica]ie, dup` contextul \n care e \ncrustat, [i m` opresc la
strictul sens psihologic al peisajului, a[a cum este el, amplu
redactat \n Geniu pustiu. Cum fragmentul e prea dezvoltat, citez
spicuindu-l [i subliniind anumite puncte de reper.

„Sunt un fanatist, spune povestitorul, alias autorul romanului,
cu pu]in \nainte de a da peste confesiunea lui Toma Nour. Cu capul
plecat asupra mesei \mi f`ceam planuri de aur – cugetam asupra
acelor mistere din via]a popoarelor, din mersul genera]iunilor…
Afar` era un timp posomor~t [i gem`tor… Lum~narea ardea
palid`, [i mie mi se p`rea c` aud [optirea acelor mo[i b`tr~ni cari,
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pe c~nd eram mic, \mi povesteau \n timp de iarn`. Au trecut ani…
ascultam graiul lor… la \n]elepciunea trecutului, la acele ve[ti din
b`tr~ni. Mi-ar fi pl`cut mult s` tr`iesc \n trecut. S` fi tr`it pe timpul
acela c~nd domni \mbr`ca]i \n haine de aur… iar` eu \n mijlocul
poporului… s` fiu inima lor plin` de geniu… bardul lor. Spre a hr`ni
acele visuri [i mai mult am deschis vreo c~teva cronici vechi…“

Aspira]ia aceasta dup` trecut, at~t de fireasc` naturilor reflexe,
metafizice, cu capul \n nori, pentru a spune altfel, [i predilec]ia
pentru basm, ce revine \n am~ndou` citatele, marcheaz` una din
constantele spiritului eminescian, pe care aveau s` o altoiasc` toate
sugestiile literare, c~te ar fi putut s`-l \nr~ureasc`. çns` mai presus
de acestea, fie c` e vorba de romanul lui Novalis, Heinrich von
Ofterdingen, fie de Théophile Gautier, citat la sf~r[itul nuvelei, se
situeaz` prestigiul basmului, magica lui virtute. Basmul, spunea
Hasdeu, la cap`tul unui studiu sc~nteietor, \nt~lnindu-se, pentru
\nt~ia dat`, cu Schopenhauer, basmul este literatura visului, „o
literatur` \ntemeiat` [i ea ca [i aceea a vegherii, pe observa]iuni,
dar observa]iuni nu prin organe corporale, ci prin cel`lalt
organism, prin Traumorganismus a lui Schopenhauer“. Construit`
\n dublu plan, terestru [i imaginar, S`rmanul Dionis se realizeaz`
ca un vis \n vis, pe fundalul c`ruia se proiecteaz`, \n umbre
transfigurate, toat` realitatea biografic`. Desprins de realitate, la
prima vedere, [i plutind \n neant asemenea unei Fete morgane sau
a unei Ape a mor]ilor, am`gitoare [i f`r` de consisten]`, S`rmanul
Dionis este, una din cele mai organice construc]ii, ale c`rei planuri
sunt strict delimitate [i unde grani]a dintre realitate [i r`sfr~ngerea
ei \n vis poate fi cu lesniciune identificat`, a[a cum un peisaj, cu
castelul lui cu tot, reflectat \n lacul de la poalele dealului, nu va fi
confundat niciodat` cu imaginea lui, chiar dac` mai clar` \ns`
r`sturnat`. çn ce m`sur` visul a fost una din temele consecvente ale
poetului o v`de[te de bun` seam` \ntreaga sa oper`, peste care
plute[te tot timpul un zaimf de transfigurare, la fel ca v`lul Mariei,
despre care relateaz`, urm~nd Vedele, Schopenhaure, c~nd spune
c` „acoper` ochii muritorilor [i \i face s` vad` o lume, despre a
c`rei existen]` sau nonexisten]` nu se poate afirma nimic, deoarece
e asemenea visului sau razelor soarelui, cum le reflect` nisipul [i
c`l`torul le ia de departe drept o p~nz` de ape, sau mai bine,
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asemeni unei funii zv~rlite pe p`m~nt pe care o ia drept un [arpe“.
Nu este, totu[i, lipsit de interes s` amintim de frumoasele r~nduri
pe care Toma Nour le consacr` visului \n Geniu pustiu [i care pot
constitui o a doua punte de leg`tur` \ntre roman [i nuvel`:

„Visul, o lume senin` pentru mine, o lume plin` de raze clare
ca diamantul, de stele curate ca aurul, de verdura cea \ntunecoas`
[i parfumat` a dumbr`vilor de lauri – visul \mi deschide auritele
lor gratii [i m` las` s` intru \n poeticele [i etern junele lui gr`dini.
çntr-adev`r c` muntele pe care dormeam mi se p`ru una din acele
gr`dini pendente ale Semiramidei“ etc. etc.

Sf~r[itul nuvelei de altminteri ar`ta c~t de hot`r~t ]inea autorul
i]ele povestirii sale \n m~n`. C`ci, pe de o parte reflexiunile finale
(„fost-au vis sau nu, asta e \ntrebarea“) urmeaz` admirabilei scene
de interior (Dionis, convalescent, la cap`tul lungii sale c`l`torii pe
drumurile ame]itoare ale visului, [i Maria, travestit` b`ie]e[te la
c`p`t~iul lui), iar pe de alt` parte [i pentru a \nnoda din nou firul
misterului, acele c~teva considera]ii cu tema metempsihozei,
sugerate de citatul din Théophile Gautier [i de care ne vom folosi
ceva mai departe. Aceast` clarviziune a fundamentelor [i liniilor
construc]iei sale, ce contrazice orice urm` de impreciziune [i cu
at~t mai mult de alterare a ra]iunii, cum l`sau s` se b`nuiasc`
memoriali[tii, este de altminteri s`dit` \n firea sa [i ea pare s`
confirme afirma]ia lui Schopenhauer despre „coexisten]a realit`]ii
empirice [i a idealit`]ii transcendentale“. çn acest` ordine, [i pentru
a \ntregi portretul poetului la timpul acesta, mi se pare interesant s`
reproduc c~teva r~nduri dintr-o foarte frumoas` scrisoare, pe care
Eminescu o trimitea lui Titu Maiorescu, cu o lun` \nainte (poate [i
mai pu]in) de a citi la „Junimea“ S`rmanul Dionis. E o scrisoare de
recomanda]ie pentru t~n`rul violonist Toma Micheriu [i ea arunc`
o reconfortant` lumin` asupra temperamentului p`m~ntesc al
aceluia care punea desigur, la timpul acela, ultimele puncte pre]io-
sului s`u manuscript. Scrisoarea s-ar cuveni citat` \n \ntregime,
pentru multiplele ei aspecte [i pentru des`v~r[ita art` epistolar` a
t~n`rului scriitor – ne m`rginim totu[i la un pasaj \n care, cum se
va vedea, aduce nu numai o prea frumoas` caracterizare a timpului
[i spa]iului, dar [i o judicioas` critic` la felul cum sunt
dezavantajate talentele \n societatea modern`:
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„R`m~ne – asigur` Eminescu pe eminentul protector – ca
timpul [i spa]iul, aceste urzitori a tuturor germenilor arunca]i de
m~na naturei (subl. n.), s`-l duc` la o dezvoltare pozitiv` ori
negativ`. Dar timpul nostru suntem noi [i calitatea social` (o vorb`
nou`) a spa]iului \n care tr`im, at~rn` asemenea de la noi, de[i noi
\n[ine – din nefericire – nu at~rn`m de noi. Vream s` zic, c`
societatea, \n care suntem nevoi]i a tr`i, rezultat al unor antece-
dente, pe care ea n-a fost desigur st`p~n`, nu este de natur` a
\ncuraja talente, [i poate [i mai pu]in dec~t orice – talente
muzicale. Astfel dezvoltarea negativ` ajunge de a ilustra gr`dinile
[i ber`riile, un pictor ajunge portretist, un poet jurnalist, ceea ce
ve]i concede c` e lucrul cel mai prost din lume. Nu m` lupt cu
fatalitatea \n fenomenologia lui general`, dar poate c` \n cutare sau
\n cutare caz concret totu[i s` fie cu putin]` o \ndreptare a ei, mai
ales c~nd acesta se prezint` oarecum de sine. C-un cuv~nt: spre a-[i
putea urma studiul, Micher s-a decis a da concerte cu piesele
studiate cu profesorul s`u din Conservatoriu, [i dac` succesul celor
dint~i at~rn` de talentul [i calitatea esecutorului, cele din urm` nu
reu[esc dec~t cu concursul binevoitor al iubitorilor de art`“.

Legate de S`rmanul Dionis prin fire directe sunt textele Umbra
mea (ms. 2255, 184–185) [i Archaeus (2269, 19–39). Anterioar`
ca dat` cu 2 p~n` la 3 ani, [i povestire autonom`, amintind mai
cur~nd de Peter Schlemil al lui Chamisso, Umbra mea devine
episodul umbrei [i al petrecerii \n lun` din S`rmanul Dionis [i
confruntarea celor dou` pasaje respective ofer` cititorului prilejul
s` urm`reasc` [i s` cuprind` legile dup` care scriitorul readapteaz`
un text anterior la necesit`]ile noului tipar, amplific~nd sau
atenu~nd anumite detalii. S` not`m \n treac`t unul din aceste
detalii: \n Umbra mea, personajul ce poveste[te la persoana \nt~ia
preface p`m~ntul \ntr-o nuc`, nuca \ntr-un m`rg`ritar, dospind de
ur` (c`ci „oric~t m`rg`ritarul devenea mai mic, ura lor era
aceea[i“), pe care-l arunc` \n mare; \n timp ce \n S`rmanul Dionis,
eroul at~rn` \n salba iubitei acest albastru m`rg`ritar. Oric~t de
infim`, diferen]a nu ni se pare mai pu]in plin` de t~lcuri. Archaeus
reia \n vremea Ia[ilor, cu aproxima]ie prin 1875, sub forma unui
dialog sc~nteietor, problema apriorismului kantian [i a pururi
re\nnoitei succesiuni de tipare \n care, asemeni unui neobosit
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„Ahasver al formelor care face o c`l`torie ce apare vecinic`“ se
\ncearc` Spiritul Universului. Este, de fapt, \ntr-un plan mai sobru,
aforistic [i de pur` ]inut` filosofic`, tema finalului din S`rmanul
Dionis (nu sunt aceia[i actorii, de[i piesele mele sunt altele?), dar
totul \ntr-un stil plin de surprize [i de un umor de cea mai bun`
calitate, f`r` a mai aminti at~tea din temele favorite ale cuget`rii
lui Eminescu, excelent formulate, sau de m`rturia unora din
preferin]ele sale, ca aceea despre c`r]ile vechi. Iat`, de pild`, un
cr~mpei de umor, despre relativismul adev`rului, ilustrat de o
manier` at~t de sugestiv`: „Care-i adev`rul? (Cel v`zut de un
g~nsac sau cel abia \ntrev`zut ca printr-o negur`, de Kant?) çntr-
adev`r iat` un lucru ciudat. Cel dint~i deosebe[te l`murit gr`un]ele
de porumb din prundul galben, el \noat` cu siguran]` pe ap`,
m`sur` cu ochiul distan]ele ce le poate ajunge [i nu-i f`r` oarecare
\nduio[are \n fa]a unei g~[te \n epoca virginit`]ii. Cel de al doilea
uit` s` m`n~nce, voind s` sar` peste o groap` cade \n mijlocul ei,
iar frumuse]ile virgi- sau nevirginale trec pe l~ng` d~nsul f`r` ca el
s`-[i fi ridicat ochii“. ßi, complet~nd, dimpreun` cu pre]ioasa
m`rturie a predilec]iei pentru c`r]ile vechi: Orice a g~ndi un om
singur, f`r` s-o fi citit sau f`r` s-o fi auzit de la al]ii, cuprinde o
s`m~n]` de adev`r. De aceea c`r]ile vechi pe care oamenii nu le
scriu numai iac’a[a, numai ca s` le scrie, ci pentru c` g~ndise ceva,
ce le ap`sa inima [i voiau s-o spuie [i altora, c`r]ile vechi eu unul
le citesc [i g`sesc \ntre lucruri, unele semin]e de lumin`, pe care
apoi le ]in minte“ (subl. n.). Predilec]ia aceasta pentru c`r]i vechi,
m`rturisit` \nc` din Geniu pustiu – „printr-o claie pr`fuit` de c`r]i
vechi (am o predilec]ie pentru vechituri) am dat…“ – revine ca un
laitmotiv \n multe din paginile lui Eminescu [i, cu mai mult`
precizare, \ntr-o \nsemnare din Ia[i (circa 1876) care noteaz` nu
numai acest` dispozi]iune special` a spiritului s`u, dar ofer`, poate,
[i o explica]ie a acelui gr~nar de lecturi din care-[i scotea \nsemn`-
rile [i sugestiile unora din povestiri: „C~nd eram \nc` la
Universitate, scrie Eminescu, aveam o ciudat` petrecere, \mblam
adesea ziua pe uli]i, st~nd numai pe ici pe colo la c~te un antiquar
[i r`scolindu-i vechiturile, luam din c`r]ile lui tot ce-mi p`rea mai
bizar [i mai fantastic [i venind apoi acas`, citeam [i traduceam
\ntr-un caiet numit Fragmentarium toate pasajele c~te \mi pl`ceau“
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etc. (2278, 13–14). Caietul acesta \ntr-adev`r exist`, e intitulat
Iconostas [i Fragmentarium, e un submanuscris, format din coli de
h~rtie pergamentoid`, cu scrisul de Berlin [i \n cele 5 pagini
redactate (ms. 2255), dup` care urmeaz` nota]ii kantiene [i alte
ciorne berlineze, se pot citi dou` povestiri romantice, dintre care
cea mai dezvoltat` se inspir` din ghettoul Sucevei medievale.

Din astfel de predilec]ii, sporite cu tot ceea ce puneau la
\ndem~n` studiile sale din istoria Egiptului, avea s` se aleag` nu
numai o poem` ca Egipetul, fragment de altminteri din marele
poem al succesiunii civiliza]iilor, Memento mori – Panorama
de[ert`ciunilor, dar [i marea povestire Avatarurile faraonului Tlà
(ms.-ul 2255, 92–161), neterminat` [i cu oarecare lacune,
provenite din dispari]ia unui num`r de pagini. Sunt, una peste alta,
cu numerota]ia \ns`[i a lui Eminescu, 75 de pagini, de o redac]ie
din ce \n ce mai lax`, dar str`b`tut` de un puternic fluid romantic
[i sc~nteind de toate acele podoabe fire[ti ale scrisului eminescian,
somptuos [i evocator. A[a sunt de pild` sugestivele peisaje egiptene,
sumbre [i grandioase \n aceea[i m`sur`, \n care se desf`[oar`
moartea [i agonia faraonului Tlà [i dup` aceea cele dou`
re\ncarn`ri ale faraonului, \nt~i \n b`tr~nul Baltazar din Sevilla [i
dup` aceea \n Angelo, t~n`rul demoniac, de o voluptate quasi-
morbid` [i \n care s-a r`t`cit, de bun` seam`, multe din mirajele
orientale ale celor 1001 de nop]i. Tema general` a povestirii este
metempsihoza [i ea venea cu tot prestigiul ei at~t din paginile
dense de g~nduri ale filosofului s`u predilect, Schopenhauer, dar [i
din literatura subiectului, cu Gautier [i al s`u Roman al mumiei \n
frunte. Gautier de la care \mprumutase ultimele r~nduri ale
romanului S`rmanul Dionis, al c`ror text \n francez` se [i afl`
copiat \ntre filele manuscriselor eminesciene, [i care sintetizeaz`
\ntr-o imagine sugestiv` curgerea continu` a vie]ii sau, cu expresia
lui Schopenhauer, „indestructibilitatea fiin]ei noastre \n sine“,
indiferent de tiparele prin care i-ar fi fost dat s` treac` acestui
neobosit Ahasver al formelor: „Nu ezit`m, scria Eminescu, de-a
cita c~teva pasaje dintr-o epistol` a lui Th. Gautier:

„Nu totdeauna suntem din ]ara ce ne-a v`zut n`sc~nd [i de
aceea c`ut`m adev`rata noastr` patrie. Acei care sunt f`cu]i \n felul
acesta se simt ca exila]i \n ora[ul lor, str`ini l~ng` c`minul lor [i
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munci]i de o nostalgie invers`; ar fi u[or a \nsemna nu numai ]ara,
dar chiar [i secolul \n care ar fi trebuit s` se petreac` existen]a lor
cea adev`rat`… çmi pare c-am tr`it o dat` \n Orient [i c~nd, \n
vremea carnavalului m` deghizez cu vreun caftan, cred a relua
adev`ratele mele ve[minte. Am fost \ntotdeauna surprins  c` nu
pricep curent limba arab`: trebuie s-o fi uitat“.

Paralel \ns` cu proza aceasta \mbibat` de romantism, \n care
imagina]ia, strunit` la tot pasul, dar nu mai pu]in plin` de elanuri,
se r`t`ce[te adeseori pe c`r`rile misterioase ale visului, Eminescu
s-a aplicat [i \n proza de strict` observa]ie, realist`. Aceast`
continu` \ntov`r`[ire \ntre poetul care idealizeaz`, care transcende,
[i observatorul care se apleac` cu dragoste [i migal` asupra
oamenilor [i st`rilor sociale din jurul s`u este una din tr`s`turile
structurale ale scriitorului Eminescu [i ea a folosit deopotriv` [i
poetului [i prozatorului. Este, de fapt, acela[i fenomen creator, ce se
poate urm`ri [i \n poezia lui, unde \n acela[i timp [i uneori \n acela[i
minut al crea]iei, concomitent adic`, poetul porne[te c~nd \n
c`utarea floarei albastre, pe drumuri exotice [i de basm, [i c~nd \ntr-
un mediu de tavern`, asist~nd cu revolta sufletului s`u revoltele
proletarilor asupri]i, sau \ntr-o mansard` umil`, \n care o
cus`toreas` famelic` agonizeaz` [i moare, \n tov`r`[ia simbolic` a
unei albine. C`ci \n vremea c~nd redacta marea [i p~n` la un punct
excentrica povestire Aventurile faraonului Tlà, \n timpul studiilor
berlineze, Eminescu \ncepea [i o serie de povestiri din care unele
]ineau poate de dimensiunile unui roman [i altele la acelea ale unui
poem, dar care, din nefericire, au r`mas \n stadiul proiectelor [i
fragmentelor. A[a este, dintru \nt~i, fragmentul ce am denumit La
curtea cuconului Vasile Creang` (ms. 2255, 162–167), \n care arta
descriptiv`, arta portretistic`, umorul [i acuitatea studiului
sociografic merg m~n` \n m~n` [i imprim` povestirii \nsu[iri pe
care singur` proza lui Mihail Kog`lniceanu ([i ne g~ndim la lectura
social` a romanului Tainele inimii) [i \ntr-o oarecare m`sur` proza
lui Alecsandri le manifestaser`. Descrierea ¥`rii de Sus a
Moldovei, a v`ii Siretului [i am`nun]ita detaliere a unor c`r]i
boiere[ti sau a vie]ii de sat \n timpul muncilor pe ogoare atest` pe
scriitorul crescut \ntr-un astfel de mediu [i care a dus toat` via]a
nostalgia locului de ob~r[ie. Finalul acestui cr~mpei ini]ial: „Stelele
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izvor`sc umede [i aurite pe smal]ul cel ad~nc [i albastru al cerului,
buciumul se aude pe dealuri, un fum de un miros adormitor \mple
satul, car`le vin cu boii osteni]i, sc~r]~ind din lanuri, oamenii vin cu
coasele de-a um`r“ etc. nu este, precum cititorul \[i aduce aminte,
altceva dec~t peisajul admirabilei elegii Sara pe deal, care la epoca
aceasta era redactat` [i intrase \n compunerea c~torva poeme
(Ondina, Ecò) [i care, de fapt, descindea dintr-un pasaj descriptiv
mai vechi, ce se \nt~lne[te \n Geniu pustiu. Felul cum „se cristaliza“
o curte boiereasc` cu boierna[i s`r`ci]i [i rude s`race, c`rora li se da
prilejul s` se ridice [i s`-[i rec~[tige averea, arunc` o interesant`
lumin` asupra structurii sociale de la \nceputul veacului trecut [i
cheam` \n memorie cutare sau cutare pasaj din cartea at~t de plin`
de adev`ruri politice [i sociale a logof`tului Dinicu Golescu.
Portretele lui Porfirie Ruf`, v`rul cam [oltic al lui Creang`; al
pustnicului Iosif, fratele mai mare al boierului, adev`rat [i virgilian
b`tr~n din Tarent, fericit \n chiar schimnicia lui, [i dup` aceea
portretul conului Dr`gan Ciuf`, cel cu visuri de domnie (c`ci \n
vremea aceasta „oameni din ace[ti nu erau rari“ noteaz` Eminescu:
„Domnia o visa p~n` [i cel din urm` mazil, dup` c`derea
fanario]ilor“), dovedesc c~t de mare era aria social`, c~t de
\ntemeiate pe cunoa[terea istoriei erau povestirile de acest fel din
proza lui Eminescu. De altminteri, dup` epoca propriu-zis` n-a
putut folosi din plin toate aceste cuno[tin]e [i aptitudini ale
c`rturarului (s` nu uit`m o clip` c` toat` aceast` produc]ie enorm`
a scriitorului e fructul a numai 13 ani  din via]` [i c` ea a fost
acumulat`, \ntre 1870–1883), proza sa politic` [i \ndeosebi aceea
dintre 1877–1883, a sextantului de la «Timpul», v`de[te o maturi-
tate de g~ndire [i o virulen]` critic`, \n care colaboreaz` permanent
omul de studiu ad~nc [i temperamentul prin excelen]` liric al
pamfletarului de ras`. Al`turi cu via]` patriarhal` [i cu reconstitu-
irea feudalit`]ii moldovene, se situeaz` unele \ncerc`ri de-a zugr`vi
via]a or`[eneasc`, \n spe]` societatea Ia[ilor de pe la anul „1840 [i
c~]iva“. A[a este fragmentul intitulat chiar de Eminescu Aur, m`rire
[i amor (ms. 2255, 85–91), redactat cu aproxima]ie \n 1874 [i a
c`rui confruntare cu literatura \nainta[ilor, Alecsandri, Alecu
Russo, Kog`lniceanu, Costache Negruzzi, dintre care fiecare au
\nchinat Ia[ului de pe la 1840 pagini pitore[ti [i de satir`, ar
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constitui o tem` vrednic` s` ispiteasc` pe istoricii literari. Planurile
ce se deseneaz` dintru \nceput [i \n ciuda restr~nsului spa]iu al
fragmentului, detaliile sugestive, nota]iile veridice [i comentariile
cu care \nso]e[te, \n formul`ri ingenioase, aspectele societ`]ii
ie[ene, arat` deosebirea dintre prozatorii \nainta[i [i Eminescu. De
ast` dat`, evocatorul peisajului selenar sau egiptean [i exegetul
apriorismului kantian sau al metempsihozei se opre[te cu interes
asupra trecutului nu at~t de dep`rtat [i al particularit`]ilor lui. El
noteaz` „fanarele cu untdelemn“ ale ora[ului, societatea distribuit`
\n diversele saloane, salonul principal de parad`, odaia destinat`
b`utului, jocului de c`r]i [i limbu]iei r`ut`cioase, natura limbajului
sem`n~nd parte cu al cucoanei Chiri]a [i parte cu al filosofiei lui
Gane, [i st`ruie \ntr-o reflec]ie ce merit` s` fie transcris`, pentru
calitatea adev`rului ei, asupra unor categorii sociale, parazitare,
adjuntan]i domne[ti [i oameni f`r` c`p`t~i, cu rang [i mijloc dup`
na[tere: „Din acest soi de oameni, urmeaz` cronicarul, s-a recrutat
apoi \n urm` acel soi contingent de a[a-numi]i oameni mari ai
Rom~niei, al c`ror cel mai mic defect era acela c` nu [tiau carte.
Ace[tia apoi au \ncurcat lumea amar de vreme, vr~nd ca s`-[i
rec~[tige valoarea unei vie]i pierdut` \n c`r]i. Nu cread` cineva c`
vorbesc din ur` sau din predilec]iune pentru cele trecute. Nici prin
minte nu-mi trece. Ur~t sau iubit, oricare obiect sau rela]ia sa, care
e capabil de a st~rni unul din aceste dou` efecte \n sufletul nostru,
este \n sine considerabil. Pe sec`tur` \ns` nu se sup`r` omul
cuminte, pentru c` n-are pe ce [i la ce. Te miri numai cum s-au
putut na[te asemenea minuni“ (subl. n.). Urmeaz` dup` aceea:
descrierea interiorului, cu litografii ale Institutului „Albina
Rom~neasc`“ [i reproduceri dup` tablourile mae[trilor str`ini, ca \n
cutare capitol din poemul lui Gogol; un portret al b`tr~nului. „un
gurmand al conversa]iunii“ ([i expresia e reluat` ceva mai t~rziu
\ntr-o poem` postum` Minte [i inim`: „voi gurmanzi ai fericirii“);
portretul t~n`rului de 18 ani, retras dup` o perdea de m`tase verde,
[i \n care se vor fi r`t`cit multe din tr`s`turile propriului s`u portret,
de epoc` („Fruntea lui nalt`, alb`, foarte neted`“ etc.).

Am amintit \n diverse r~nduri de umorul lui Eminescu, [i el
\mbrac` multe aspecte, at~t \n poezie, c~t [i \n proza sa, de la
cinismul boem al „cuget`torilor s`rmanului Dionis“, p~n` la
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ini]ierile erotice ale copilului de cas` C`t`lin \n Luceaf`rul, [i de la
[`g`lnicia adolescent` din La aniversar` [i p~n` la cutare articol
din ziar, de acid` verv`, ca articolul \nchinat fenomenologiei
practicilor politice [i a instabilit`]ii de opinii, at~t de \n floare \n
istoria noastr` contemporan`. Una din formele umorului
eminescian [i nativei sale bune dispozi]ii l-a constituit \ntotdeauna
[i parodia sau pasti[a marilor modele ale literaturii universale.
Astfel de \ncerc`ri sunt numeroase \n poezie: o parodie a unui
episod din Iliada, integrat` \ntr-o scen` a poemului postum [i
inedit, despre care am amintit [i mai \nainte Minte [i inim`, sau o
parodie, tot homeric`, Prescurtare la Odiseia, cu aluzii la eveni-
mentele politice de dup` 1876, la c`derea de la putere a
junimi[tilor (textele \n Poezii postume). çn proz`, [i \ntr-o redac]ie
berlinez`, cu aproxima]ie de pe la 1874, afl`m un fragment ce-l
putem intitula dup` numele personajului principal Ermolachie
Chis`li]` (ms. 2255, 188–194 v). E portretul unui preot de ]ar`,
incult [i de originalitate primar`, care s-ar putea, poate, situa
cronologice[te \ntre Popa Tanda de Slavici [i Popa Duhu de Ion
Creang`. De un comic bufon \n prima parte a scenei din biseric`, a
r`zboiului pu]in elegant dintre poet [i dasc`lul Pintilie Buchilat, [i
a spaimei tuturor, c~nd li se pare c` necuratul a pus st`p~nire pe
l`ca[ul sf~nt, povestirea folose[te invoca]ia c`tre muz` [i tonul de
epopee, bogat \n epitete ornate [i formule ceremonioase, \n
prezentarea personajelor „ilustre“ ce se adunaser` \n ]intirim, cu
g~nd s` dea foc bisericii: „O, muz`!, \ncepe rapsodul, \nva]`-m` s`
c~nt h~rjoana* acestei scene; vede]i-l pe micul Buchilat s`rind, s`
ajung` funia de la clopot [i tr`g~ndu-l tot \n s`rituri, vede]i pe
bravul alarm~nd satul [i trezindu-l cu toaca ca la m`n`stire. Popa
urla \n biseric` de c`dea tencuiala de pe pere]i. ßi cine, o, muz`,
cunoa[te numele acele ilustre a acelora cari pentru ca s` dee foc
bisericei, se adunase \n ]intirim? çnainte merge cu o pr`jin` lung`
viteazul Mitru]` Buruian`. Lui \i urmeaz` cu parii* stra[nicii [i
\n]elep]ii Ftoma lui Culbeciu [i m`rinimosul Toader Zurgal`u. ßi
pe cine mai z`re[te ochiul meu \n str`lucitele [iruri? Oare nu-i
acela teribilul D`mina Cu[m`-lung`? ßi oare cine te \ntrece \n
fapte str`lucite pre tine, de berbeci adun`torule. Curc`? ßi v-am
v`zut [i pe voi, pe calea m`ririi, pre tine \ntre to]i iste]ii cel mai cu
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cap V`s`lie Cotcodac, [i pe tine, Neagule a lui ßolomon! Iar
asemenea unui chip nep`s`tor, prin chipuri omene[ti [i trec`toare,
asemeni unui c~rnat f`cut cu ging`[ie \ntre cartabo[ii cei mari,
str`luce[te un t~n`r viteaz (Ilie a lui Neculai) \n \ntunecata
mul]ime. T~n`r plin de speran]`, el salut` cu entuziasm pericolul [i
finala istorie. El a num`rat abia dou`sprezece roze [i \n conformi-
tate neglijeul s`u \i st` foarte frumos. Ciubotele lungi [i largi ale
t`t~ne-s`u \i d`deau un aspect eroic [i plin de demnitate; cojocul
sp~nzura p~n`-n p`m~nt [i c`ciula s`rmana cu un stog de f~n pe un
cap de curcan. Dar oare la ce s` tr`d`m dulcele s`u nume? Cine nu-
l ghice[te – oare istoria nu-l va \nsemna pe paginile sale, dac` n-a
avé alt` treab` de f`cut… A[adar pourquoi?“

Despre schi]a La aniversar`, publicat` ca foileton \n „Curierul de
Ia[i“ din 9 iulie 1876, am spus ici [i colo c~te ceva. Proza
eminescian` atinge cu schi]a aceasta una din cel mai \nalte culmi,
egal`, cu toate c` \ntr-un plan \nvecinat, cu aceea pe care – \n poezie
– a realizat-o Floare albastr`. Rareori comedia dragostei adolescente
a cunoscut tr`s`turi mai delicate, mai pline de poezie, mai
p`trunz`toare [i mai psihologice \n acela[i timp, ca acelea din La
aniversar`. Folosirea pseudonimului Tolla, pe care Eminescu \l
folose[te [i \n poeziile de atelier, pentru Veronica Micle ([i care este
\mprumutat titlului unui roman pasional de Edmond About), arat`
nu numai atmosfera ie[ean` din care a r`s`rit acel candid nuf`r alb
al prozei eminesciene, dar [i capacitatea de transfigurare a poetului,
care \n 1876, unul din anii cei mai viforo[i ai iubirii sale, a putut s`
elaboreze o povestire de gra]ia [i castitatea schi]ei La aniversar`.

Dar pentru a vedea \n ce m`sur` un astfel de text este fructul
unui sus]inut travaliu artistic, ar trebui \ntreprins` o confruntare cu
primul concept al schi]ei, intitulat çnt~ia s`rutare (ms. 2255,
250–254), dat~nd dup` scris cu 2–3 ani mai devreme [i \n care
cursul \nt~mpl`rilor [i mai ales timbrul schi]ei des`v~r[ite e cu
totul embrionar. Sf~r[itul \nsu[i al primului concept atest`
dep`rtarea dintre un fluture [i o omid` (cu adaosul, desigur, c` [i
fluturele e altoit tot pe omid`); „Scriitoul acestor [ire, st` scris la
sf~r[itul çnt~iei s`rut`ri, ar mai avea de ad`ugat ceva – nu morala
istoriei, c`ci ea e v`dit` – ci o \ntrebare: oare exist` fericire f`r`
amor? Poate – dar nu cred“.
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Tot \n „Curierul de Ia[i“ \n 1876, august, \ntr-o serie de
foiletoane, nesemnate [i cu specificarea O novel` original` apare [i
lunga povestire Cezara, nu numai romantic`, dar [i melodramatic`,
\n anumite episoade, de un stil prin excelen]` eminescian, \n care
se \nt~lnesc puternice reminiscen]e schopenhaueriene, precum
figura pustnicului Euthanasius [i „frumoasa lui moarte“ \n mijlocul
naturii ocrotitoare, [i mai multe semne ale acestui studiu al iubirii,
pe care Eminescu l-a ad~ncit cu pre]ul unor ne\ntrerupte suferin]e
personale. çn iubirea senzual` a Cezarei, precum [i \n demonismul
lui Ieronim s-a strecurat, de bun`-seam`, multe din aspira]iile
erotice [i din tr`s`turile psihologice ale poetului. Dup` cum o
figur`, \ntru totul realist`, de jovialitatea c`lug`rului Onofrei, pune
din nou \n lumin` umorul lui Eminescu [i precipit`, prin contrast
cu cadrul [i atmosfera romantic`, un aliaj de o savuroas` autentici-
tate. Luxuriantele pagini descriptive din Cezara, \ndeosebi
imaginea paradisiac` a insulei lui Euthanasius, imprim` povestirii
poate cel mai sigur sigiliu de originalitate.

Dintre celelalte fragmente de proz` literar`, ce se mai afl` \n
manuscrisele poetului, o men]iune special` se cuvine povestirii
Moartea lui Ioan Ve[timie (ms. 2255, 268–280), at~t pentru
calitatea textului, c~t [i pentru faptul c` e ultima lucrare \n proz` a
lui Eminescu, redactat` \ntr-o vreme c~nd era prins cu totul \n
r`spunderile gazet`riei politice de la «Timpul». çntr-adev`r, dup`
scris [i dup` caietul de dictando, \n care figureaz` textul, Moartea
lui Ioan Ve[timie apar]ine Bucure[tilor, cu aproxima]ie anilor
1878–1879. Tema povestirii este una din cele mai interesante [i ea
epilogheaz`, cu o senin`tate [i cu un umor macabru de cea mai
subtil` calitate, \n marginea con[tiin]ei sufletului dup` moarte. Ea
tr`deaz` o preocupare constant` la Eminescu [i ea aminte[te spusa
lui Schopenhauer, dup` care „Moartea este adev`ratul geniu
ispititor [i Musagetul filosofiei… F`r` ea, e pu]in probabil c` omul
s-ar fi g~ndit s` filosofeze“.

Concluzia ce s-ar putea trage la cap`tul acestei treceri \n revist`
aproape a \ntregului registru al prozei literare a lui Eminescu este,
pe de o parte, aceea a diversit`]ii acestei proze literare \ns`[i [i,
dup` aceea, a situ`rii ei \n evolu]ia prozei noastre literare \n
genere: a semnifica]iei ei istorice, prin urmare. Ca [i \n poezie,
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Eminescu posed` un num`r egal de coarde la lira sa de prozator
literar. Analiza noastr`, chiar fugar`, a putut s` sugereze din c~nd
\n c~nd cititorului c~t de str~ns` e leg`tura dintre proza [i poezia
lui, cum \ntre aceste dou` tulpini circul` o aceea[i sev`, pentru c`
r`d`cina e aceea[i, [i cum, la fel ca [i \n poezie, fluidul acesta
creator a str~ns \n sine toate virtu]ile [i ale solului [i ale soarelui [i
ale \nt~mpl`toarelor accidente ale istoriei. Foiletonism, folclor,
nuvel` romantic`, nuvel` filosofic`, roman social [i politic,
povestiri \n care se  reconstituie imaginea societ`]ii de alt` dat`,
bun` dispozi]ie [i umor paralel cu medita]ia cea mai grav`, [i totul
altoit pe trunchiul propriei sale biografii – iat` tot at~tea aspecte ale
prozei literare eminesciene. Desigur, dasc`lii s`i \n materie de
proz` literar`, \n afar` de cel mai de seam`, care a fost chiar el
\nsu[i, sunt aceia[i de la care a deprins [i lec]iile poeziei. Goethe,
Schiller, romanticii germani, cei francezi, poporul [i tezaurul lui
folcloric i-au hr`nit sufletul [i imagina]ia, i l-au \mbog`]it [i i-au
deschis perspective neb`nuite. Romantismul, al c`rui prestigiu tot
mai era \n floare, la vremea c~nd Eminescu str`bate anii cei mai
genero[i ai vie]ii, [i care consuna cu aspira]iile vis`torului, care a
fost [i a r`mas tot timpul Eminescu, chiar c~nd via]a l-a obligat s`
descind` \n for [i s` zg~l]~ie ca un adev`rat Samson pila[trii
blestematelor càpi[ti politice, romantismul acesta \nv`luie cu
zvonurile lui de purpur`, bun` parte din proza literar` a lui
Eminescu. ßi, poate, \nc` ceva. C`ci toat` rev`rsarea aceasta de
poezie \nfiorat` care tremur` \n scrisul lui Eminescu, ca aria unui
lac m~ng~iat de razele lunii, se simte continuu prezen]a unui duh
aerian, unui Ariel inspirat [i inspirator, care anim` cele mai
frumoase din paginile lui Eminescu, [i acest duh este al lui
Shakespeare: „P`rea c` geniul divinului brit Shakespeare respirase
asupra p`m~ntului un nou \nger, o nou` Ofelie“, st` scris \ntr-un
loc din S`rmanul Dionis, [i impresia noastr` e c` imaginea aceasta
ar putea deveni un adev`rat blazon, p~n` \ntr-at~ta „respirarea“
geniului shakespearean este prezent` \n poezia [i proza literar` a
lui Eminescu. O cercetare mai atent` de altminteri, arat` nu numai
bogate referin]e la numele [i opera lui Shakespeare, dar chiar [i
prezen]a unui adev`rat cult shakespearean la Eminescu. ßi, pentru
a \ncheia aceste observa]ii, s` reamintim cum al`turi cu excesele
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romantice, proza literar` a lui Eminescu nu nesocote[te nici
directiva realist`, studiul societ`]ii \n ceea ce are ea mai
caracteristic, critica moravurilor [i a[ez`rilor sociale, cu un cuv~nt
toate acele tr`s`turi proprii realismului critic. Cel ce scria pagini de
ad~nc` \n]elegere pentru Shakespeare scria altele, nu mai pu]in
pertinente despre nuvelele lui Slavici sau despre literatura satiric`
[i realist` a lui Gogol din Revizorul [i Suflete moarte. ßi poate c`
o anume latur` a prozei literare eminesciene nu e str`in` de
sugestiile ce puteau s`-i vin` de la marele scriitor rus, mare
observator al societ`]ii, dar [i mare liric \n acela[i timp, romancier
[i rapsod totodat`. Toate aceste virtu]i ale prozei literare
eminesciene, ce ]in de mai multe meridiane, fac originalitatea
acestui prozator, care debuteaz` \n jurul anului 1870 [i a c`rei
activitate publicistic`, \n planul prozei literare, se \ncheie \n anul
1876. Cei [ase ani \ns` sunt de ajuns ca s` marcheze o dat`
distinct` \n evolu]ia prozei noastre literare [i pentru aceasta,
evident, nu este numaidec~t util s` urm`rim ce anume produceau
confra]ii s`i, mai v~rstnici sau de aceea[i genera]ie, \n publica]iile
timpului: un Leon Negruzzi, un Nicolae Gane, un Ion Pop
Florantin sau un Samson Bodn`rescu, de care avea s`-l lege cu
timpul o str~ns` prietenie, al c`rui scris \l urm`rea ([i sunt anume
vestigii c` i-a fost un lector asiduu) cu aten]ie [i care se ridica, f`r`
doar [i poate, peste media prozatorilor acelui timp. Virtu]ile prozei
lui Eminescu, str`lucitoare prec~t [i variat`, se impun prin sine, a[a
cum s-au impus [i cele ale poeziei lui. Ele au adus preocup`ri,
probleme, o lume, o atmosfer` [i peisaje at~t de transfigurate, \nc~t
au \nscris \n proza de crea]ie a veacului al XIX-lea un nume
deopotriv` cu ale \nainta[ilor. Exist` un sector autonom al prozei
literare eminesciene, a[a cum exist` unul pentru proza lui
Constantin Negruzzi, a lui Heliade R`dulescu, Nicolae Filimon,
Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Mihail Kog`lniceanu, Hasdeu [i
Alexandru Odobescu. E galeria marilor personalit`]i ale scrisului
rom~nesc \n proz`.
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