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Bucureşti, 15 ianuarie 2000 

Către, 

EDITURA "EX PONTO" din Constanţa 

După cum toată Ţara Românească a luat la cunoştinţă, anul 
2000 e decretat "Anul Eminescu". De la un capăt la altul al 
Patriei, se vor organiza manifestări aniversare de tot felul 111

cinstea marelui Poet. 
Desigur că şi la Constanţa se are în vedere ceva. 
În acest sens, în calitate de colaborator al Editurii Ex 

Ponto şi dobrogean de baştină, vreau să vă fac o propunere, ca 
să fim (oarecum) şi noi, dobrogenii, în rând cu toată lumea. 

Vă propun editarea unui volum intitulat: Odiseea editării 
Poeziilor lui Eminescu în prima sută de ani: 1884-1984. Este 
vorba de toate ediţiile din Poezii câte au apărut în prima sută de 
ani, adică din perioada când "bătăliile ediţiilor" a fost foarte 
lnverşunată, încheindu-se cu ediţia academică de după 1984. 

Cartea (200 pagini) cuprinde o prezentare a tuturor ediţiilor 
(mari şi mici, critice şi populare, ocazionale sau festive etc.) 
publicate între 1884-1984. 

Nu am pretenţia să fiu un eminescolog, dar am avut şi eu w1 
hobby când nu puteam face ceva mai bun, să mă ocup de această 
problemă. Care, în felul ei, este pasionantă. Cu anumite ocazii s-au 
mai întocmit asemenea "cataloage'� dar sporadic şi selectiv. Aici, 
cred eu, e vorba de un Catalog complet al ediţiilor, cu succinte 
comentarii şi prezentări grafice şi de conţinut a tuturor ediţiilor. 

Ar fi frumos ca şi Constanţa, prin Ex Ponto, să fie prezentă 
cu ceva în Anul Eminescu, drept care vă fac această ofertă. 

Vă stau la dispoziţie. 
Cu cele mai bune sentimente de coofraternitate şi prietenie, 

Pericle Martinescu 
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I. 

C: a şi cum o ursitoare capricioasă ar fi vrut să se joace cu
soarta celui mai mare poet apărut pe faţa pământului mioritic, 
Mihai Eminescu a fost predestinat să aibă nu numai o foarte 
romantică existenţă corporală, dar şi una dintre cele mai fas
tuoase şi mai disputate posterităţi literare. Poetul parcă ar fi 
avut sentimentul limpede că prevede acea întreagă armată de 
comentatori şi exegeţi, sau ac�le piramide de "tomuri 
brăcuite" ce vor apare după moartea lui, atunci când, străful
gerat de acest presentiment, a zămislit versurile sarcastice din 
Scrisoarea I-a, unde ironiza avant la lettre pe proprii săi 
hagiografi postumi. Dar, cu toată satira virulentă îndreptată 
împotriva acestora, cu toată discreţia şi modestia, de care 
atâta dovadă a dat în viaţă, poetul n-a avut parte, după 
moarte, de marea linişte eternă de care a fost totdeauna înse
tat. Din contra, abia după moarte Eminescu a devenit ceea ce 
avea să rămână mereu: o mare problemă de istorie literară. 
Spunem o "mare problemă" fiindcă Eminescu a intrat atât de 
adânc în conştiinţa românească, încât numele şi opera lui s-au 
confundat aproape cu sufletul naţiunii înseşi şi orice exegeză 
făcută pe marginea unei teme eminesciene este susceptibilă de 
a fi socotită o exegeză făcută pe indiferent care temă a eposu
lui şi etosului naţional. Fiecare epocă şi fiecare generaţie au 
simţit impusul să-şi întocmească examenul propriei conştiinţe, 
ca prezenţă istorică şi ca aport estetic, în raport cu Eminescu, 
ceea ce a dus la o proliferare fără precedent a comentariilor 
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asupra operei sale. A urmări diagrama acestor comentarii 
efectuate în decursul deceniilor este a contura însăşi evoluţia 
spiritului modern, a modernităţii în cultura noastră din ulti
mul secol. 

Fără însă ca cineva să se gândească a amenda vreodată 
dimensiunile acestui complex şi superb fenomen literar, se 
poate spune că pe seama lui Eminescu s-a mers totuşi, uneori, 
prea departe în materie de producţie poligrafică. Dacă astăzi s-ar 
întocmi o biobliografie exhaustivă a scrierilor despre 
Eminescu - şi probabil că ea se va ivi cândva - s-ar vedea 
foarte bine că în numele lui au fost folosite tone de hârtie şi s-au 
consumat hectolitri de cerneală şi că despre nici un alt poet nu 
s-a scris atât de mult ca despre creatorul Luceafărului.*)
Lucrul nu este de condamnat, fireşte, deorece el denotă marea
pasiune literară şi permanentul focar al atâtor problematici
culturale pe care apariţia lui Eminescu le-a stârnit şi le-a ali
mentat în exploziile de gândiri şi de simţiri ale spiritualităţii
româneşti. Cu toate acestea, se poate vorbi, în anumite cazuri,
din anumite perioade, şi de intrusiuni neavenite, s-ar putea
spune chiar abuzive.

Este îndeobşte cunoscută afirmaţia că viaţa lui Eminescu a 
fost analizată, descrisă, "romanţată", uneori fără măsură sau 
decenţă, de către prea mulţi dintre cei ce au abordat acest teri
toriu mirific. Dar un destin şi mai complicat a avut opera lui 
Eminescu, trecută printr-un nesfârşit şir de ipostaze şi 
îmbrăcată în tot atâtea soiuri de haine, unele mai "lustruite" 
decât altele, încât acest exces de zel poate fi acuzat cu o justifi
cată îndreptăţire. De bună seamă că o asemenea operă pro
fundă şi plină de taine trebuia cercetată şi explicată de posteri-. 
tate, însă prea puţini dintre cercetători au fost aceia care, 

*) Numai despre acest poem s-au scris până acum peste zece mii de comentarii (Nota 1985) 
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mânaţi de o nepotolită dorinţă de a descifra un cuvânt sau un 
gănd al poetului, au putut rămâne "lungi sferturi de oră 
agăţaţi la fereastra mută, ca de lentila unui periscop", dea
supra unui vers sau a unei pagini de manuscris, cu năzuinţa 
de a descoperi o nouă înălţime sau o nouă oază de frumuseţe 
în acest "tărâm al miracolelor", care este Eminescu - după cum 
mărturisea cel mai sârguincios dintre ei, devotatul Perpessicius, 
în Prefaţa la monumentala lui ediţie. Aceştia, câţi vor fi fost, 
au căutat să lămurească ultime nedumeriri şi să pătrundă cât 
mai adânc în ''peştera acestui somptuos Aladin", în labora
torul de lucru al poetului, ca să afle acolo unele mistere pe 
care Eminescu le-a luat cu el în noaptea neagră a 
Necunoscutului. 

Nicolae Iorga a afirmat odată, într-o comunicare acade-
mică ţinută cu prilejul apariţiei unei ediţii noi a Poeziilor, în 
1929, că asupra operei lui Eminescu s-au făcut prea multe 
intervenţii din afară şi nu totdeauna în chip fericit. "Nici o 
operă literară eminentă, ieşită dintr-o minte genială, n-a avut 
trista soartă a operei lui Eminescu", declara cu accentul lui de 
mare iritare Iorga. 1) Şi, privind lucrurile dintr-un anumit 
unghi, i s-ar putea da dreptate. Când vorbea de "trista soartă" 
a operei lui Eminescu, Iorga se referea la faptul că în dome
niul editării acestei opere - şi înţelegem aici a Poeziilor - n-a 
funcţionat niciodată un control sever şi a fost totdeauna la dis
creţia oricui voia să-şi lege numele de numele, creaţia sau 
existenţa aceluia care singur nu-şi ştiuse la vremea lui viaţa 
"pe de rost". 

Dacă am face o comparaţie între soarta editorială a 
Poeziilor lui Eminescu şi soarta altor creaţii tot atât de magis
trale din cultura europeană modernă, vom vedea şi mai 

1) Nicolae Iorga: Note istorice asupra editării operei poetice a lui M. Eminescu, Academia
Româna. Memoriile Sectiei Istorice. Seria III, Tom IV, 1929.
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limpede prin cât de multe avataruri a trecut şi la cât de variate 
operaţii a fost supusă opera poetului român. În studiul intro
ductiv la Essais-urile lui Montaigne, Albe!'rt Thibaudet număra 
numai 16 ediţii principale ale acestei opere apărute în decurs 
de 350 ani, de la 1580, când a fost publicată prima ediţie, până 
în 1933, când marele critic alcătuise ediţia sa publicată în: 
colecţia "Pleiade" a editurii Gallimard.R.F. Zaharie Tourneur, 
care a alcătuit o ediţie critică a Pensee-urilor lui Pascal (la 
"Editions de Cluny"), înregistra 25 ediţii principale ale acestei 
opere, apărute în decurs de peste 250 ani, de la 1670, data 
primei ediţii, până în 1938, anul apariţiei celei din urmă. În 
sfârşit, cel mai frecventat poet francez, Charles Baudelaire, 
despre care s-au scris zeci şi sute de exegeze, a avut un număr 
redus de ediţii critice. Y.G. Le Dantec, alcătuitorul ediţiei din 
aceeaşi colecţie "Pleiade", apărută în 1932, înregistra numai 10 
ediţii critice din Les Fleurs du Mal, apărute în decurs de 75 
ani, de la 1857 până în 1932. Şi exemplele ar putea continua. 

Poeziile lui Eminescu au apărut în numai 55 ani, câţi s-au 
scurs de la apariţia primei ediţii Maiorescu, din 1884, până la 
publicarea ediţiei Perpessicius din 1939, în aproape 80 de 
ediţii, diferite una de alta, majoritatea dintre ele având chiar 
pretenţia de a fi considerate "ediţii critice". În tabloul întocmit 
de el şi publicat la începutul volumului I al Opere-lor lui 
Eminescu, apărut în 1939, Perpessicius înregistrează 69 ediţii 
principale ale Poeziilor. Proporţia este enormă, după cum se 
vede, mai ales dacă e raportată la alte cazuri similare şi la o 
perioadă de timp atât de scurtă. 

Care este cauza acestei excesive atenţii acordată Poeziilor 
lui Eminescu de către editorii postumi ai poetului? Ea este 
una singură: faptul că Eminescu nu şi-a alcătuit şi nu şi-a pu
blicat el însuşi volumul de poezii în timpul vieţii. 

În genere, cărţile îşi au o viaţă a lor proprie, după cum şi 
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scriitorii îşi au o existenţă a lor personală. Este de mirare că 
până astăzi nu s-a scris nici o "viaţă romanţată" a vreunei cărţi 
mari, deşi s-au scris atât de multe despre scriitori şi despre tot 
felul de alte figuri celebre. Şi e neîndoios că viaţa romanţată a 
unei cărţi de răsunet ar fi cel puţin tot atât de atrăgătoare ca şi 
a oricărui autor sau aventurier faimos. De obicei, cărţile încep 
să trăiască abia după moartea celor ce le-au scris. Atunci 
începe marea poveste a peregrinărilor lor editoriale, trecând 
din mână în mână, din tipografie în tipografie, din oraş în 
oraş, din ţară în ţară, îmbrăcând tot .felul de forme şi culori, 
întâmpinând o întreagă gamă de elogii sau atacuri, fără ca 
autorii să le mai poată apăra, plutind pe oceanul nesfârşit al 
culturii ca nişte corăbii pornite în lungi călătorii peste ani sau 
peste veacuri. 

Mai bogată în peripeţii însă, în această privinţă, este viaţa 
cărţilor care n-au văzut lumina tiparului decât după dispariţia 
autorilor lor. Ele sunt asemenea unor copii orfani lăsaţi la voia 
întâmplării. Neexistând o ediţie întocmită de autor, singurul 
care i-ar fi putut da forma dorită de el, cartea rămâne la dis
creţia editorilor postumi, (mai ales în cazul volumelor de 
poezie), unii adăugând pagini noi, alţii reducând cuprinsul, 
unii fiind conduşi de principii estetice sau morale, alţii 
aplicând criterii cronologice, tematice sau de altă natură, astfel 
că opera respectivă nu poate să aibă niciodată o formă inalie
nabilă,intactă, care să rămănă definitivă. Ea este ca o paran
teză imensă deschisă de un poet în istorie, pe care sute de 
cercetători se străduiesc apoi să o închidă şi nu izbutesc. 

În literatura noastră o astfel de problemă, o asemenea 
paranteză dilematică o constituie Poeziile lui Eminescu, a 
căror ediţie definitivă a antrenat cu precădere munca a 
numeroşi critici şi istorici literari din diferite epoci. Mulţi din
tre aceştia au publicat câte o nouă ediţie, răsturnând criteriile 
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înaintaşilor şi având pretenţia de a susţine că au dat la iveală 
adevărata ediţie Eminescu. De fapt, materialul era acelaşi, iar 
prin ceea ce se deosebeau ediţiile între ele era doar modul 
cum fiecare editor găsea de cuviinţă să-şi facă datoria faţă de 
Eminescu şi felul cum fiecare l-a întâmpinat, înţeles şi simţit 
pe marele poet la epoci diferite. 

Povestea publicării Poeziilor lui Eminescu în volum ar 
putea constitui canavaua unui amplu şi pasionant roman de 
aventuri filologico-editoriale. Odiseea tipografică a versurilor 
sale, desfăşurată pe o perioadă de timp ce depăşeşte suprafaţa 
unui veac - de la prima înmănunchiere într-un singur corp 
apărută la începutul anului 1884 şi până în prezent - nu are 
asemănare în întreaga istorie a literaturilor lumii. Întocmirea 
unei ediţii definitive a creaţiei celui mai mare şi mai consacrat 
poet al nostru nu a putut fi rezolvată, odată pentru totdeauna, 
nici măcar în decurs de un veac, cu toate eforturile depuse în 
această direcţie de criticii, istoricii literari, lingviştii şi editorii 
săi zeloşi. În schimb, această problemă a dat loc la nenumărate 
dispute şi controverse, cum se va vedea, între diferiţii "emi
nescologi" angajaţi într-o lungă acţiune de cercetare. Ea 
formează obiectul unei legitime preocupări chiar şi în momen
tul de faţă (1985). 

Prin faptul că Eminescu nu şi-a editat poeziile într-un 
volum alcătuit şi tipărit sub îngrijirea sa, aşa cum procedează 
orice autor preocupat de soarta operei lui, a lăsat mână liberă 
nu numai celor cu pregătire specială în domeniul literaturii, 
dar şi numeroşilor amatori de mai târziu, s_ă umble în fondul 
de manuscrise rămase de la el şi să scoată de acolo ce voiau şi 
cum voiau, pentru a realiza fiecare o "ediţie" proprie a 
Poeziilor. Chiar şi atunci când editori conştiincioşi, conduşi de 
un sever simţ de răspundere (!brăileanu, Botez, Călinescu, 
sau, înaintea lor, Scurtu ori Bogdan-Duică) tindeau să rezolve 
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dificultăţile - imense, e drept - prin întocmirea unor ediţii 
minuţios cântărite cuvânt cu cuvânt şi literă cu literă, ei nu 
izbuteau totuşi să cadă în întregime de acord asupra 
spinoaselor amănunte ridicate de o asemenea muncă sisifică. 
Ceva mai mult, fără voia lor, toţi aceştia au dat naştere unui 
spectacol care, dacă nu s-ar desfăşura pe un teritoriu atât de 
grav, ar apărea ca o gâlceavă a cărturarilor, căci "fiecare editor 
găsea cu cale să arunce o piatră în grădina antecesorului, pen
tru ca mai ferit să-şi impună roadele muncii sale ferme", după 
cum remarca acelaşi Perpessicius cu maliţioasă delicateţe 
atunci când se referea la activitatea autorilor de "ediţii critice" 
dinaintea lui. În loc să reia şi să continue investigaţiile prede
cesorilor, urmaşii, adăuga Perpessicius, "aveau grijă să le 
aplice o lovitură de graţie", ca să justifice propria lor intrare în 
acţiune. 

Lucru şi mai regretabil, în toată această poveste, e că unii s-au 
"ridicat" şi "s-au înstărit" - cum spunea cândva un alt mare 
poet1 l - pe seama exploatării postume a lui Eminescu. Ei 
prezentau opera poetului în atâtea feluri şi chipuri, încât 
simţirea şi gândirea lui se alterau în potopul de tălmăciri şi 
răstălmăciri la care erau supuse. Iar lanţul acesta de slăbiciuni 
ajunsese până acolo că.fiecare studiu, fiecare "explicare" not.1ă 
a fenomenului Eminescu se transforma, de fapt, într-o miti
zare sau o mistificare a ceea ce este esenţial în Eminescu. 
"Roatele tipografilor noştri de mii de ori se învârtesc pe zi şi 
or să se mai învârtească în pofida lui Eminescu", profetiza 
Caragiale la puţin timp după moartea poetului. Dar Caragiale 
era departe de a bănui ce mare adevăr a rostit el atunci când, 
referindu-se la scrierile câtorva contemporani ai săi asupra lui 
Eminescu, a formulat în această frază un verdict coroziv la 
adresa contingentelor de exegeţi sau de pretinşi "editori" ce s-au 

1) Tudor Arghezi: Eminescu. Editura "Vremea", 1943.

13 

www.ziuaconstanta.ro



ivit după aceea. 
În capitolele ce urmează nu ne propunem să întreprindem 

un examen amănunţit al ediţiilor din Poeziile lui Eminescu, în 
sensul de a semnala sau confrunta particularităţile de text 
adoptate de fiecare editor. Operaţia este insurmontabilă, şi, 
prin complexitatea lucrurilor, ea nu se va încheia niciodată. 
Ocupându-se de principalele ediţii, unii au şi întreprins, 

parţial, acest lucru.1 l Ceea ce ni se pare mai interesant aici- ca 
simpli observatori ai fenomenului - este să întocmim un 
istoric al ediţiilor, cu evocarea circumstanţelor ce-au determi
nat apariţia lor, cu motivaţiile ce le suscitau şi cu descrierea 
aspectului lor arhitectonic (conţinut, prezentare grafică etc.), 
fără a intra în amănunte de morfologie filologică (text, limbă, 
ortografie). Aceste amănunte, mult prea complicate şi 
minuţioase rămân la latitudinea fiecărui editor să le cerceteze 
şi dezbată, în abordări de strictă specialitate, ele fiind cu 
neputinţă de cuprins într-o privire de suprafaţă şi de ansam
blu a procesului editorial. Contribuţia nostră nu e o lucrare 
ştiinţifică, ci descrierea literară a destinului unei cărţi. Vom 
urmări deci modul cum a fost însuşit şi învestmântat în haina 
tiparului Eminescu de către diferiţii săi editori apăruţi pe fir
mament timp de un secol. În consecinţă, vom acorda o atenţie 
sporită Prefeţelor de ediţii, subliniind criteriile aplicate de 
fiecare editor şi, pe cât posibil, evidenţiind prezumţiile şi ori
ginalităţile (ciudăţeniile) unora dintre ei. Vom extrage din 
aceste Prefeţe diferite pasagii: unele pentru afirmaţiile lor per
tinente, altele pentru diletantismul sau naivităţile lor, în fine 
câteva pentru pitorescul lingvistic sau aspectul lor anecdotic. 

Departe de noi gândul de a face operă critică; vrem să 
facem doar o simplă excursie în acest peisaj editorial convul-

1) Vezi ediţiile Mazilu, Călinescu, Perpessicius, Colorian, Murăraşu, Petru Creţia, sau ana
lizele lui Cioculescu.
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sionat, cu disparităţi ce sar în ochi la tot pasul, înregistrând şi 
expunând cu obiectivitate impresiile de drum culese pe par
curs. Neavând în vedere alcătuirea unei ediţii noi - aşa cum 
îşi propuneau cei despre care va fi vorba - nu aveam nici o 
veleitate în acest sens, astfel că descrierea diferitelor ediţii va 
fi efectuată numai cu intenţia de a arăta cum a fost cu putinţă 
să se ajungă la acea situaţie"tristă", cum o numea Iorga, a 
editării poeziei lui Eminescu. Şi ne vom limita numai la volu
mul de Poezii - şi numai la cele "tipărite în timpul vieţii", fără 
a ataca domeniul postumelor sau acela şi mai dificil al pu
blicisticii ori al prozei literare şi filosofice (acestea din urmă 
supuse în prezent unor foarte sagace investigaţii) - urmărind 
traiectoria pe care s-au plasat de-a lungul deceniilor optica şi 
principiile asupra publicării nemuritoarelor creaţii. În sfârşit, 
deşi, fără să vrem, vom încărca cu un titlu în plus bibliografia 
eminesciană, nu avem nici cea mai mică ambiţie de a trece în 
rândul "eminescologilor", - păstrând acestor eminenţi 
cercetători tot respectul pe care mulţi dintre ei îl merită cu 
prisosinţă. 
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II. 

Precum se ştie , Eminescu nu şi-a tipărit singur volu
mul de poezii în timpul vieţii. După unele atitudini ale poetu
lui - dovedite în prima sa tinereţe şi de care edit9rii lui s-au 
prevalat mai târziu - Eminescu, deşi avea o foarte severă 
conştiinţă artistică şi depunea o grijă şi o muncă uriaşe în 
definitivarea poeziilor sale, nu se interesa totuşi prea mult de 
soarta lor din momnetul când ele îi ieşeau din mână,şi apucau 
drumul tiparului, din motivul, pur şi simplu, că nu dispunea 
de răgazul necesar pentru a le urmări călătoria prin lume. El 
era preocupat mereu de materialul ce-l avea în fază de elabo
rare sau în manuscrise închegate, pe care îl prelucra cu 
migală, căruia căuta întotdeauna să-i dea o formă cât mai 
desăvârşită şi un conţinut de idei cât mai profund şi mai bine 
exprimat. Poetul nu a fost stăpânit prea mult de gândul de a 
publica în volum opera sa, fiind absorbit încontinuu de actul 
creaţiei. La el vanitatea, exprimată prin acţiuni exterioare, juca 
un rol minim, faţă de orgoliul de a da o operă genială care să 
depăşească momentul şi realizările de până atunci. Perfecţia, 
şi nu producţia, îl obseda pe el. 

Pe lângă acestea, se mai adăuga o modestie rară, cum nu s-a 
observat la nici unul dintre contemporanii săi, modestie 
născută nu din neîncredere în sine, ci din faptul că, fiind 
conştient de exigenţele mari pe care le presupune creaţia artis
tică, era conştient şi de efortul necontenit pe care trebuia să-l 
facă spre a atinge perfecţiunea. Şi, ca oricărui artist autentic, 
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aceasta i se părea cu atât mai depărtată cu cât se străduia mai 
mult să ajungă la ea. Iată, bunăoară, ce-i scria lui Iacob 
Negruzzi, în 1871, când îi trimitea din Viena pentru Convorbiri 
literare poezia Mortua est, ale cărei versuri tocmai le încheiase: 
"Bune, simt că nu sunt; poate însă să nu fie cu desăvârşire rele. 
Ştergeţi ce vi se pare bun de şters". La puţin timp după aceea, 
în acelaşi an, repeta încrederea pe care o acorda redactorului 
revistei de la Iasi: "Eu nu vă trimit acum decât niste nimicuri 
neînsemnate (e�pedia poeziile înger de pază şi N�aptea, n.n.), 
căci pentru a corige şi a da o formă mai omenească unor opere 
mai întinse îmi trebuie şi timp şi dispoziţiune. Dacă cele ce 
v-alătur de la mine or fi rele, nu vă jenaţi de fel şi aruncaţi-le-n
foc". Cu alt prilej, fiind vorba de basmul în proză Făt-Frumos
din lacriIµă, se exprimase aproape în aceeaşi termeni: "Vă rog,
mai cetiţi-I şi Dvs. şi ştergeţi ce veţi crede că nu se potriveşte,
căci eu nu mai ştiu ce se potriveşte şi ce nu", (sublinierea noastră).

Dar, lăsând modestia la o parte, toate acestea trădau, 
desigur, mai degrabă .o cochetărie a tinereţii şi un semn de 
stimă faţă de publicaţia căreia i se adresa, căci altfel nu e de 
conceput ca poetul să trimită revistei - chiar la acea vârstă 
fragedă - scrieri de a căror valoare să nu fie mulţumit. În ceea 
ce priveşte "dispoziţiunea" de care pomenea (adică timpul 
necesar pentru a-l consacra în exclusivitate poeziei), el 
mărturisea, în altă scrisoare din aceeaşi vreme, că "o asemenea 
dispoziţiune nu mi se întâmplă s-o am decât foarte rar", din 
simplul motiv că era absorbit, atunci ca şi întotdeauna, de 
avalanşa de lecturi diverse şi multiple pe care le făcea şi din 
cauza cărora el nu mai ştia "ce se potriveşte şi ce nu". 1)

1) Citatele folosite în acest capitol - îndeobşte cunoscute - atunci când nu au indicată altă
sursă, in text sau la subsol, provin din eruditele volume de note şi comentarii ale ediliilor
Perpessicius (1934-1944) şi Murăraşu (1982), unde aparatul informaţional a depistat până şi
cele mai mici amănunte de istorie literară în legătură cu Poeziile lui Eminescu. Acestora li se
cuvin toate elogiile pentru abnegaţia şi muncă lor neistovită.
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Oricum ar fi, în virtutea acestor "dezlegări" ale poetului, cei 
de la Convorbiri literare îşi luau adesori libertatea să facă 
modificări în textul poeziilor trimise de Eminescu, astfel că 
unele din bucăţile publicate în revistă nu au forma originală a 
manuscrisului. Profitând de împrejurarea că poetul nu se afla 
în ţară (era la studii la Viena), că era încă foarte tânăr (pentru 
Convorbiri literare un debutant căruia i se putea smulge uşor 
o concesie), se pare că redactorul revistei, spre a fi scutit de o
eventuală tragere la răspundere mai târziu, a cerut chiar
îngăduinţa autorului de a interveni în poeziile sale. Şi
Eminescu, departe de a bănui atunci-în anul 1871- la ce con
secinţe puteau să ducă aceste modificări, oricât de mici, îi
răspundea cu juvenilă largheţă: "Mă mir de ce mai cereţi
autorizarea mea întru suprimarea strofelor rele, când eu v-am
dat-o de mult cu atâta încredere şi, vă asigur, cu atâta bucurie.
Ştergeţi numai, pentru că nu sunt înamorat deloc de ceea ce
scriu. Ştiu numai prea bine, că chiar ce rămâne neşters nu-i de
vreo seamă deosebită!" Aici se observă uşor încrederea pe care
poetul o avea în factorii de răspundere ai revistei, dar şi reala
lui modestie cu privire la ceea ce scria atunci, în raport cu ceea
ce năzuia să facă.

Mai târziu însă, când Eminescu, ajuns la maturitatea 
creaţiei şi a forţei sale conceptuale, observând că intervenţiile 
redacţiei Convorbiri literare depăşeau cadrul pur artistic al 
materialelor trimise, s-a văzut obligat să reacţioneze cu 
destulă vigoare şi, luând asupră-şi orice răspundere asupra 
formei şi fondului, a interzis orice modificare, cerând să i se 
publice poeziile aşa cum le trimitea. Iată scrisoarea adresată în 
acest sens lui Iacob Negruzzi, în anul 1878: 

"Spun drept că n-aveam de gând a mai tipări versuri. 
Această cură radicală de lirism o datoram Junimii din Iaşi, 
căci desigur că pentru convulsiuni lirice râsul e mijlocul cel 
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mai bun şi cel mai rău. Atârnă adică totdeauna de valoarea ce 
este în ele şi de valoarea ce le-o dă autorul. Acest din urmă 
punct e mai cu seamă important, nu pentru deşertăciunea per
sonală (departe de mine aceasta), dar pentru convingerea că 
lucrez, şi nu în zadar. Eu sunt scriitor de ocazie şi dacă am 
crezut de cuviinţă a statornici pe hârtie puţinele momente ale 
unei vieţi destul de deşerte şi neînsemnate, e un semn că le-am 
crezut vrednice de aceasta. Dacă forma pe care ele au 
îmbrăcat-o e vrednică de râs, vei concede că nu aceasta a fost 
intenţia mea, că atunci e mult mai bine ca să nu se publice 
niciodată. În orice caz eu n-am vrut să le dau o formă ridicolă 
şi dacă sunt greşeli, eu din parte-mi am cântărit orice cuvânt. 

Deci trimit această coală de versuri făcând trei rugăminţi 
cât se poate de stăruitoare, a căror împlinire voiu privi-o tot
deauna ca un deosebit semn de prieteşug: 1) să nu se schimbe 
o iotă din ce am scris, căd îndată ce ies tipărite cu iscălitura
mea, răspunderea greşelilor mă priveşte pe mine; 2) să se
tipărească tuspatru deodată (e vorba de patru poezii trimise
revistei n.n.); 3) să nu aibă în marginea putinţei nici o greşeală
de tipar".1)

Din această scrisoare reiese cât se poate de clar hotărârea 
poetului de a nu mai permite nimănui nici cea mai mică 
schimbare a versurilor. E de reţinut însă că asemenea hotărâre 
a luat-o prea târziu, după ce publicase o bună parte din poezi
ile sale în revista ieşeană. 

Dar nici în urma unei deciziuni atât de energice Eminescu 
nu a fost scutit de surprize, suportând modificări, amputări 
sau diverse alte soiuri de intervenţii, ca să nu mai vorbim de 
inerentele şi nenumăratele greşeli de transcriere sau de corec
tură tipografică făcută de cei ce lucrau pe manuscrisele sale. 

1) I.E. Torouţiu: Studii şi documente literare. Voi. IV, Bucureşti, 1933, p. 134.
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Demnă de urmărit este, de asemeni, soarta acestor manu
scrise ale poetului, care , după ce erau folosite în redacţie, 
erau colecţionate de cei prin ale căror mâini treceau, fie pentru 
a le păstra în arhiva lor proprie, fie pentru a le rezerva o desti
naţie mercantilă. Eminescu va fi simţit că manuscrisele lui 
erau "vânate" şi de persoane indezirabile, deci necalificate, şi 
de aceea se gândea să ia măsuri de prevedere. Singura avere a 
poetului pe lumea aceasta era o ladă cu manuscrise, pentru 
care, mai târziu, în timpul boalei, ruga prietenii să o ducă 
dintr-un loc în altul şi să-i poarte de grijă "până ce starea mea 
se va îndrepta" - cu siguranţă temându-se ca ea să nu se 
rătăcească sau să se piardă fără urmă. Starea lui nu s-a mai 
îndreptat, iar lada cu pricina a avut norocul să intre în posesia 
lui Maiorescu, şi criticul şi-a făcut un titlu de onoare din a o 
păstra cu pietate, din a publica din când în când câte ceva din 
tezaurul ei şi din a o dona apoi Academiei, la câţiva ani după 
moartea poetului. 

Dar chiar în timpul vieţii, pe când Eminescu se afla în plină 
activitate, Maiorescu avea grijă să strângă şi să păstreze ma
nuscrisele lui, înainte ca ele să ajungă în alte mâini străine. 
Prin faptul că Eminescu era acaparat de munca zilnică pe care 
o desfăşura în redacţia ziarului Timpul şi văzând că poetul nu
avea răgaz nici să răsufle, Maiorescu luă asupră-şi această
sarcină - a cărei importanţă o prevedea de pe atunci - de a-i
ocroti opera. Eminescu se consuma, într-adevăr, în acea
vreme, într-o muncă abrutizantă ce ducea la epuizarea fizică
şi morală. În anul 1882, el îi scria din Bucureşti, unui "amic" de
la Iaşi:

"Simt că nu mai pot, mă simt că am secat moraliceşte, că 
mi-ar trebui un lung, lung repaos, ca să-mi revin. Şi cu toate
acestea, ca lucrătorii cei de rând din fabrici, un asemenea
repaos nu-l pot avea nicăieri şi la nimeni. Sunt strivit, nu mă
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regăsesc şi nu mă mai recunosc ... Aştept telegramele Havas 
c a  să scriu iar, să scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe 
mormânt şi n-aş fi mai ajuns să trăiesc!" 

În asemenea condiţiuni, este uşor de înţeles că poetul, cu 
toată grija ce le-o purta, nu mai putea să urmărească soarta 
manuscriselor sale după ce ieşeau din mâinile lui. Ele 
rămăneau la discreţia celor cărora le erau încredinţate. 

Maiorescu, în calitate de şef al Junimii şi de mentor al 
Convorbirilor literare, era primul dintre cei ce-şi luau răspun
derea pentru păstrarea lor. În scrisoarea către Academie, din 
1902, prin care ceda înaltului for cele vreo 16000 pagini de 
manuscrise eminesciene, criticul arăta că multe dintre acestea 
i-au fost "dăruite" lui de către poet în "diferite ocaziuni". E de
presupus, totuşi, că termenii de mai sus puşi între ghilimele
sunt nişte graţioase eufemisme, deoarece nu totdeauna
"dăruirea" se făcea cu întregul asentiment al poetului. În 1881,
într-o scrisoare către Negruzzi, prin care-l anunţa că i-a trimis
la Iaşi o nouă poezie pentru Convorbiri li terare, Eminescu
preciza: "Scrisoarea IV o are Maiorescu şi va aduce-o cu sine la
Iaşi. Dacă treceai atunci seara pe la club, ţi-o dădeam, căci era
pusă deja în plic. Dar a mai intevenit o joi, am mai trebuit s-o
citesc, în Junimea locală şi aşa a rămas în mâinile lui
Maiorescu" (sublinirea noastră).

"Scrisoarea IV" despre care e vorba aici, este, de fapt, 
Scrisoarea III, numerotată atunci a IV-a şi pe care, după cum 
se poate bănui, Maiorescu a ţinut mult s-o mai citească o dată 
- fiind vorba de o operă cu un ascuţit conţinut polemic în
partea ei secundă - înainte de a o duce el însuşi la tipar.
Pentru aceasta a provocat încă o lectură în cercul Junimii de la
Bucureşti, unde se ţineau şedinţe în fiecare joi, şi cu ocazia
aceea a intrat în posesia manuscrisului. Deci, se poate afirma
că, în unele cazuri, Maiorescu lua manuscrisele de la poet, şi
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nu-i erau "dăruite", aşa cum spunea la 13 ani după moartea lui 
Eminescu. Cu ce scop le lua? Evident, din dorinţa de a le reciti 
cu atenţie înainte de a le da la tipar, atât pentru a le asigura o 
prezentare editorială cât mai bună, dar şi cu scopul de a le 
atenua unele accente prea vehemente - mai ales în ceea ce 
priveşte conţinutul (cum era cazul cu partea a doua din 
Scrisoarea III), - dat fiind că el îşi asuma răspunderea pentru 
publicarea în Convorbiri literare. Aşa se explică de ce unele 
poezii ale lui Eminescu apăreau cu mici modificări în 
Convorbiri literare, chiar după ce poetul interzisese redacţiei 
revistei orice intervenţie în manuscrisele sale. 

Asemenea împrejurări au dus mai târziu la marea şi 
spinoasa problemă a "ediţiei definitive" a Poeziilor. 

Constatându-se că textul publicat de Convorbiri literare nu 
era nici absolut autentic, nici cel definitiv - deoarece poetul, 
adeseori, chiar şi după publicarea unei poezii mai lucra la ea 
în numeroasele variante din manuscrise - editorii postumi, 
comparând textul din revistă cu textul din manuscrise, au 
constatat că restabilirea textului nu este o treabă uşoară şi 
atunci, fiecare, prevalându-se de antecedentul maiorescian, a 
găsit de cuviinţă să-şi ia libertatea de a pune în circulaţie 
lecţiuni personale, care variau de la om la om şi purtau 
amprenta conceperii ca sens, nu a lui Eminescu, ci a celui ce 
edita opera lui Eminescu. 

Lui Maiorescu îi mai revine o răspundere şi în altă ordine 
de idei. Anume că, în timp ce poetul se plângea că e strivit de 
muncă şi-şi blestema zilele, asemuindu-se cu "lucrătorii cei de 
rând din fabrici", criticul, conform tezelor sale teoretice pro
movând o "artă pentru artă" menită să se ridice deasupra con
tingentului, susţinea că: "Tocmai spre deşteptarea publicului 
român din nepăsarea lui trebuie prezentate numai formele 
estetice cele mai curate, şi în mijlocul agitaţiilor politice şi 
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sociale arta este anume chemată a ne da un liman de adăpost". 
Această concepţie, aplicată la opera şi personalitatea lui 
Eminescu, a făcut să se creieze despre autorul Luceafărului o 
imagine, care s-a impus mulă vreme, a unui romantic rupt de 
viaţă, dezinteresat de părţile practice ale existenţei - un "naiv, 
inocent desprins de cele pământeşti" - iar opera lui să fie pri
vită ca echivalenţa lirică a unui mare visător. "La boheme 
roumaine" era o altă expresie a lui Maiorescu atunci când se 
referea la un anumit mod de viaţă al lui Eminescu. Dar 
Eminescu n-a fost un "boem" în sensul consacrat al cuvântu
lui. El a fost un salahor al studiului cărturăresc şi al scrisului. 
Acest lucru Maiorescu avea să-l constate mai ales după ce a 
devenit posesorul lăzii cu manuscrise şi când s-a "cutremurat" 
de ceea ce a descoperit înăuntru ... Iar dacă ar fi să intrăm în 
amănunte şi să speculăm deosebirile de tip psihologic dintre 
poet şi critic, am putea merge şi mai departe. Erau două tem
peramente profund diferite. Maiorescu era glacial, organizat, 
ponderat ("olimpian", cum suna atributul îndrăgit), poetul 
avea o fire febrilă, clocotitoare, ce se dezlănţuia uşor, mergând 
până la forme agresive de limbaj. Or, toate acestea nu puteau 
asigura o afinitate prea adâncă între cele două personalităţi, în 
ciuda perfectelor relaţii sociale ce-au existat totdeauna între ei. 

Dată fiind structura psihică şi intelectuală a poetului, la 
care se adăugau condiţiile în care era sortit să trăiască şi să 
lucreze, nu este de mirare că în curând organismul său avea 
să cedeze sub tensiunea existenţială ce-i solicita în perma
nenţă forţele şi să-şi piardă în mod fatal echilibrul fizic şi 
moral. Trebuie reţinut faptul că, chiar Titu Maiorescu a fost 
acela care a consemnat cel dintâi, oricât de laconic, 
declanşarea acestei tragedii a poetului: "La Eminescu, început 
de alienaţie mintală, după impresia mea", scria el în jurnalul 
său, la 11 iunie 1883. Peste câteva zile, la 23 iunie, "impresia" 
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avea să capete forme mai concrete: "Eminescu devine din ce în 
ce mai alienat. Foarte excitat, sentiment al personalităţii 
exagerat". Pentru ca, la mai puţin de o săptămână după aceea, 
Maiorescu să consemneze în jurnal, la 28 iunie 1883, că s-a dus 
personal la doctorul Şuţu să discute internarea poetului ("pe 
cheltuiala mea") în casa de sănătate a aceluia n. 

Imediat după internare, trista veste a cucerit domeniul 
public. Ziarul Românul de la 1 iulie 1883 însera în coloanele 
sale următoarea ştire: "Aflăm cu sinceră părere de rău că d. 
Mihail Eminescu, redactor al ziarului Timpul, tânăr plin de ta
lent şi înzestrat c-un deosebit geniu poetic, a căzut grav bol
nav. Sperăm că boala sa nu va fi decât trecătoare şi că în 
curând vom anunţa deplina sa însănătoşire". Din nefericire, 
vestea cea bună a întârziat să se producă. Dimpotrivă, ştirea 
despre internarea poetului în sanatoriu a luat proporţii, a 
stârnit consternare şi a provocat o serie de proteste în opinia 
publică. Un alt ziar din Bucureşti, Binele public, comentând 
faptul în sine şi făcând un bilanţ al poeţilor români morţi din 
cauza indiferenţei societăţii, scria în august 1883: "Şi apoi să se 
mai zică că literatura românească n-a avut martirii săi, care şi-au 
plătit cu zilele mica glorie ce n-au putut-o câştiga în viaţă şi au 
dobândit-o abia după moarte. Şi acei care mai trăiesc din li
teraţii noştri, ce răsplătire, ce încurajare pot aştepta pentru 
muncile lor, cu atât mai vrednice de laudă că sunt neintere
sate? Nimic de la Stat. Nimic de la Societatea Academică, căci 
acolo răsplătirea s-a cristalizat în familie ... Bene-Merenti? Dar 
cine-l mai doreşte astăzi? Căci cu el; ca şi cu orice decoraţiune, 
s-a făcut aşa abuz încât e mai onorat cel ce nu-l are decât cel
ce-l are".

1) Filmul complet al îmbolnăvirii şi internării poetului, pe bază de documente, în Augustin Z. 
N. Pop: întregiri documentare la biografia lui Eminescu. Editura Eminescu, 1983, p. 188-217. 
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Acestea erau sentimentele opiniei publice în momentul 
îmbolnăvirii lui Eminescu. Tragicul eveniment a zguduit 
brusc întreaga ţară. G. !brăileanu a observat înaintea altora că: 
"Eminescu devine recunoscut, ba chiar cunoscut, mai ales 
după 1883, când se îmbolnăveşte şi începe zgomotul în jurul 
numelui său ... Tinerim�a devine eminesciană după această 
dată ... "1) Asta înseamnă că în primul rând tinerimea, aflând 
de prăbuşirea lui Eminescu, s-a solidarizat cu poetul, 
slăvindu-i numele, în semn de admiraţie pentru autorul unor 
poezii ce intraseră deja în conştiinţa publică, dar şi ca o 
imputare la adresa sferelor oficiale în sarcina cărora era arun
cată vina pentru îmbolnăvirea lui. 

Odată cu îmbolnăvirea subită a poetului, goana după ma
nuscrisele sale a devenit şi mai evidentă. La 9 septembrie 
1883, Iosif Vulcan publica în Familia următoarea notă 
redacţională: "Am amintit înainte cu câteva săptămâni, că dis
tinsul poet şi colaborator al nostru, dl. M. Eminescu este grav 
bolnav şi ne-am exprimat dorinţa de a-l vedea cât mai curând 
vindecat. Durere, dorinţa noastră nu s-a realizat: amicul nos
tru fu lovit de boala cea mai înfricoşată, de alienaţiune 
mintală. El nu mai cântă, căci lira i-a căzut din mână. De 
aceea, astăzi orice rămăşiţă literară a nefericitului poet are o 
valoare şi mai mare". 

Înţeleptul redactor al revistei de la Oradea nu-şi manifesta 
prin aceasta decât o sinceră durere faţă de soarta poetului. El 
nu putea să nu se teamă însă că îmbolnăvirea lui Eminescu va 
avea, în acele momente, o consecinţă tot atât de primejdioasă 
şi asupra manuscriselor sale, care ajungând în mâini străine, 
vor fi lipsite de grija deosebită a celui ce le lucrase, a celui ce-şi 
făcuse din ele singura avuţie de pe pământ. 

1) G. !brăileanu: Edij:ille poeziilor lui Eminescu. Viaţa Românească, 1927, nr. _l.
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Şi, într-adevăr, multe dintre manuscrisele lui Eminescu şi-au 
pierdut, din acel an fatal, autorul, ele rămânând la dispoziţia 
unora şi a altora, trecând din mână în mână, ba uneori fiind 
chiar puse în vânzare, la preţuri de speculă, după cum 
mărturisea I. Scurtu, în 1908, ca martor ocular, despre intenţia 
unor posesori ai câtorva hârtii eminesciene, care voiau să le 
vândă Academiei, cerând suma, exagerată pentru acea vreme, 
de zece mii lei. Din fericire, fapt salutar e că Maiorescu şi-a 
asumat sarcina de a urmări şi a purta de grijă acestor manu
scrise. 

Imediat după îmbolnăvirea lui Eminescu, el a luat apoi 
hotărârea de a-l ajuta pe poet, printre altele, prin publicarea 
poeziilor sale într-un volum din al cărui venit să fie întreţinut 
bolnavul. Fără îndoială că întocmirea şi publicarea urgentă 
(chiar în anul 1883) a unui asemenea volum răspundea unei 
necesităţi stringente produsă de vestea tristă, răspândită cu 
iuţeala fulgerului în toată ţara, despre starea sănătăţii poetu
lui. Dar pe lângă intenţia filantropică, nobilă în fond,· şi în 
afară de dorinţa de a satisface o doleanţă legitimă a admirato
rilor lui Eminescu, în afară de faptul că deţinea deja în acel 
moment zestrea neprecupeţită a poetului, şi un alt scop al 
tipăririi unui volum din poeziile protejatului său impulsio
nase gestul lui Maiorescu. Criticul, după ce găzduise şi gfrase 
publicarea poeziilor în Convorbiri literare, voia şi de data 
aceasta să-şi impună punctul lui de vedere în alcătuirea şi
prezentarea liricii eminesciene într-un volum. Poeziile au şi
fost numaidecât selectate de el, aranjate într-o ordine socotită 
cea mai potrivită şi cartea a fost trimisă la tipar. 

Întocmirea volumului n-a fost, desigur, o treabă uşoară, 
dată fiind marea, surprinzătoarea cantitate de manuscrise 
descoperite în lada poetului, îngrămădite acolo unele peste 
altele, fără nici o ordine, fără nici o selecţie, poezii definitive 
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amestecate cu ciorne, variante, scrieri în proză, însemnări 
diverse etc., etc. din care Maiorescu a trebuit să aleagă şi să 
transcrie un anumit număr de bucăţi pentru publicarea în 
carte. Oricât de repede s-ar fi făcut această operaţie, 
desfăşurată sub semnul marii urgenţe, ea a durat totuşi câteva 
luni şi abia spre sfârşitul anului 1883 cartea apucase drumul 
tiparului, unde deasemeni se dădea zor să apară cât mai 
degrabă. La 14 decembrie 1883 Maiorescu nota în jurnalul său 
că face corecturi "aproape zilnic, până la orele 2 şi 3 noaptea, 
la repedea tipărire a Poeziilor lui Eminescu, pe care le editez 
la Socec". Procesul de tipărire a durat şi el mai multe zile, dar 
în ultima decadă a lunii decembrie primele exemplare din 
Poezii au putut să iasă pe uşa tipografiei. 

În legătură cu data exactă a apariţiei s-a creat o oarecare 
stare de ambiguitate. Cartea a fost anunţată de ziarele vremii 
pare-se înainte de a fi dată pe piaţă, aşa cum se procedează de 
obicei, astfel că anul 1883 a fost considerat ca anul apariţiei 
propriu-zise. Ziarul Românul publica la data de 22 decembrie 
1883 următoarea informaţie: "A apărut în editura librăriei 
Socec din Bucureşti, Poeziile lui Mihail Eminescu, într-un 
splendid volum de 300 pagini, care face cea mai mare onoare 
artei noastre tipografice". Iar ziarul România liberă din 23 
decembrie 1883 însera la "Cronica zilei" ştirea că: "Poeziile

eminentului nostru poet Eminescu au apărut ... Recomandăm 
cu stăruinţă cititorilor noştri volumul apărut astăzi în librăria 
d-lui Socec, o perlă fără preţ a poeziei noastre" 1 l. Mai înainte
cu vreo săptămână, Familia din 4/16 decembrie 1883 anunţa
şi ea: "Poeziile lui Eminescu vor apărea cât de curând într-un
volum, care deja s-a şi pus sub tipărire. Această ştire credem
că va face o deosebită plăcere iubitorilor de literatură

1) G. lbrăileanu, loc. cit. 
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românească originală". Din toate acestea reiese că serviciul de 
presă al editurii şi relaţiile personale ale lui Maiorescu au 
funcţionat cu promptitudine, anunţând cartea, aşa cum se 
obişnuieşte, înaintea intrării ei în librării. Ceea ce nu înseamnă 
că volumul a fost difuzat pe piaţă în acele zile, chiar dacă. 
unele exemplare, sau ştirea respectivă, au fost trimise la ziare 
cu anticipaţie. De altfel, tot dintr-o însemnare a lui Maiorescu 
reiese clar că volumul a putut fi pus cel mai curând în 
circulaţie abia în ultimele zile ale anului 1883. La 18 decembrie 
el îi scria surorii sale Emilia Humpel: "Am trimis astăzi corec
tura ultimei coli tipografiei Socec-Teclu, care tipăreşte într-o 
admirabilă (a se observa calificativul, similar cu. cel dat la 
gazete, n.n.) ediţie poeziile lui Eminescu, aşa că peste vreo 
zece zile apere volumul, pe care, natural, ţi-l voi trimite ime
diat". Peste vreo zece zile însemna, în cel mai bun caz, la 
sfârşitul anului. 

Sigur este că volumul prezintă ca dată de apariţie, impri
mată pe foaia de titlu milesimul 1884. Iată şi conţinutul 
întregii pagini de titlu: 

POESII 
de 

Mihai Eminescu 
Editura Librăriei 

Socec & Comp. Bucureşti 
1884 

Deci, istoriceşte, potrivit regulilor şi convenţiilor bibli
ografice, trebuie considerat ca an de apariţie a primei ediţii de 
Poezii anul 1884. În favoarea lui 1883 mai putea pleda şi fap
tul că Prefaţa lui Maiorescu, pusă în fruntea cărţii, era datată 
"Bucureşti, Decemvrie 1883". Numai că data unei prefeţe nu 
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poate fi luată şi ca dată de apariţie a cărţii. 
Şi pentru că e vorba de o ediţie devenită istorică şi folosită 

ca bază de lucru de multe alte ediţii de mai târziu, reprodu
cem aici această Prefaţă, notabilă prin consideraţia gândirii, 
prin conciziunea ei şi prin opţiunile rămase definitive: 

"Colecţia de faţă cuprinde toate poeziile lui Eminescu pu
blicate în Convorbiri literare de vreo doisprezece ani încoace, 
precum şi cele aflate până acum numai în manuscript pe la 
unele persoane particulare. 

Publicarea se face în lipsa poetului din ţară. El a fost tot
deauna prea impersonal şi prea nepăsător de soarta lucrărilor 
sale, pentru a fi putut fi înduplecat să se îngrijească însuşi de 
o asemenea culegere, cu toată stăruinţa amicilor săi literari.

Poeziile, aşa cum se prezintă în paginile următoare, nu
sunt dar revăzute de Eminescu şi sunt prin urmare lipsite de 
îndreptările ce avea de gând să le facă, cel puţin la cele vechi 
(Venere şi Madonă, Mortua est, Egipetul, Noaptea, înger de 
pază, Împărat şi proletar, Rugăciunea unui Dac, Înger şi 
demon). 

Dacă totuşi am publicat aceste poezii împreună cu celelalte 
aşa cum se găsesc, am făcut-o dintr-un simţământ de datorie 
literară. Trebuiau să devie mai uşor accesibile pentru iubitorii 
de literatura noastră toate scrierile poetice, chiar şi cele 
începătoare ale unui autor, care a fost înzestrat cu darul de a 
întrupa adânca sa simţire şi cele mai înalte gânduri într-o fru
museţe de forme, sub al cărei farmec limba română pare a 
primi o nouă viaţă. 

Bucureşti, Decemvrie 1883 
T. Maiorescu

Urmează conţinutul cărţii, pe care-l reproducem dease
meni integral, cu numerele de ordine aşa cum sunt înscrise la 
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sumarul volumului: 

1. Singurătate; 2. Lasă-ţi lumea ta uitată; 3. Şi dacă
ramuri bat în geam; 4. Pajul Cupidon; 5. Ce te legeni,
codrule; 6. Melancolie; 7. Rugăciunea unui Dac; 8. Pe
aceeaşi ulicioară; 9. De câte ori, iubito; 10. O, râmăi; 11.
Despărţire; 12. Crăiasa din poveşti; 13. Odă; 14. La
mijloc de codru des; 15. Venere şi Madonă; 16. Sonet
(Iubind în tană); 17. Sonet (Afară-i toamnă); 18. Sonet
(Sunt ani la mijloc); 19. Sonet (Când însuşi glasul); 20.
Sonet (Trecut-au anii); 21. Sonet (S-a stins viaţa falnicei
Veneţii); 22. Dorinţa; 23„ Mortua est; 24. Noaptea; 25.
Egipetul; 26. Adio; 27. Ce e amorul; 28. Lacul; 29. Înger
şi demon; 30. Floare albastră; 31. Se bate miezul nopţii;
32. Înger de pază; 33. Atât de fragedă; 34. O, mamă,
dulce mamă; 35. Făt-Frumos din tei; 36. Cu mâne zilele-ţi
adaugi; 37. Din valurile vremii; 38. Povestea codrului;
39. Împărăt şi proletar; 40. Pe lângă plopii fără soţ; 41.
Glossă; 42. S-a dus amorul; 43. Departe sunt de tine; 44.
Freamăt de codru; 45. De-or trece anii; 46. Te duci; 47.
Peste vârfuri; 48. Somnoroase păsărele; 49. Revedere;
50. Când amintirile; 51. Doina; 52. Mai am un singur
dor (cu trei variante); 53. Epigonii; 54. Călin; 55. Strigoii;
56. Satira I; 57. Satira II; 58. Satira III; 59. Satira IV; 60.
Luceafărul; 61. Criticilor mei.

În total 64 bucăţi, incluzând şi cele trei variante la "Mai am 
un singur dor". 

După cum se vede, ordinea poeziilor adoptată de 
Maiorescu se baza pe un criteriu antologic şi avea ca mobil să 
realizeze o unitate artistică a volumului bine gândită şi cât 
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mai armonios construită. Pentru a creea o imagine ascendentă 
a conţinutului emoţional şi ideatic, cartea se începe cu medi
taţii şi cu poeziile lirice mai intimiste, de atmosferă şi timbru 
afectiv, continuă cu pasteluri şi elegii, urcă apoi gradat spre 
marile poeme de concepţie şi viziuni ample cosmogonice, iar 
la urmă erau aşezate bucăţile cu rezonanţă testamentară care 
încheia printr-un accent programatic ciclul. Nu se ţinea seama 
de data elaborării, nici de a publicării în revistă. De asemenea 
nu se dădea nici un fel de explicaţie, nici o notă, nici o 
indicaţie în legătură cu poeziile publicate. Din acest punct de 
vedere era o ediţie "mută", căci în afară de prefaţă, ea nu mai 
spunea absolut nimic altceva, lăsând cititorului să aprecieze 
singur frumuseţea poeziilor prezentate. Se pare că însuşi 
Maiorescu era conştient de această "muţenie" a cărţii, şi într-o 
scrisoare de la 13 decembrie 1883, îi dădea surorii lui din Iaşi 
o primă lămurire dspre compoziţia şi conţinutul volumului:
"Poeziile, aşa cum sunt orânduite (sublinierea noastră) sunt
cele mai_ strălucite din câte s-au scris vreodată în româneşte şi
unele chiar în alte limbi". Deci "orânduirea" era o chestiune
de primă importanţă în tehnica volumului şi de aici reiese că
Maiorescu făcuse aranjamentul poeziilor după o matură
chibzuire.

Ceea ce rămâne de observat este că, din cele 64 poezii 
incluse, 38 sunt luate din Convorbiri literare, 20 sunt inedite 
în ediţia Maiorescu - şi anume cele de la numerele 2, 5, 13, 14, 
16, 20, 21, 31, 36, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 52 (cu cele trei variante) 
şi 51 - iar şase bucăţi (cele de la numerele 3, 26, 27, 40, 42 şi 50) 
au fost publicate de revista Familia în cursul anului 1883, deci 
cu puţin înainte sau chiar în timpul alcătuirii volumului. Ele îi 
fuseseră date lui Iosif Vulcan de Eminescu însuşi, înainte de a 
se îmbolnăvi, dar Maiorescu nu le-a reprodus după Familia, 
de care nu pomeneşte nimic, ci le-a ales tot din zestrea de 
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manuscrise, ceea ce explică şi micile deosebiri de text dintre 
versiunea Vulcan şi versiunea Maiorescu. Numărul mare de 
inedite ne determină să deducem că "persoanele particulare" 
despre care se spunea în prefaţă că deţineau manuscrise de-ale 
poetului nu putea fi decât el, editorul (Maiorescu), care le-a şi 
folosit într-o largă măsură. 

Dar tocmai la acest punct lui Maiorescu i s-au făcut, mai 
târziu, diferite imputări în legătură cu modul cum s-a folosit 
de materialul pe care-l avea la dispoziţie. Mai întâi, i s-a 
reproşat că a ales dintre inedite numai ceea ce i-a convenit lui 
prin conţinut sau ceea ce a prezentat mai multă comoditate la 
alcătuirea rapidă a volumului. Multe alte poezii, aflate printre 
manuscrise în formă definitivă, sau aproape definitivă, ar fi 
putut fi incluse în ediţie. De exemplu: Memento mori, 
Mitologicale, Sarmis, Gemenii, Cărţile, Mureşan şi altele, au 
fost lăsate la o parte probabil şi din cauză că unele erau prea 
lungi şi ar fi depăşit economia unui volum echilibrat de 300 
pagini de poezie. Mai gravă este învinuirea că a ignorat în 
mod deliberat - condus de resentimente personale mai vechi 
sau din motive de ordin familial - ciclul "veronian", 
cu prinzând poezii scrise de Eminescu în anii 1875-1877 şi 
inspirate de Veronica Miele; respectivul ciclu numără aproape 
40 de bucăţi, majoritatea în formă definitivă. Toate aceste 
remarci l-ar fi putut nemulţumi fără îndoială pe poet, care ar 
fi introdus în volum un număr mai mare de poezii din rândul 
ineditelor. De relevat apoi că Maiorescu n-a reţinut nici una 
din poeziile aşa numite "din adolescenţă", publicate de revista 
Familia între 1866-1869, fie din cauză că acestea nu trecuseră 
pe la Convorbiri literare, de unde au fost reluate celelalte an
tume, fie pentru că titularul ediţiei nu le acorda meritul de a fi 
incluse în volumul alcătuit după criterii selective. Lipseşte din 
ediţia Maiorescu şi poezia Cugetările sărmanului Dionis, 
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apărută în Convorbiri literare în 1872, însă, ce-i drept, ca parte 
integrantă din nuvela Sărmanul Dionis. Sunt surprinzătoare 
aceste omisiuni cu atât mai mult cu cât Maiorescu ţinea să 
precizeze, în Prefaţă, că Poeziile publicate de el în volum "nu 
sunt revăzute de Eminescu şi sunt prin urmare lipsite de 
îndreptările ce avea de gând să le facă, cel puţin la cele vechi". 
Iar dacă le-a publicat şi pe acestea, spune mai departe criticul, 
"am făcut-o dintr-un simţământ de datorie literară". La poezi
ile "din adolescenţă" nu se face, totuşi-, nici un fel de referire. 
Se va vedea mai departe câte portiţe a lăsat deschise 
Maiorescu pentru editorii de mai târziu prin aceste opţiuni şi 
deliberări incipiente. 

Cât priveşte prezentarea grafică a volumului, ea era demnă 
de importanţa evenimentului editorial pe care-l producea, 
aducând "cea mai mare onoare" artei tipografice din acel timp. 
În primul rând, coperta era executată cu evidente calităţi artis
tice, din carton tare, de culoare albastră, pe care era desenat 
titlul "POESII" şi numele poetului, cu diverse înflorituri orna
mentale, în cadrul unui chenar gravat pe marginile paginii. 1 l 
În interior cartea era frumos paginată: fiecare poezie începea 
pe pagina din dreapta, chiar dacă pagina din stânga era goală; 
cu spaţii luminoase între strofe; fiecare pagină avea un fron
ton desenat în motive geometrice, variind de la filă la filă; 
prima strofă a poeziilor avea ca iniţială o literă gravată, iar la 
sfârşitul fiecărei bucăţi era imprimată o vignetă, deasemeni 
variabile. Pe o filă separată, de hârtie mai groasă, de la 
începutul volumului, era imprimat în mijlocul paginii, ca un 
mic medalion, portretul poetului (fotografia de la 28 ani). 

Care a fost însă părerea lui Eminescu despre acest volum? 
Mister! De la el n-a rămas nici o mărturie directă în acest sens. 

1) Această copertă era a tirajului de lux, apărut concomitent cu ediţia obişnuită de 1000 exem
plare.
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Totuşi, se poate presupune că dacă a luat cunoştinţă de 
apariţia cărţii, publicată "în lipsa lui din ţară", cum spunea 
Maiorescu (poetul se afla atunci în sanatoriul Ober-Dobling 
de lângă Viena), el n-a putut fi pe deplin de acord cu alegerea 
şi aranjamentul bucăţilor în volum. În ciuda afirmaţiei lui 
Maiorescu , anume că poetul " n-a putut fi înduplecat ·să se 
îngrijească însuşi de o asemenea culegere", Eminescu 
mângâiase adeseori ideea alcătuirii unui volum, însă ce i-a lip
sit a fost răgazul necesar spre a-şi concretiza gândul într-o 
ediţie care ar fi trebuit să fie şi să rămână o ediţie de autor 
definitivă. Acele caiete scrise cu îngrijire, uneori chiar cu titlu 
fixat - unul din titlurile alese de poet era: Lumină de lună, ver
suri lirice - ca şi cum le-ar fi pregătit pentru tipar, vorbesc 
limpede despre această intenţie. Aşa se explică şi marele 
număr de variante ale unor poezii, scrise la epoci diferite. De 
mai multe ori, chiar după ce o poezie apărea în revistă, 
Eminescu transcria bucata într-un caiet nou, cu gândul, fără 
îndoială, de a le da o structură de ansamblu potrivită 
dorinţelor lui şi destinată tipăririi în volum. Poate şi acestui 
gând scump, dar nerealizat, se datoresc cele mai multe vari
ante rămase în caietele de la Academie. 

O dovadă în plus că Eminescu a dorit să-şi strângă singur 
poeziile şi să le publice în volum, o găsim într-un postscrip
tum al unei.scrisori pe careVeronica Miele i-o trimitea poetu
lui, de la Iaşi, în 1882: "]e suis tres contente que tu veux editer 
tes beaux vers, moi aussi je veux editer Ies miens", îi scria 
poeta. Rândurile acestea nu se pot referi, cu siguranţă, decât la 
o scrisoare a lui Eminescu, prin care îi comunica, din
Bucureşti, prietenei de la Iaşi, intenţia de a-şi tipări volumul.
În realitate, el personal nu şi-a putut realiza niciodată această
intenţie, aşa după cum Veronica Miele şi-a realizat-o pe a sa
prin tipărirea volumului ei de Poesii, apărut în 1887.
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În cele din urmă, poetul s-a văzut pus în faţa unui fapt 
împlinit, iar starea sănătăţii l-a împiedicat să mai ia vreo 
iniţiativă în această direcţie. La întoarcerea,lui în ţară cartea se 
afla pe piaţă şi a rămas aşa cum a conceput-o, ca volum, Titu 
Maiorescu. 

Dar graba - de care am pomenit mai înainte - lui Maiorescu 
de a publica volumul s-ar putea interpreta şi prin teama ca nu 
cumva alţii, şi în special adversarii săi de ideologie literară, 
printre care grupul de la Contemporanul, în funte cu 
Dobrogeanu -Gherea, să nu publice un astfel de volum înain
tea lui. Lucrul este cu atât mai plauzibil cu cât, chiar în acel 
an, 1883, revista Contemporanul începuse re-publicarea 
poeziilor lui Eminescu după textul din Convorbiri literare, 
căruia îi aducea "îndreptările" necesare, sub motivul că poezi
ile apăreau în Convorbiri cu foarte multe greşeli de tipar. 
Motivul real era însă acela de a scoate în evidenţă nu numai 
caracterul artistic al poeziilor, cum făcea Maiorescu, ci şi 
conţinutul lor cu accente politice şi sociale.Dar la începutul 
anului 1884, Contemporanul luând ·act de apariţia în volum a 
versurilor lui Eminescu şi socotind că de astă dată ele sunt 
publicate într-o formă corectă, renunţă la republicare,prin 
următoarea notă de la 1 februarie: 'Tncepurăm a publica din 
poeziile lui Eminescu, când nu ştiam că în curând va ieşi un 
volum care să le cuprindă, dacă nu pe toate, dar cel puţin pe . 
cele mai însemnate. Prin publicarea volumului se face de pri
sos lucrarea noastră". 

Bineînţeles, Contemporanul nu ştia la acea dată că apariţia 
primei ediţii Maiorescu a Poesiilor, nu numai că nu avea să 
rezolve problema exactităţii textului acestor poezii, dar, dim
potrivă, ea abia începea să o complice. Fiindcă, în afară de 
faptul că orânduirea în volum a celor 64 poezii fusese făcută 
de Maiorescu după gustul său personal, criticul, alcătuind 
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acest volum pentru "iubitorii de literatură", cum spunea în 
Prefaţă, adică pentru un cerc restrâns de boieri şi esteţi -
(volumul era inaccesibil publicului larg din cauza tirajului 
mic, o mie de exemplare) - i-a dat o formă şi un conţinut care 
cădeau sub semnul arbitrajului şi au influenţat, după aceea, 
timp de multe decenii, pe toţi cercetătorii poeziei eminesciene. 

1ntr-adevăr, textul publicat de Maiorescu în ediţia sa 
prezintă deosebiri faţă de textul publicat de Convorbiri lite

rare, precum şi de acela aflat în manuscrise. Şi, deşi lucrul era 
evident pentru toată lumea şi uşor de remediat, totuşi, printr-o 
bizară slăbiciune a criticilor şi editorilor de mai târziu, ediţia 
Maiorescu, cuprinzând un număr redus de poezii, s-a bucurat 
de multă stimă, a fost imitată de alte' ediţii ulterioare şi a fost 
multă vreme socotită drept cea mai bună ediţie a Poeziilor lui 
Eminescu. Numele lui Maiorescu în literatura noastră rămâne 
pentru totdeauna legat şi de acest volum de versuri din 
creaţia eminesciană. Dar dacă preţuirea criticilor şi editorilor 
de mai târziu faţă de această ediţie pare predestinată, ea nu 
este inexplicabilă. Prin faptul că Maiorescu se bucura de un 
mare prestigiu în cultura vremii, şi ediţia alcătuită de ele avea 
acelaşi prestigiu, iar procedeele folosite de critic la alcătuirea 
volumului au fost adoptate, perpetuate, ba chiar dezvoltate de 
alte somităţi care şi-au spus cuvântul în această chestiune, 
după aceea. 

Aşa cum a apărut în 1883-1884, ediţia Maiorescu nu este 
scutită de numeroase greşeli de tipar, explicabile prin rapidi
tatea executării tipografice a lucrării, greşeli ce s-au repetat de 
la o ediţie la alta, ba uneori au fost reluate şi de alţi editori. 
Acestea nu pot constitui însă o culpă, ele fiind efecte, 
inevitabile, ale procedeului tehnic, rămânând în afara 
intenţiilor care au stat la baza întocmirii volumului. Mai 
importantă este, în examinarea acestei ediţii, problema textu-
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Luceaferul. 

fost pdată ca 'n poveşti, 

A fost ca nici odată 

Dih rude mari imperăteşti 

O prea frumoasă. fată. 

Şi er;i una Ja părinţi 

•. ':,$i măndră, 'n toate cele, 

· Cuin e Fecioara intre sfinţi

Şi luna. intre stele. 

Dln uiJibra falnicelor bolţi 

Ea pasul şi 'l îndreaptă 

Ungă fereastră, unde 'n colţ 

Lu!=eafcrul aşteaptă. 
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Noi nu avem nici timp, nici loc

Şi nu cunoaştem moarte. 

el elimină strofa a doua, fără să facă vreun comentariu 
adecvat care să justifice această operaţie. 

Două strofe mai la vale, criticul intervine şi mai copios. 
Astfel, din strofele: 

Iar tu Hyperion rămâi 
Oriunde ai apune 

Cere-mi cuvântul meu dintâi -
Să-ţi dau înţelepciune? 

Vrei să dau glas acelei guri, 
Ca dup-a ei cântare 

Să se ia munţii cu păduri 
Şi insulele-n mare? 

Vrei poate-n faptă să arăţi 
Dreptate şi tărie? 

Ţi-aş da pământul în bucăţi 
Să-l faci împărăţie. 

Îţi dau catarg lângă catarg, 
Oştiri spre a străbate 

Pământu-n lung şi lumea-n larg -
Dar moartea nu se poate ... 

Şi pentru cine vrei să mori? 
întoarce-te, te-ndreaptă 

Spre-acel pământ rătăcitor 
Şi vezi ce te aşteaptă 
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Maiorescu înlătură cele trei strofe de la mijloc, iar ultimele 
două versuri din strofa întâia, sunt înlocuite cu două versuri 
compuse ad-hoc de el însuşi: 

Tu eşti din forma cea dintâi, 
Eşti vecinică minune, 

astfel că în ediţia de la 1884 această parte a poemului 
Luceafărul a apărut în forma: 
· 

Iar tu, Hyperion, rămâi1 l 

Oriunde ai apune. 
Tu eşti din forma cea dintâi 

Eşti vecinică minune. 

Şi pentru cine vrei să mori? 
Etc., etc. 

Această formă "şlefuită" de Maiorescu (expresia îi 
aparţinea) a fost transmisă posterităţii din generaţie în ge
neraţie, deoarece autoritatea _pe care şi-a câştigat-o ediţia 
Maiorescu a făcut ca mulţi editori de mai târziu - printre care 
!brăileanu, Botez, Dragomirescu, Călinescu - să publice
Luceafărul după versiunea din volumul de la 1884, conside
ra tă superioară din punct de vedere artistic celei din
Almanahul de la Viena, aceasta din urmă respectând cu fideli
tate manuscrisul poetului, deci reprezentând forma autentică
a poemului. Alţi editori însă, pledând pentru autenticitate, au
menţinut versiunea vieneză şi printre aceştia se numără: I.
Scurtu (1908), Gh. Adamescu (1922), Bogdan Duică (1924),
Iorga (1925), E. Lovinescu (1929), Perpessicius (1939). Cât

1l În comentariile din ultimul timp acestui vers i se atribuie sensuri diferite prin folosirea 
celor două virgule ce dau substantivului propriu "Hyperion" semnificaţii diferite prin 
plasarea lui la nominativ (fără virgule) sau la vocativ (intre virgule). Vezi comentarii adec
vate în: Virgil Cuţitaru: Metamorfozele lui Hyperion. Junimea, laşi, 1983. 
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despre motivele de ordin teoretic ce l-au determinat pe 
Maiorescu să recurgă la intervenţiile din Luceafărul, acestea 
au dus, deasemeni la interpretări ce difereau de la autor la 
autor. Perpessicius, de pildă, opina că ele, intervenţiile, consti
tuie o"simplificare arbitrară", deci un act care "se cere retuşat". 
D. Caracostea demonstra (în Creativitatea eminesciană, 1943)
că schimbările şi omisiunile operate de Maiorescu se datorau
faptului că versurile respective (cele omise) "nu erau în acord
cu concepţia schopenhaueriană a geniului". În sfârşit, D.
Murăraşu vedea, în aceste eliminări efectul "credinţei reli
gioase din strofe", făcând aluzie la agnosticismul maiorescian
bine cunoscut.

Problema este dacă intervenţiile lui Maiorescu au avut sau 
nu adeziunea poetului, ştiind că ele s-au făcut sub ochii lui, în 
sensul că el a asistat - deşi bolnav - la efectuarea lor atunci 
când textul Luceafărului din Almanahul "România Jună" a 
fost republicat, cu mici modificări, dar fără omisiuni, în 
Convorbiri literare, de unde a fost apoi reluat în volum. S-ar 
părea că nu prea aveau această adeziune. Aşa cel puţin s-ar 
deduce după o scrisoare a lui Eminescu către Veronica Miele, 
unde poetul făcea unele destăinuiri în legătură cu modul cum 
se desfăşurau, în general, discuţiile dintre critic şi poet pe 
marginea poeziilor supuse lecturii. "D. Maiorescu a căutat să-mi 
impuie modul său de a vedea, dar eu îl priveam în ochi fix aşa 
ca să creadă că-l înţeleg, pe când de fapt zburam cu gândul în 
alte părţi. Le citeam poezia, apoi, dezinteresat cu totul de ceea 
ce creasem, îi lăsam să facă ce vor cu dânsa. Ei o corectau, o 
publicau, însuşindu-şi dreptul de autor şi critic. '1) 

Am văzut mai înainte că în redacţia Convorbirilor literare 
se efectuau unele modificări în textele poetului chiar atunci 

) 

1) Vezi G. Ibrâileanu, Opere, 9, Editura Minerva 1980, p. 161. 
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când el se afla în deplină putere a facultăţilor intelectuale. 
Poeziile trimise de Eminescu la revistă într-o formă, apăreau 
cu mici schimbări, ceea ce, desigur, nu se făcea cu asentimen
tul total al poetului, care, însă, nu avea destulă putere ca să 
împiedice asemenea procedee. Din contra, uneori era nevoit 
să accepte t'acit modificările, pe considerentul că ele înlătură 
anumite asperităţi de limbaj sau de gândire. 

Un exemplu concludent în această privinţă ni-l oferă 
ultimele patru versuri din Scrisoarea II. Respectivele versuri 
sună astfel în redactarea lui Eminescu: 

De-oiu urma să scriu în versuri, teamă mi-e ca nu cumva 
Famenii din ziua de-astăzi să mă-nceapă-a lăuda: 

Dacă port cu uşurinţă şi cu zâmbet a lor ură, 
Laudele lor desigur m-ar scârbi fără măsură. 
În Convorbiri literare şi în ediţiile lui Maiorescu apoi - ca 

şi în toate celelelate ediţii, de altfel - expresia "Famenii" este 
înlocuită cu "Oamenii", iar "scârbi" din ultimul vers al strofei 
este transformat în "mâhni", fiindcă vocabulele iniţiale 
păruseră prea "crude" la adresa contemporanilor. Cum s-a 
întâmplat acest lucru? O explicaţie posibilă - nu lipsită însă de 
animozitate şi subiectivism, din perioada când relaţiile între 
dramaturg şi junimişti nu erau prea cordiale, (în consecinţă o 
reţinem numai ca un episod anecdotic) - ne-o dă Caragiale,1) 
care pov:esteşte, pe un ton sarcastic, cum s-ar fi petrecut 
faptele: "Versurile citate - scria el - sunt exact acele pe care 
Eminescu le-a citit în Junimea. Mai târziu s-a făcut modifi
carea lor după observaţiile şi cererea câtorva persoane din cer
cul acela, a căror sensibilitate extremă se simţea jignită de 
expresiile prea viguroase, prea crude ale poetului. El - se ştie 
bine aceasta - a făcut concesiune delicateţii acelora şi a 

1) În articolul "Două note" din 1892. 
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îngăduit să se toarne în veninul lui nativ şi sincer puţină apă 
de trandafir ... să i se schimbe ffimenii în Oameni şi scârbi în 
mMmi; dar nu din toată inima a făcut această concesiune, deşi, 
în discuţia fără şir nici căpătâiu ce se iscase, ca de obiceiu, 
după citirea poemei, stăruise şi "votase" pentru modificarea 
anodină şi o damă la ţinea fosrte mult în acel timp".ll Şi, în 
continuare, Caragiale preciza că versiunea iniţială a lui 
Eminescu i se părea "cu mult preferabilă celei puse în vânzare 
de domnii editori", deoarece "Eminescu nu era androgin, era 
bărbat; el pe impotenţii intelectuali nu-i considera ca oameni 

ci ca fameni şi de aplauzele lor nu s-ar fi mâhnit- se scârbea". 
Este totuşi de presupus că - în aceşt caz, cel puţin - poetul 

a acceptat asemenea "şelfuiri" şi a renunţat la termenii prea 
vehemenţi cu raportări la contemporanii săi, pe considerentul 
că alterau expresia artistică propriu-zisă. Prin "îndulcirea" 
acestor termeni versurile dau, ce-i drept, mai multă acurateţă 
unor cristalizări fundamentate pe impulsuri temperamentale 
de care poetul era deseori condus. 

Dar deşi a "îngăduit" modificările - "votate", după cum se 
spunea, în plenul şedinţelor de la Junimea - Eminescu nu a 
schimbat cu propria lui mân� nici un cuvânt din Scrisoarea II. 
El a trimis manscrisul la Convorbiri literare în forma sa origi
nară, iar când a transcris pe curat, a păstrat şi atunci aceeaşi 
formă care jignise sensibilitatea "simandicoaselor" persoane 
de la Junimea. În această formă Scrisoarea II se găseşte în 
manuscrisele de la Academie, unde, după cum observa Botez, 
e "transcrisă pe curat pe hârtie de scrisori cu o admirabilă 
caligrafie, fără nici o corectură; pare pregătită pentru tipar sau 
spre a fi dată cuiva".2) Poezia se afla deci, în manuscrisele poe-

1) I.L. Caragiale, loc. cit., aluzie la Mite Kremnitz
2) Vezi: M. Eminescu: Poezii. Ediţia C. Botez, 1933, pag. 385
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tului, "fără nici o corectură", ceea ce înseamnă că Eminescu a 
tinut mult ca sfârsitul Scrisorii II să rămână aşa cum l-a con
�eput el. Cu toate, acestea poezia a circulat totdeauna în forma 
transmisă de ediţia Maiorescu ·, .. 1 l 

În aceeşi formă acreditată de Maiorescu a circulat şi poezia 
Singurătate, lipsită de dauă strofe ce urmează după strofa: 
"Dar atuncea greieri, şoareci", şi care se găsesc în manuscrise: 

Pe-un volum mâncat de molii, 
Prin unghere părăsite, 
Voi veniţi şi sunteţi solii 
Întristării liniştite, 

Între degete ţigara -
Eu mă uit atunci la foc 
Şi găsesc că-n sărăcia-mi 
E un duke trist noroc. 

Editorul a suprimat aceste versuri, probabil fiindcă poetul 
vorbea în ele de "sărăcia" şi de "tristul lui noroc", care ar fi 
putut să dea loc la comentarii extra-literare nedorite. 

În acelaşi mod deliberat a fost scos din Doina versul: "Şi 
cum vin cu drum de fier", pentru a se înlătura orice eventuală 
aluzie la scandalul, celebru în epocă, provocat de afacerea 
concesionării construirii de căi ferate în România. Acest vers a 
fost reintrodus în text abia în ediţia VI-a (1892), când campani
ile de presă se mai temperaseră. 

În sfârşit, o altă intervenţie din partea lui Maiorescu este 
eliminarea următoarelor patru strofe din poezia Înger şi 
demon: 

Dumnezeu - zicea - o umbră-î., cu-a cărui nume v-apasă, 
Orb ar trebui să fie, surd ori rău dacă ar fi: 

1) De reţinut că tot Maiorescu a schimbat titlul Scrisorilor in acela de Satire.
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Dacă stă-n a lui putere rău-n lume-a nimici, 
Atunci el de ce n-o face? Dacă-i însuşi rău, vă pasă 

De-a lui ordine? Dar nu e. -Ce-i dreptatea omenească? 
E-o-ngrădire contra voastră - legile nu-s pentru ei.
E uşor traiul în lege pentru dânşii - pentru cei
Ce-au făcut ei înşişi legea - pot cum vor s-o tălmăcească.

Binele? Când ai pământul, e uşor ca să fii bun. 
Patria? Lor le dă mărire şi-a puterei aspră vargă, 
Pe ei cu aur şi glorii, pe noi cu greul ne-ncarcă. 
Ah! ei sunt înşelătorii, noi - înşelaţii pebuni. 

Ne tâmpesc spre-a crede-n orice, dar nu cred în nimica. 
Noi vărsăm sânge-n războaie şi cu miile murim -
Pe seama sângelui nostru ei sunt mari şi respectaţi. 
Noi gunoiul şi ei aurul, noi curajul şi ei frica. 

. Eliminarea acestor patru strofe a fost motivată - ba într-o 
măsură chiar atribuită lui Eminescu însuşi - cu argumentarea. 
că sunt "imperfecte". Este însă de bănuit că adevăratul motiv 
al amendării nu era "imperfecţiunea" artistică, ci conţinutul 
lor, care, cu siguranţă, nu suna deloc bine în urechile expo
nenţilor oficiali demascaţi cu atâta vigoare de Eminescu în 
versurile citate. 

Că Eminescu nu a eliminat el însusi aceste versuri din 
poezia înger şi demon atunci când a tri�is-o spre publicare la 
. Convorbiri literare, ne-o indică faptul că manuscrisul transmis 
revistei cuprindea şi aceste patru strofe, împreună cu încă o 
stofă omisă, de asemeni, de redacţia revistei. Lucrul a fost 
dovedit abia după moartea poetului, prin 1893, când la Iaşi a 
apărut o ediţie "complectă" a Poeziilor lui Eminescu îngrijită, 
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prefaţată şi adnotată de A.O. Xenopol, (în editura librăriei 
Şaraga), care îşi propunea, între altele, "restituirea adevărată a 
textului după manuscriptele originale pe care am fost destul 
de fericiţi a le afla pentru o parte din poeziile lui". Aceste 
manuscrise fuseseră obţinute de la un oarecare George 
Butman, fost culegător la.Convorbiri literare, care - scria 
Xenopol în Prefaţă - "văzând că textul poeziilor (lui Eminescu 
n.n.) se publica cu oarecare corecţie din partea redacţiei, i-au
plăcut a păstra manuscrisul lor în original, spre a le avea aşa
complecte, precum erau ele". Printre aceste manuscrise se afla
şi acela a poeziei înger şi demon. Descoperirea manuscrisului
îl determină pe Xenopol să publice de două ori, în acelaşi
volum, poezia înger şi demon, versiunea secundă integrală
fiind însoţită de următoarea notiţă: "Retipărirea (este vorba de
a treia retipărire a ediţiei Şaraga, n.n.) poeziilor era aproape
terminată, când dl. Butman ne vesti descoperirea manuscrisu
lui acestei poezii. După cum se vede, manuscrisul conţine 5
strofe nepublicate nicăieri. Deoarece strofele omise au o
importanţă netăgăduită, mai ales ca idee, retipărim aici (la
sfârşitul volumului n.n.) întreaga poezie ... "

Este limpede, aşadar, că nu Eminescu a eliminat cele patru 
s.trofe - căci, altfel cum ar-mai fi putut ele figura în manu
scrisul trimis Convorbirilor literare? Dar, deşi adevărul fusese
restabilit, poezia a circulat tot amputată în cele vreo 16
retipăriri ale ediţiei Maiorescu (ultima apărută în 1936), pre
cum şi în toate celelalte ediţii întocmite de alţi critici sau
cercetători. Singurul care a îndrăznit să intercaleze în corpul
poeziei "pentru cuprinsul lor filozofic", cele patru strofe sacri
ficate, a fost Ion Scurtu, care le-a publicat în ediţia sa din
1908. Pentru aceasta însă, el şi-a atras fulgerele unui alt critic
al direcţiei "estetice" (anume Mihail Dragomirescu), care-l
condamna pe Scurtu de a fi reprodus aceste patru strofe, căci
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ele "deturnează atenţia de la ideea principală şi trebuie 
numaidecât suprimate"1 l. Metoda "suprimărilor", inaugurată 
de ediţia Maiorescu, se încetăţenise acum atât de mult, încât 
ea putea fi aplicată de oricine, sub pavăza ilustrului 
antecedent. 

Alcătuită în felul acesta, după o orânduire personală a 
poeziilor, adoptată de către Maiorescu, "cu îndreptările, 
purgările şi omisiunile cu totul arbitrare" (Caragiale), cu toate 
operaţiile din "camera obscură a retuşărilor maioresciene" 
(Perpessicius), ediţia de la 1884, care s-a bucurat de un mare 
succes din partea publicului, fiind prima şi singura în acea 
vreme, nu a fost, se pare, pe placul lllţ Eminescu, aflat atunci 
în sanatoriul de lângă Viena. De aceea, spre "a adormi 
neliniştile poetului" (Perspessicius), Maiorescu îi scria acestuia 
într-o amplă scrisoare de la 10 februarie 1884: "Acum trebuie 
să mai ştii că volumul de poezii ce ţi l-a publicat Socec, după 
îndemnul meu, în Decemvrie anul trecut, a avut cel mai mare 
succes, aşa încât Socec stă încă uimit. În aceste 7 săptămâni de 
la apariţiunea lui s-au vândut 700 exemplare; o mie este toată 
ediţia şi de pe acum să te gândeşti la ediţia a doua, care va fi 
reclamată pe la toamnă şi în care vei putea face toate 
îndreptările ce le crezi de trebuinţă. Poeziile d-tale sunt cetite 
de toate cucoanele, de la Palat până la mahala la Tirchileşti şi 
la întoarcerea în ţară te vei trezi cel mai popular scriitor al 
României". 

În acea lungă, prietenească, aproape părintească 
scrisoare,2l unde Maiorescu folosea accente mai familiare spre 
a-l încuraja pe poet, nu e greu de întrevăzut că autorul ei era
stăpânit şi de unele aprehensiuni, în sensul că Eminescu, aşa

1) Vezi: Mihail Eminescu. Poezii. Ediţia Mihail Dragomirescu, 1937, pag. 221.
2) Conceptul a fost transmis integral în lnsemnări zilnice. (Vezi ediţia Pogoneanu din 1937,
voi. li, pag. 229-232.)
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bolnav cum era, ar putea fi nemulţumit de felul cum au 
apărut Poesiile, deaorece îl invita şi îl asigura pe un ton con
descendent că "ar putea face toate îndreptările ce le crede de 
cuviintă". 

Fără a mai aştepta răspunsul poetului - în cazul că ar fi 
primit acea scrisoare - saµ reacţiile lui la volumul apărut, 
criticul, dând curs cererilor mari ale publicului, n-a întârziat 
să retipărească Poesiile într-o nouă ediţie, care a apărut peste 
un an, în 1885. 

Ediţia a doua este identică cu prima prin conţinut, 
prezentare grafică (acelaşi număr de pagini, aceleaşi 
gravuri), singura diferenţă fiind că portretul în medalion de 
pe prima filă are acum semnătura în caractere caligrafice 
cursive: M Eminescu. Până şi greşelile de tipar sunt aceleaşi, 
deşi Maiorescu nota în Însemnări zilnice, la 19 septembrie 
1885: "Multă corectură de tipar la Poesiile lui Eminescu, ediţia 
a doua.Acum patru coale tipar zilnic". Pesemne că era vorba 
mai mult de un control în pagină pentru "bun de tipar", căci 
corecturi propriu-zis nu se constată ·a se fi făcut. 

După această a doua ediţie, ritmul retipăririi a suferit o 
încetineală, faţă de intenţia evidentă a lui Maiorescu de a pu
blica în fiecare an câte o ediţie (de 1000 exemplare). 
Încetineala produsă pare a nu fi fost întâmplătoare. 

Între timp, Eminescu a revenit în ţară, oarecum restabilit 
după prima criză a bolii, astfel că a putut să-şi dea mai bine 
seama de felul cum i s-au publicat poeziile.Dar oricât ar fi fost 
de afectat (în bine sau în rău) el nu a putut să mai schimbe 
nimic. Tot ce ar fi putut face - şi acest lucru s-a întâmplat - a 
fost să întârzie cât mai mult publicarea unei noi ediţii, 
sperând că se va găsi un alt editor care să alcătuiască un 
volum mai apropiat de felul cum gândea el compunerea cărţii. 

Acest al doilea editor Eminescu îl vedea în persoana lui 
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V.G. Morţun, fost socialist, acum deputat şi mare moşier, care
făcuse poetului propunerea de a scoate el o altă ediţie a
Poesiilor, în urma "multor îndatoriri" ce i le acordase în tim
pul boalei. În mod normal, Maiorescu nu putea privi cu ochi
buni apariţia acestui intrus, astfel că stărui pe lângă poet să se
gândească la ediţia a treia şi să accepte republicarea volumu
lui alcătuit de el. După o ezitare lungă - ceea ce justifică şi dis
tanţa de trei ani între a doua şi a treia ediţie - Eminescu îi tri
mitea lui Maiorescu, din Botoşani, următoarea scrisoare datată
14/28 martie 1888 şi redactată în termeni foarte protocolari:

Mult stimatul meu Domn, 
. 

Vă cer iertare din toată inima pentru greşeala mea de a nu 
fi răspuns imediat la scrisoarea D-voastră, ce mi-a fost comu
nicată prin bunăvoinţa d-lui dr. !sac. 

Cauza întârzierii este însă că singur nu ştiam ce să răspund 
cu siguranţă, căci o veste ce-mi sosise din Iaşi mă pusese la 
îndoială de a mai scoate a treia ediţie sau nu. Însă pe când 
eram la Iaşi, dl. V.G. Morţun, actualul deputat în adunare, îmi 
făcuse propunerea de a scoate la lumină o a treia ediţie. şi într-o 
scrisoare.ce mi-a adresat-o în urmă, î!Ţli anunţa chiar: "pe 
săptămâna viitoare scot în vânzare volumul ce-am editat". 
Nici până acum nu ştiu pozitiv dacă această ediţie s-a făcut 
într-adevăr sau nu. Multele îndatoriri ce mi le-a făcut dl. 
Morţun în timpul boalei mele m-au indemnat să ezitez a da 
un răspuns definitiv. 

Dacă însă dl. Morţun ar fi renunţat la ideia de a scoate 
ediţiunea a treia, vă rog a da urmare bine-voitoarei D-voastră 
intenţiuni de a încheia cu dl. Socec, iar prisosul eventual de la 
ediţia a doua sau un aconto asupra ediţiei a treia vă rog să 
bineveniţi a le trimite sub adresa mea, prin mandat poştal (M. 
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Eminescu, Botoşani). 
Poezii nepublicate, de intercalat în noua ediţie, nu am. 
Vă rog, mult stimatul meu Domn, a primi mulţumiri din 

inimă pentru interesul ce pururea l-aţi arătat şi să-mi daţi 
iertare pentru involuntara mea întârziere. 

Vă rog totodată a primi respectuoase salutări de la al 
D-voastră prea plecat şi prea supus.

M. Eminescu1 l 

Acest document vine în contradicţie cu afirmaţiile făcute 
de sora poetului, Harieta, care într-o scrisoare de la 11 martie 
1888 susţinea că: " ... d-lui Maiorescu nu i-a scris să-i 
tipărească a treia ediţie, zicându-mi că de nu va căpăta pensia, 
va tipări o ediţie nouă şi atunci îşi va procura mulţi bani"2l. Se 
poate presupune însă că Eminescu a revenit asupra intenţiei 
de a nu-i scrie lui Maiorescu în legătură cu o nouă ediţie şi în 
cele din urmă a expediat scrisoarea de mai sus, redactată în 
termeni destul de ambigui. Reiese că numai în cazul când 
Morţun nu ar fi tipărit el o ediţie nouă, Eminescu şi-ar fi dat 
consimţământul pentru retipărirea ediţiei Maiorescu. Şi 
întrucât Morţun n-a mai publicat - sau a oprit, ori a amânat 
tipărirea ediţiei preconizate de el, deşi îl anunţase pe poet că 
volumul este gata de pus în vânzare (se pot bănui diverse 
manevre de culise care l-au determinat pe Morţun să renunţe) 
- Maiorescu a pus sub tipar ediţia a treia, care a şi apărut în
1888. De remarcat că, cerând poetului să-i trimită poezii noi,
Eminescu i-a răspuns ferm: "Poezii nepublicate, de intercalat
în noua ediţie, nu am". Ceea ce echivalează cu un refuz. Să fi
fost însă un refuz cu adevărat, sau faptul că ne mai fiind în

1) I.E. Toronţiu, Studii şi documente literare. VI, Bucureşti, 1933, pag. 167.
2) Augustin Z.N .Pop; Din ultimii ani. Caietele Mihai Eminescu, Editura Eminescu, 1979, p.
214.
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posesia manuscriselor sale îl punea în situaţia de a nu putea 
răspunde cererii lui Maiorescu? 

Ediţia III-a este, ca text şi aranjament, reproducerea fidelă a 
celorlalte ediţii anterioare. Întrucât greşelile de tipar unele 
grave, (Coain în loc de Boian, zău în loc de zeu, cămăşuţă în

loc de cămăruţă, nuori în loc de nouri, nu-n vie în loc de nu-nvie,

ş.a.) se repetă fără nici o corectură, ne îndeamnă să credem că 
Maiorescu n-a mai recitit textul înainte de a-l fi dat la tipar, 
lăsând aceasta în seama editurii Socec, care a reprodus 
mecanic textul din ediţiile precedente. Singura deosebire este 
că această ediţie are un număr sporit de pagini (315, în loc de 
307), deoarece ea cuprinde trei poezii noi, apărute în 
Convorbiri liţerare între 1885-1888, şi a�ume: La steaua, De ce

nu-mi vii şi Kamadeva. (Despre poezia La steaua, asupra 
căreia s-au purtat atâtea discuţii referitoare la originea ideii 
expuse în cadrul ei şi pe care Eminescu a împrumutat-o dintr-o 
poezie de Gottfried Keller, Maiorescu spunea într-o scrisoare 
către sora lui: ''Ideea este luată dintr-un discurs al meu, dar ce 
formă frumoasă!"). Deasemeni, aici întâlnim unica notă a edi
torului ce însoţeşte ultima poezie din volum, Kamadeva.

Această notă este, de fapt, reluată din Convorbiri literare

(1 iulie 1887) unde a apărut împreună cu poezia, şi ea 
glăsuieşte: "Kamadeva este în mitologia indică zeul amorului. 
Tatăl său este Cerul, iar maică-sa Ilusia . .În figurare se 
înfăţişează călărind pe un papagal, cu un arc făcut din trestie 
de zahăr, coada arcului formată din albine, iar săgeţile din flo
rile trandafirii ale arborelui Amra ". 

Deoarece în privinţa conţinutului ediţia a treia nu are nici o 
modificare faţă de celelate două, G. !brăileanu a putut să facă 
următoarele reflecţii pe marginea ei: "Dacă Eminescu era în 
stare să mai exercite o "voinţă", atunci ediţiile II şi III, apărute 
înainte de moartea sa, ar fi fost modificate cu siguranţă -
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poeziile ar fi fost corectate, orânduite cronologic ori conform 
planului său; volumul intitulat ( ... ). Dar ediţiile II şi III au fost 
reproducerea primei ediţii şi mereu însoţite de aceeaşi prefaţă 
a lui Maiorescu, în care spunea că poeziile apar fără corec
turile pe care avea de gând să le facă poetul".1)

Peste mai puţin de un an, la 15 iunie 1889, Eminescu a 
încetat din viaţă. Tristul eveniment a produs în toată ţara o 
emoţie şi mai mare decât la vestea îmbolnăvirii poetului, cu 
şase ani în urmă, şi numele lui flutura acum pe toate buzele şi 
în toate conştiinţele. Publicarea unui nou volum de Poezii se 
impunea cu străşnicie. Titu Maiorescu răspunde acestei soli
citări generale prin tipărirea ediţiei a patra a Poesiilor, apărută 
la sfârşitul anului 1889. 

Noua ediţie este la fel cu precedenta ca text' şi număr de 
poezii, atât doar că portretul în medalion de pe foaia de la 
începutul cărţii nu mai are semnătura poetului, iar la sfârşit 
este înserată o erată precizând: "La pag. 237, după versul 7 de 
sus: Căci sub fruntea-i viitorul şi trecutul se încheagă, să se 
adauge versul: Noaptea adânc-a veciniciei el cu şiruri o 
dezleagă". (Este vorba de' un vers din Scrisoarea I, sărit în 
primele ediţii şi reintegrat abia acum). Ediţia IV cuprinde însă 
pe lângă Prefaţa, devenită "istorică" din celelalte ediţii, o 
"notiţă biografică" intitulată ;,Poetul Eminescu", semnată de 
Titu Maiorescu şi datată: "Bucureşti, octomvrie 1889". Această 
notiţă de 12 pagini (reprodusă în toate celelelate ediţii de mai 
târziu) constituie prima parte a studiului "Eminescu şi poezi
ile lui" publicat în întregime în Convorbii literare la 1 noiem
brie 1889. 

Nu se poate să mergem mai departe fără a ne opri câteva 
momente asupra a,cestui prim şi profetic studiu consacrat 

1) G. lbrăileanu, op. cit. (1927). 
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poeziei şi personalităţii lui Eminescu. În termeni foarte 
precişi, Maiorescu definea cel dintâi individualitatea completă 
a poetului printr-o frază plină de pondere: "Eminescu este un 
om al timpului modern, cultura lui individuală stă la nivelul 
culturii europene de astăzi". Şi după ce analiza pe larg 
conţinutul şi adâncimea de gândire a poeziei eminescuene, 
criticul încheia: ''.Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera 
lui. Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică 
română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, 
şi forma limbii naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu 
cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de ple
care pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării 
româneşti". 

Tot aici, în partea a doua a studiului, Maiorescu aducea 
câteva lămuriri asupra criteriilor adoptate în alcătuirea volu
mului de Poesii, strecurând totodată şi unele justificări în 
legătură cu intervenţiile sale în textele poeziilor. "Dacă în 
starea în care se afla Eminescu atunci, am putut lua asupră-mi 
datoria de a publica culegerea poeziilor lui, nu avem dreptul 
nici de a le modifica, nici de a lăsa pe unele la o parte". (Se re
ferea la cele opt poezii citate în prefaţă, apoi la Călin, Epigonii, 
Strigoii - care" nu sunt Eminescu în toată puterea lui")."Dacă 
totuşi şi aceste poezii au meritat şi vor rner:ita să figureze în 
opera lui literară, este fiindcă în fiecare din ele apare deodată 
din mijlocul imperfecţiilor o frumuseţe de limbă şi de înălţime 
de cuget, care prevestea de la început ce avea să devină poetul 
ajuns la culmea lui" . 

. Dar în ediţia a patra este reprodusă numai prima parte a 
studiului lui Maiorescu. De ce autorul s-a rezumat să inte
greze în carte, sub titlul semnificativ "Poetul Eminescu", doar 
cele 12 pagini ale exegezei, prezentate pe copertă cu un titlu şi 
mai modest: "Notiţă biografică", este uşor de înşeles dacă se 
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are în vedere conjunctura în care apărea această a patra ediţie 
a Poeziilor. "Notiţa biografică" avea rolul să întâmpine unele 
izbucniri de animozitate produse în opinia publică din acel 
moment de sfârşitul prematur al poetului şi de profilarea des
tin ului său tragic şi măreţ. Fără să recurgă la un limbaj 
polemic, folosind doar termeni aluzivi, Maiorescu lua, de fapt, 
în dezbatere "cazul" Eminescu. Astfel, după o succintă trasare 
a câtorva date biografice, criticul aborda o acută problemă la 
ordinea zilei - anume cauza îmbolnăvirii poetului. 
Combătând ideea - ce-şi făcea tot mai mult loc printre con
temporani - că mizeria şi munca extenuantă l-au adus pe 
Eminescu la prematurul deznodământ, Maiorescu emitea 
unele opinii de circumstanţă ce căutau să atenueze şocul psi
hologic produs de moartea poetului. "A vorbi de mizeria 
materială a lui Eminescu însemnează a întrebuinţa o expresie 
nepotrivită cu individualitatea lui şi pe care el cel dintâi ar fi
respins-o. Cât i-a trebuit lui Eminescu ca să trăiască în 
accepţiunea materială a cuvântului, a avut el totdeauna. Grijile 
existenţei nu l-au cuprins niciodată în vremea puterii lui int
electuale; când nu câştiga singur, îl susţinea tatăl său şi-l aju
tau amicii". Şi mai departe, se conchidea: "Să fi avut ca redac
tor la Timpul mai mult decât a avut, să fi avut mai puţin; pen
tru micile lui tre.buinţe materiale tot atât era ... Prin urmare, 
legenda că mizeria ar fi adus pe Eminescu la nebunie, trebuie 
să aibă soarta altor multe legende: să dispară înaintea 
reali tă ţii". 

Legendă? Aici nu poate fi vorba decât de o figură de stil, 
desigur. E adevărat că Eminescu nu punea prea mare preţ pe 
laturile materiale ale vieţii - el mărturisise odată: ''.Am înţeles 
că un om poate avea totul neavând nimic, şi nimic având 
totul"- dar condiţiunile în care şi-a dus existenţa nu constituie 
o legendă. La Timpul - de care amintea Maiorescu - depunea
o muncă istovitoare, având de umplut în fiecare zi o coală de
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tipar, după cum arătase el însuşi într-o scrisoare din acea 
vreme, şi fiind departe de a primi o recompensă corespun
zătoare ca gazetar. Spre a-şi acoperi nevoile zilnice era obligat 
să facă împrumuturi pe la prieteni, să-şi amaneteze singurul 
obiect de valoare pe care-l poseda - un ceas de aur-, să 
schimbe mereu domiciliile ca să poată suporta o chirie mai 
mică. Maiorescu însuşi nota în jurnalul său cum într-o zi poe
tul i-a cerut cinci lei ca să plătească birjarul, dacă faptul poate 
fi luat ca autentic. Autentică este însă fraza dintr-o scrisoare 
către Veronica Miele, din anul 1876, o frază zguduitoare: 
"Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame. Sunt 
prea mândru în sărăcia mea". Toate acestea nu sunt legende. 

Nu e, totuşi, mai puţin adevărat că nu trebuie să se 
exagereze nici în direcţia cealalată. De n-ar fi lucrat la Timpul, 
Eminescu s-ar fi consumat în alt fel (filosofie, poezie, studii 
etc.) Demonia cunoaşterii şi demonia creaţiei nu i-ar fi schim
bat cu nimic soarta. 'Într-un pustiu să fiu şi nu mi-aş putea 
regăsi liniştea", declarase el într-un rând. Istoria e plină de 
personalităţi ilustre, de titani ai gândirii şi sensibilităţii, care 
şi-au încheiat cariera şi existenţa între 30-40 ani, din cauza 
"arderii" lor interioare excesive. Eminescu a fost unul din 
aceşti titani. Fiecare pagină scrisă de el e un act de trăire, iar 
întreaga sa operă - versuri şi proză - ne apare azi ca o amplă 
confesiune patetică, făcută de o individualitate excepţională 
ce se consuma fără preget sub povara destinului său poetic şi 
scriitoricesc, în permanentă tensiune sufletească şi spirituală. 

Studiul lui Maiorescu, după cum se poate uşor deduce, cu 
explicaţiile, demonstraţiile şi într-o măsură, cu justificările lui 
subtile, era un fel de răspuns pe un ton academic, pe care 
criticul îl dădea opiniei publice, ce-şi manifestase consternarea 
la moartea poetului. Căci, dacă Ma,iorescu participa cu 
resemnare la tragicul sfârşit, alţi contemporani nu înregistrau 
evenimentul cu aceeaşi stăpânire de sine. Iată, spre exemplu, 
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ce scria Haşdeu - adversar declarat al junimişti�or - chiar în 
ziua morţii lui Eminescu-, într-o pagină din Revista nouă

consacrată "în onoarea acelui care face onoare ţării sale": ''El

va trăi deşi a murit nebun. $i a trebuit să moară nebun. E 
grozav a o zice! Să nu fi înnebunit, el nu avea ce mânca. Mai 
rău decât atâta! Ca să aibă ce mânca, el fusese silit a-şi mânca 
inima, înlocuind avânturile poeziei, avânturi măreţe, avânturi 
care nu se pot vinde, prin acea proză de toate zilele a sterpelor 
lupte de actualitate, care îi aducea o fărâmă de pâine, stropită 
într-ascuns cu amare lacrimi - prefaţa nebuniei". 

Acestea erau convingerile unei mari părţi a contempo-
ranilor despre cauzele morţii poetului, cu insinuări la adresa 
presupuşilor vinovaţi ai fatalului sfârşit. Maiorescu totuşi, dis
punând de suprafaţă politică şi cuturală în epocă, a rezistat, 
continuând să tipărească, la distanţă de numai un an, acea 
nouă ediţie - a patra - a Poesiilor, însoţită de introducerea ce 
avea rolul tocmai să tempereze unele spirite a căror furie îşi 
făcea loc în presa vremii (1889). 

În momentul apariţiei, ediţia IV-a a Poesiilor avea fără 
îndoială, mai mult decât celelalte, un caracter ocazional, fiind 
publicată imediat după moartea poetului. Această împreju
rare, precum şi "notiţa biografică" a lui Maiorscu, au făcut ca 
volumul să se epuizeze foarte repede, căci iarăşi la mai puţin 
de un an, în 1890, apare ediţia V-a. 

De data asta volumul prezintă unele "îmbunătăţiri". În 
primul rând textul poeziilor a fost în mod evident revăzut de 
alcătuitorul cărţii, deoarece multe din greşelile de tipar sunt 
îndreptate. De observat însă că portretul de pe prima filă nu 
mai figurează aici, probabil din economie de spaţiu, căci volu
mul are acum, împreună cu introducerea, 355 pagini (s-a 
văzut că primele ediţii aveau 307 şi 315 pagini). Sporul de 
pagini se datoreşte faptului că în ediţia V-a sunt incluse patru 
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poezii (dintre care două postume), şi anume: Diana, Sara pe 
deal, Oricâte stele (sonet) şi Dalila. De notat că poezia Diana 
este plasată în corpul volumului la numărul 56, între Strigoii 
şi Satira I, iar celelalte trei la sfârşitul vechiului sumar. 
Volumul are acum 71 bucăţi. Diana a fost publicată în 
Convorbiri literare la 1 febrarie 1884, iar Sara pe deal tot acolo 
la 1 iulie 1885, dar nereluate până acum de Maiorscu în ediţia 
sa. Referitor la cele două postume, Oricâte stele şi Dalila (şi ele 
fuseseră publicate în Convorbiri literare la 1 februarie 1890), 
într-o notă adiacentă se spunea: "Următoarele două poezii de 
Eminescu, scrise - pe cât se vede - la prima aruncătură a con
deiului, încă de pe la 1880, au rămas !lerevăzute de poet. 
Pluralul "torţii" în loc de "torţe" în Sonet avea probabil să dis
pară, iar satira Dalila, dacă nu ar fi fost înlăturată ca un fel de 
variantă a actualei Satira N, ar fi primit poate o modificare 
radicală. Dar aşa cum le găsim astăzi, aceste două poezii 
cuprind versuri de-o unică frumuseţe şi nu pot lipsi din opera 
lui Eminescu". 

Se impune să amintim aci că poezia Sara pe deal este un 
fragment din poema mai lungă Ec6, rămasă printre manu
scrisele poetului. Dar cân1 Maiorscu a extras de acolo partea 
aceasta, compusă din opt catrene, căreia i-a dat titlul după 
primul vers al primei strofe, el a eliminat catrenele şase şi şapte 
din manuscris, oferind Convorbirilor literare (în 1885) poezia 
numai cu şase strofe. Intervenţia - efectuată şi în patru versuri 
din cuprinsul poeziei - poate fi acceptată de data aceasta ca 
binevenită, Eminescu însuşi probabil ar fi modificat sau ar fi 
sacrificat cele două strofe, neperfectate artistic. 1) La fel a pro-

I) Strofele eliminate sună:

. Te-i rezima, dulce copil, de-al meu umăr 
Şi fir cu fir păru-ţi aurit am să-l număr 
Ap-am să beau din a ta gură, 
Dulci săruturi din ochii tăi de blândeţe. 

57 

www.ziuaconstanta.ro



cedat criticul şi cu Dalila, deasemeni extrasă din "lada cu ma
nuscrise" şi amputată de două strofe, despre care Mihail 
Dragomirescu - pe care l-am mai citat - ca discipol fidel al lui 
Maiorescu, spunea că sunt "puerile" şi conţin "vulgarisme", 
apreciere ce se poate să fi fost preluată de la mentorul 
Junimii-2). Ediţia V-a conţine, c1şadar, 71 bucăţi. 

Ediţia VI-a, consemnând, pe copertă, a şasea mie de exem
plare, apare, deasemeni, destul de repede, în 1892. Este impor
tantă fiindcă aduce şi ea adăogiri şi corectarea altor greşeli de 
tipar sau de transcrieri. Se deschide cu aceeaşi prefaţă de la 
ediţia întâia, cu "notiţă biografică" de la ediţia a patra, are 
aceeaşi alcătuire ca ediţiile precedente, dar conţine în plus 
cinci poezii noi: Nu mă-nţelegi, apărută prima dată în 
Albumul literar al Societăţii "Unirea", la 1 martie 1886 şi patru 
postume: Pe un abum, Între paseri, Fragment şi Rugăciune. 
Aşa cum era normal, atât în ediţia V-a cât şi în ediţia VI-a 
poeziile nou introduse sunt aşezate la sfârşitul vechiului 
sumar, cu două excepţii: Diana, intercalată (după cum s-a 
văzut în ediţia V-a) între Strigoii şi Satira I, şi Nu mă-nţelegi, 
plasată între Călin şi Strigoii. Sara pe deal, care nu e postumă, 
rămâne totuşi în rândul postumelor la sumar. De ce? Asupra 
acestui aranjament nu se dă nici o explicaţie. Nota editorului 

Imbrăţişaţi noi vom şedea la tulpină 
Fruntea-mi ln foc pe ai tăi Băni se înclină 
Ce-alături cresc dulci şi rotund ca şi rodii
Stelele-n cer mişcă aurite zodii. 

•. ele două tr fe sunt: 
Tu cu inima şi mintea poate eşti un paravan 
După care ea atrage vre un tânăr curtezan 
Care intră ca actorii cu picioru-i mărunţel 
Lăsând val de mirodenii şi de vorbe după el. 

O chiorilşte cu lorgnionul, butonat cu o garoafă 
Opera croitorească, şi la spirit şi ln strofă. 
P te că-i convin tuspatru craii cărţilor de joc 
Şi-n cămara inimioare! se-arnnjeazll la un Joc. 
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EDIŢIA A , ŞEASEA 

A şe-asea mie de exempfare. 

CU O NOTIŢĂ BIOOE�AFJCA di:e T. MAJORESCU 

-�--•·•�···�

, BUCURf�KI'I 

f: l >IT t: R A LI B R ·� R l EI :,,; <>CE CC & Comp. 

18 9 2. 
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din ediţia precedentă în legătură cu postumele este reluată 
întocmai, aici însă fiind vorba de "următoarele şase poezii" 
integrate în volum, deoarece sunt puse la număr şi cele două 
postume din ediţia V. În total, deci, volumul de Poesii 
întocmit de Maiorescu numără acum 76 de bucăţi (inclusiv 
cele trei variante la Mai am un singur dor), cifră la care va 
rămâne mereu în retipăririle ulterioare. Dintre acestea, şase 
poezii sunt postume. 

Curios este că introducerea despre "Poetul Eminescu" a lui 
Titu Maiorescu este datată aici: "Bucureşti, octombrie 1887". 
Greşeală de tipar sau schimbare intenţionată de an - cauza 
constituie o taină. 

Tot în această ediţie Maiorescu publica într-un Post
Scriptum o scrisoare a fostului său student N.D. Giurescu în 
legătură cu data naşterii poetului. În "notiţa biografică", crit,i
cul dădea ca zi de naştere 20 decembrie 1849. N.D. Giurescu 
semnala însă următoarea scrisoare transmisă lui Iacob 
Negruzzi, redactorul Convorbirilor literare, care fusese 
adresată lui G. Cerchez, prefect de Botoşani pe vremea aceea: 

1891, martie 29 Agafton 

Domnule Prefect, 

Dl. Poet Eminescu este născut în Botoşani; aceasta este 
foarte sigur, căci am întrebat pe Maica Fevronia Ioraşcu, care 
au fost de faţă când s-au născut. 

Este cunoscut încă că Botezul i s-au citit de către Dimitrie 
de la Uspenia ... 

Agapia Gherghel 

Giurescu, după ce a făcut cercetări la Botoşani, confirma 

59 

www.ziuaconstanta.ro



scrisoarea, consemnând ca zi de naştere a lui Eminescu 15 ia
nuarie 1850, iar Maiorescu în Post-Scriptum-ul amintit, 
conchidea: "Şi noi credem că trebuie primită rectificarea d-lui 
Giur seu. Vechea însemnare a lui Eminescu însuşi, cu ziua de 
20 Decemvrie 1849 l) va fi fost rezultatul unei informaţii ine
xacte a poetului din partea părinţilor". Post-Scripturo-ul e 
datat: Iunie 1892. 

După aceasta urmează iarăşi o pauză mai mare (de trei 
ani) in tipărirea Poesiilor, şi se va vedea numaidecât care ar fi 
putut să fi una din cauze. 

Am în ac 1 timp, căpitanul Matei Eminescu, fratele poetu
lui, dorind să ia asupră-şi editarea Poesiilor şi administrarea 
dr pturil r de autor provenite de pe urma lor, a intrat în 

ţiune printr-o intervenţie publică zgomotoasă, ajungând 
hiar până la eh mări în justiţie. În 1894 el somează editura 

"c« ă încetaţi de azi înainte cu publicarea şi vinderea 
rieril r frnt foi meu poetul Mihail Eminescu, fiind eu în 

dr pt d Jl face acea ta de la moartea dânsului încoace". 
rintr- alt cri oare adresată lui Socec, Matei Eminescu 

ammt apariţia un i ediţii întocmită de el, după care a recurs 
b. d r a in jud at a editorului, cu pretenţia de a i se plăti
O.OOO 1 · daun inter . Conflictul era pe ptmctul de a lua
r p rtii nz, ţi n 1 . Dar nu după multă vreme, în mai

1 9 , - r du d dar ţi nu mai puţin senzaţională: 
�m:,şcr1's ul 1, tei_Emine u, ăpitan în demi ie, în calitate de 

i t 'llit r 1 irat lui m u, poetul 1/ihail Eminescu, 
l r ri :l tn ă d-nii · Comp. unt întru totul

ti i it ... " t . Reclamantul rimi e, deci, urnite 
unţ la ţiun judiciară. Este mai mult 

u vu , a parte direct interesată,

u�M l tt.1lui intr-uu .--l'tmm , Junimit un
cu �,11 it11t� ,li lll d w. I\.;'\! erii, 
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un rol preponderent în stingerea acestui "faimos proces".1) 
Conflictul fiind astfel aplanat, editorul Socec îi solicită lui 

Maiorescu autorizarea de a scoate o nouă ediţie: "Epuizându-se 
ediţiunea actuală, a şasea a Poesiilor de Eminescu, vă rugăm a 
ne spune dacă putem publica o nouă ediţiune cu prefaţa 
Dvoastră ... "2) 

În 1895 apare, în fine, ediţia VII-a a lui Maiorescu. Ea 
cuprinde cele 76 poezii existente în ediţia precedentă, dar fără 
frontispiciile şi vignetele de la fiecare bucată, iar studiul intro
ductiv al lui Maiorescu este datat şi aici 1887 şi nu 1889, când 
a fost publicat atât în revistă cât şi în volumul ediţiei IV-a. 
Această schimbare a datei a produs confu�ii în ediţiile de mai 
târziu, ajungându-se ca în tipăririle ulterioare studiul lui 
Maiorescu să fie datat când 1887, când 1889, când ... 1897. 

În 1901 apare ediţia VIII-a, identică cu precedenta (studiul 
introductiv datat: "octombrie 1897"), şi după aceea, la inter
vale neregulate, alte ediţii (a noua în 1903, a zecea în 1907, a 
unsprezecea în 1913, - acestea tipărite în timpul vieţii lui 
Maiorescu, toate cuprinzând 76 bucăţi - iar ultima care nu 
mai indică numărul de ordine dar este aproximativ a şais
prezecea, apare în 1936, retipărită la Socec de V. Demetrius, cu 
o Postfaţă proprie). De reţinut că ediţiile X şi XI s-au tipărit în
câte 2000 exemplare, dublând tirajul de la ediţiile precedente.
Deasemeni, începând cu ediţia X titlul volumului a devenit
Poezii (în loc de Poesii) şi se adoptă o ortografie modernă, faţă
de cea iniţială căzută în desuetudine.

Ediţiile Maiorescu, în deosebi cele apărute în timpul vieţii 
lui, rămân printre cele mai îngrijite şi mai elegante ca 
prezentare grafică. Pe lângă aspectele descrise mai înainte, să 

1) George Muntean: "Eminescu în lumina unor documente noi" din volumul Cercetări lite
rare. Editura pentru Literatură, 1969, pag. 149-167.
2) Idem, iliidem, pag. 164

61 

www.ziuaconstanta.ro



adăugăm că aceste ediţii au coperţi frumoase, cu titluri în 
desene geometrice sau cu ilustraţii în culori, de bun gust, 
fiecare de altă factură, ceea ce denotă grija editorului faţă de 
aspectul exterior al tipăriturilor. Drept urmare, ele se consultă 
şi astăzi cu plăcere, în comparaţie cu alte ediţii de mai târziu 
deficiente sub raportul calităţţi tehnice. 

Titu Maiorescu a fost, aşadar, cel dintâi editor al lui 
Eminescu. Ediţia întocmită de el rămâne ca un testimoniu, 
deoarece primele ei tiraje au văzut lumina zilei atunci când 
poetul se mai afla încă în viaţă. Timp de aproape cinci decenii 
după aceea, Poeziile lui Eminescu au avut în ţara noastră o 
circulaţie largă sub forma compoziţională, ca volum, pe care 
le-o dăduse Maiorescu încă din 1883. Dar pe lângă meritele 
incontestabile şi în afara particularităţilor negative enumerate 
mai înainte, ediţia Maiorescu poartă, după cum am mai spus, 
o mare răspundere în problema editării Poeziilor. Publicând
un volum alcătuit după criterii subiective, arbitrare (ca text şi
mai ales ca aranjament) el a legitimat libertatea editorilor de
mai târziu de a compune noi ediţii, sub pretextul că urmăresc
concretizarea adevărătelor intenţii ale poetului în privinţa
arhitecturii volumului şi în tendinţa de a realiza mult dorita
ediţie definitivă. Toate eforturile depuse în acest sens au dus
însă, până la urmă, la acea întreagă anarhie editorială care a
existat multă vreme în publicarea volumului de Poezii.
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Proză şi VersurI 

EPlTO�, V. G. MOR'fUN 

lAŞi. t!i90· 
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m. 

Primul editor animat în mod tacit de ambiţia de a da o 
replică ediţiei Maiorescu a fost acelaşi V.G. Morţun care 
intrase în tratative cu Eminescu încă de mai înainte. El a scos 
la Iaşi, în 1890, îndată·după decesul poetului, un volum intitu
lat Proză şi versuri. Obiectivul principal, al lui Morţun era 
acela de a dezgropa poeziile din tinereţe publicate de 
Eminescu în Familia, pe care Maiorescu nu le luase în consi
derare, şi de a le repune în circulaţie. În total volumul conţine 
24 poezii. Zece bucăţi fac parte dintre cele publicate şi de 
Maiorescu, douăsprezece sunt reluate din revista Familia, iar 
două postume: Vieaţa şi Stelele-n cer, apărute mai întâi în 
revista bucureşteană Fântâna Blanduziei, fără titlu, cărora 
Morţun le-a dat titlurile ce au rămas neschimbate până astăzi. 
În afară de versuri, volumul conţine trei bucăţi de proză, 
reproduse din Convorbiri literare: Făt Frumos din lacrimă,
Sărmanul Dionis şi Influenţa austriacă asupra Românilor din 
Principate. În ceea ce priveşte restabilirea textului, ediţia nu 
trădează 1iici o preocupare, ea nu face nici un fel de corectură 
sau observaţie în legătură cu această chestiune. 

Cartea prezintă însă un interes documentar prin aceea că 
publică, în loc de prefaţă, următoarea impresionantă scrisoare 
a lui Eminescu, reprodusă în facsimil, datată: Botoşani, 10 
noiembrie 1887: 
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Mult stimate amice, 

Boala îndelungată de care am suferit m-a împiedicat de la 
ţinerea unei corespondenţe regulate. Acum fiind întrucâtva 
mai stabilit, vin a vă ruga să v-aduceţi aminte de mine, de 
lipsa aproape absolută de mijloace de subzistenţă, în care mă 
aflu. 

Dacă vă este cu putinţă de a-mi veni în ajutor, vă rog a o 
face de curând, căci cea mai neagră mizerie mă ameninţă. 

În aşteptarea unui răspuns rămân al d-voastră, devotat 
amic. 

M. Eminescu

Ca să răspundă acestui apel disperat, V.G. Morţun luase 
hotărârea de a publica un volum cu o parte din operele poetu
lui, al cărui venit să fie acordat autorului. Dar intenţia nu 
apucă să devină fapt - şi am arătat mai sus, cum au decurs 
împrejurările - căci poetul muri înainte de apariţia cărţii. În 
nota "Către cititori", de la sfârşitul volumului, Morţun scria: 
"Volumul de faţă trebuia să apară de anul trecut şi editorele, 
care în această publicaţie nu urmărea un gând bănesc, avea 
să-şi scoată numai cheltuielile, rămânând ca autorul să benefi
cieze de tot câştigul. De atuncea încoace Mihaiu Eminescu 
săvârşindu-se din viaţă, publicaţiunea a fost întreruptă,, dar 
credincios înţelegerii avute, editorele nu voeşte să tragă nici 
un folos bănesc din acest volum şi va depune în mâinile soci
etăţii pentru înălţarea statuei nepieritorului poet câştigul net 
al acestei publicaţii". 

Cartea mai oferă şi altă curiozitate: fiind întocmită de un 
bibliofil renumit ca V.G. Morţun, ea avea pretenţia de a se 
impune pe plan bibliofilie, deoarece conţine următoarea justi-
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ficare a tirajului: "101 exemplare numerotate, ediţie de lux, 
hârtie velină, întovărăşită de fotografia autorului; 501 exem
plare, hârtie velină şi 1001 exemplare ediţie populară". 

Este, după cum se vede, cea dintâi ediţie numerotată. Alte 
caracteristici tipografice nu are. 

* 

În anul 1893 apare, la Iaşi, un al treilea editor al lui 
Eminescu. Acesta este A.O. Xenopol, la care ne-am referit şi 
mai înainte. 

În primul tiraj al ediţiei sale1l Xenopol semna o Prefaţă 
datată Februar 1893, unde, după ce făcea'unele consideraţii de 
actualitate despre Eminescu, spunea: "Dacă am socotit de 
cuviinţă a rosti şi cuvântul nostru asupra marelui poet, o 
facem fiindcă credem că tocmai cele ce trebuia să se spună 
asupra lui, au rămas până acum nespuse - nu voim să 
cercetăm din ce pricină". 

Aluzia la interdicţia exercitată de unele persoane interesate 
să nu se spună adevărul despre Eminescu, este evidentă. În 
continuare, se vorbea de boala poetului. După ce combătea 
opinia - sugerată de cercurile ostile - cum că Eminescu s-a 
îmbolnăvit "fiindcă era dintr-o familie de nervoşi", demon
strând că altele au fost cauzele acestei nenorociri, Xenopol 
afirma: "Eminescu deci nu trebuia deloc să înnebunească şi 
dacă, cu toate acestea, cumplita nenorocire a trebuit să 
lovească şi pe dânsul şi pe ţara ce l-a produs, apoi desigur că 
vina este a acesteia din urmă şi nu aceea a ţesăturii nervilor 
lui". Şi, ceva mai departe, Xenopol scria cu adresă la cercuri 
bine definite; ''Apoi un atare om, cum putea el să trăiască în 

1) Mihail Eminescu: Poezii complecte. laşi, Editura Librăriei Şaraga, 1893.
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aluzia era îndreptată direct spre Titu Maiorescu, cel care a mai 
publicat câteva poezii după îmbolnăvirea poetului, semn că 
avea la dispoziţie manuscrise inedite. Făcând parte din 
aceeaşi "gaşcă literară'', având relaţii cu Maiorescu, n-a fost 
greu şi este explicabil de ce Xenopol a abandonat dintr-odată 
o polemică începută cu atâta energie puţin mai înainte.

Demn de reţin11t este că Xenopol declara a fi întocmit ediţia 
sa "după manuscrise''. Pretenţie exagerată, căci pe atunci nu 
putea fi vorba de aşa ceva. Totuşi, el a dispus de câteva manu
scrise, pe care le-a cercetat, cum am văzut că spunea într-o 
notă subsidiară Prefeţei, de la tipograful George Butman, 
"compozitor de litere", la Convorbiri literare, care ''văzând că 
textul poeziilor se publică cu oarecare corecţie din partea 
redacţiei, i-au plăcut a păstra manuscriptul lor în original, 
spre a le avea aşa precum erau ele''. 

Cartea se intitulează: Mihai Eminesacu - Poezii complecte 
şi este prezentată cu mult orgoliu în termenii următori: ''Ediţia 
de faţă este mai complectă decât toate cele precedente, atât 
prin restituirea adevărată a textului, după manuscriptele ori
ginale pe care am fost destul de fericiţi a le afla, pentru o parte 
din poezii, pe cât şi prin reproducerea mai exactă a poeziilor 
publicate şi care în multe din tipăririle anterioare erau pline 
de greşeli care le schimbau înţelesul''. ("Bătălia" ediţiilor s-a 
declanşat, aşadar, la numai câţiva ani de la moartea poeh1lui ... ) 
Dar ediţia indică "restituirile'' doar pentru o parte din poezii, 
prin completarea câtorva: Singurătate, Înger şi demon (am 
arătat aceasta mai înainte), Făt Frumos din tei. Cât despre 
greşelile de tipar, ele abundă la fel ca şi în ediţia Maiorescu. 

Cu totul bizară este compoziţia volumultti. Invocând cri
teriul cronologic, spre a arăta evoluţia talentului lui Eminescu, 
aranjamentul poeziilor rtu respectă, de fapt, nici o· ordine 

I\ 

logică. In Prefaţă, Xenopol scria: ''Putem zice că talentul lui 
• 

• 
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Eminescu nu ajunge la deplina lui dezvoltare decât în 1877. 
Când ne gândim că în 1883, minunatul său spirit fu zdrobit 
pentru totdeauna, abia atunci putem preţui însemnata 
pierdere ce au încercat-o literatura română ... " Conform aces
tui preambul s-ar fi cuvenit să urmeze publicarea poeziilor în 
ordine cronologică. Volumul se începe însă cu postumele la 
Vieaţa şi Stelele-n cer, continuă cu poeziile din adolescenţă de 
la Familia, cu cele preluate din ediţia Maiorescu (unele, cum 
am arătat, reîntregite şi corectate) şi se încheie cu La moartea

lui Aron Pumnul. Poeziile poartă data publicării în reviste şi 
sunt numerotate cu cifre romane, ajungând până la CXIX, însă 
cronologia propriu-zisă e încurcată. 

Ca o ciudăţenie în plus, ediţia Xenopol cuprinde o poezie, 
"La Baudius", însoţită de următoarea notă a editorului: 
"Această poezie a fost scrisă în limba germană pe când era la 
Viena şi dedicată actriţei germane Baudius. Traducerea e de 
mine. Originalul l-am pierdut ... "Mostra sună: 

În pară fierbinte ard stelele sus 
Pe-albastrul întins al tăriei, 
Adânc îns-n mare 
Lin, tainic apare 
A lunei figur-argintie. 

Aşa-n al meu suflet pe cerul înalt 
Ca stele, gânduri multe, blânde 
În taină profundă 
În luna rotundă 
Icoana iei palid s-ascunde. 

Dar foarte repede, Xenopol a abandonat nu numai Prefaţa 
ci şi ediţia întocmită de el, lăsând-o în grija producătorilor săi, 
fraţii Şaraga, care au retipărit-o de vreo 12 sau 13 ori după 
aceea, în prezentări din ce în ce mai slabe, lipsite de compe-
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tenţă şi preocupare artistică. Astfel, primele ediţii publicau 
două portrete ale lui Eminescu, cel de la 19 ani şi cel de la 34 
ani, în timp ce ediţiile de mai târziu reproduceau, în locul 
acestora, portretul poetului de după boală, acela de la 37 ani, 
cel mai puţin indicat spre a fi popularizat. De asmeni, ediţiile 
se deosebeau şi prin numărul poeziilor publicate: unele 
conţi11eau 96 bucăţi, altele peste 100, iar aranjamentul lor 
diferea de la o tipăritură la alta. Singurul lucru constant pe 
care-l aveau aceste ediţii, ce se pretindeau ''critice'', erau 
greşelile de tipar şi de cronologie, aceeaşi hârtie proastă, 
acelaşi tipar murdar şi tehnoredactarea cât se poate de defec-
tuaosă. Toate acestea l-au determi11at pe Ion Scurtu să spună, 
în analiza făcută ediţiilor apărute până la el (1908), despre 
fraţii Şaraga că "opera lor era dintru început prea puţin cultu
rală şi prea negustorească în cel mai vinovat sens: al speculei'' . 

• 

• * 

Dar se pare că ''specula" aceasta nu era o exclusivitate a 
librarilor de la Iaşi. Ea mai ademenise şi pe alţi amatori de 
câştiguri uşoare, căci la câţiva ani numai de la moartea poetu
lui, fratele său, căpitanul Matei Eminescu a luat atitudine 
după cum am arătat mai înainte, publicând în 1894 şi o 
somaţie în Monit0rul Oficial prin care declara că "nimeni nu 
are dreptul de a edita şi vinde" scrierile rămase de la deceda
tul său frate. Ce efect a avut şi la ce aranjamente s-a ajuns 
după această intervenţie s-a văzut mai sus. Fapt este că publi
carea ediţiilor întocmite pân� atunci (Maiorescu, Xenopol) a 
continuat, ba încă, pe lângă cele existente, au mai apărut şi 
altele, alcăuite de diverşi alţi editori. 

Apariţia noilor ediţii şi discuţiile ce s-au iscat în jurul lor, 
au atras atenţia guvernului din acel timp, care nu putea 

• 
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admite să se vorbească la infinit despre Eminescu ca despre o 
victimă a societăţii, căutându-se mereu capete de acuzare pen
tru sfârşitul lui prematur. De asemeni, guvernul de la 1895, 
format din partidul liberal, partid pe care Eminescu îl atacase 
mereu în articolele lui politice, nu vedea cu ochi buni nici 
retipărirea integrală a Poeziilor, deoarece în unele din ele erau 
vizaţi sau atacaţi chiar reprezentanţi ai acestui partid. De 
aceea, spre a "feri" tineretul de infleunţa ce ar fi putut s-o aibă 
asupra lui diferite poezii ale lui Eminescu, Ministerul 
Instrucţiunii Publice şi Cultelor luă hotărârea să alcătuiască el 
o ediţie selectivă, "pentru uzul şcoalelor". În felul acestea, pe
baza aprobării nr. 2531, din 28 Aprilie 1895, apăru la Bucureşti
în 1895 o ediţie de Poezii, îngrijită de S. Dimitriu şi Matei
Eminescu, având o Prefaţă de N.Petraşcu, iar la Iaşi, aceeaşi
fraţi Şaraga, scoaseră şi ei, în 1896, o ediţie absolut similară ca
text şi conţinut, prefaţată de I.I. Alexandrescu-Dafin.

Aceste ediţii "oficiale" aveau în primul rând menirea de a 
schimba caracterul discuţiilor asupra "cazului Eminescu", 
abătând atenţia opiniei publice, în special a tineretului, căruia 
i se adresau, de la soarta poetului, şi recurgând la improvizate 
analize literare ale poeziilor. Fără a mai pomeni nici un cuvânt 
despre viaţa poetului, N. Petraşcu exprima în Prefaţa lui 
punctul de vedere oficial, vorbind despre valoarea poeziei lui 
Eminescu în termeni ceva mai eclectici: "Adăpat la izvoarele 
veşnic vii ale poeziei populare române, stăpân pe clasicism şi 
pe ideile moderne, - idei asimilate într-un chip minunat de 
agera şi studioasa lui inteligenţă, - Eminescu urmează pe 
Alecsandri cu mai multă putere şi cu mai largi vederi ... " 

De-a dreptul pitorească este prefaţa ediţiei de la Iaşi, unde 
autorul ei (Alexandrescu-Dafin), după ce constată că în cărţile 
didactice "nu se citează aproape deloc din poeziile nemuri
torului nostru poet", anunţa că umple el acest gol prin publi-
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carea volumului de faţă, în care s-au ''strâns câteva din poezi
ile lui Eminescu, menite pentru a dezvolta gustal literar al 
tinerilor vlăstare ... '' 

Ambele ediţii conţin ... 24 poezii, aceleaşi şi într-o carte şi 
în alta, conform aprobării Ministerului Instrucţiunii Publice şi 
Cultelor. Poeziile sunt dintre cele mai inofesive, unele din 
prima tinereţe a poetului, altele alese din diferite epoci, fiind 
evitate cu grijă toate bucăţile cu conţinut filosofie sau social. 

Dintre creaţiile majore ale poetului, una singură este publi
cată în aceste ediţii: Scrisoarea III. Dar, pentru ca posteritatea 
să nu se mire cumva că Ministerul Instrucţiunii Publice din 
1895, liberal sadea, a pus în mâna şcolarilor această satiră pu-

, 

ternică la adresa politicienilor liberali, înaltul for a suprimat 
pur şi simplu partea a doua a poeziei, aprobând pentr11 ''gus
tul literar al tinerilor vlăstare'' numai partea întâia, unde e 
vorba de lupta cu turcii, de patriotismul lui Mircea ş.a.m.d. 
Partea cea mai incisivă şi mai legată de actualitate a satirei, 
începând cu versul'' ''De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi 
rapsozii'' şi până la sfârşit, este cu desăvârşire suprimată. 
Practica mai veche de amputare a poemelor fusese deci, pre
cum se vede, adoptată şi de oficialitate. 

* 

Oricum ar fi fost publicate însă, Poeziile lui Eminescu se 
bucurau de mare succes la public. Volumele se vindeau 
repede, iar ediţiile se succedau una după alta. Aşa se face că, 
pe lângă cele două oase editoare care-şi asiguraseră o sursă 
bună de venit din tipărirea Poeziilor - ''Socec'' din Bucureşti şi 
''Şaraga'' de la Iaşi - o a treia casă de editură, şi anume 
''Alcalay'' din Bucureşti, iniţiază şi ea tipărirea unor ediţii pr0-
prii. Începutul îl face cu o ediţie de popularizare publicată în 
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colecţia "Biblioteca pentru toţi" (numerele 195-196). Această 
ediţie - fără an, dar apărută în jurul lui 1900 - este o imitaţie 
docilă a ediţiei Maiorescu şi ea nu se remarcă decât printr-o 
notiţă biografică semnată de căpitanul Matei Eminescu, fratele 
poetuluixl. Aici, între altele, se formulau unele dezminţiri pe 
care un membru al familiei se simţea obligat să le facă. 
"Asupra biografiei poetului Mihail Eminescu - scria Matei 
Eminescu - ale cărui poezii le publicăm în volumul de faţă, au 
apărut la intervale, de la moartea sa încoace, fel de fel de 
scrieri, una mai greşită decât alta.Aşa, unii susţin că tatăl poe
tului era coborâtor dintr-un militar suedez, din armata lui 
Carol Al XII-lea, rămas în ţară după catastrofa de la Pultava; 
alţii că s-ar trage dintr-un neguţător turc, Emin Effendi, sta
bilit în Moldova pe la Vatra-Dornei, iar alţii, cum n-ar fi 
român de origine ş.a.m.d. Pentru ca să punem capăt odată 
acestor anecdote dăm mai jos, pentru prima dată, biografia 
adevărată a marelui şi totodată nenorocit poet ... " 

În continuare, Matei Eminescu reproducea Decretul lui 
Mihail Sturza prin care tatăl poetului era numit căminar. Apoi 
îşi manifesta incertitudinea asupra locului naşterii poetului: la 
Botoşani (15 Ghenarie 1850, cum consemna mitrica de la 
Uspenia ţinută de preotul Stamati), sau la Ipoteşti ("20 
Decemvrie 1849 la patru ceasuri şi cincisprezece minute 
evropeneşti", cum însemnase căminarul Eminovici într-o 
psaltire veche). În sfârşit, acelaşi susţinea că Aron Pumnul a 
fost cel ce i-a schimbat poetului numele de familie, din 
Eminovici în Eminescu. 

Mai departe, trecând la altă ordine de idei, după diverse 

x) În ultimul moment aflăm că Matei Eminescu ar fi publicat în 1893 sau 1894 la editura
Alcalay o culegere de Poesii, numărând 224 pagini, plus o prefaţă de VI pagini, dar această
ediţie nu s-a păstrat în fondurile publice de cărţi şi nici n-a fost înregistrată in vreo retrospec
tivă din epocă sau de mai tărziu a ediţiilor Eminescu. (Vezi: Nicolae Georgescu: "O ediţie
Eminescu necunoscută", în Luceafărul din 19 octombrie 1985). 
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afirmaţii aluzive, destul de atenunate, semnatarului notiţei 
biografice îi scăpa şi aceasta: "De altfel sfârşitul său (al lui 
Eminescu n.n.) a fost cam ca al tuturor oamenilor de genul său 
de la noi cât si din alte tări - cine nu stie sfârsitul lui 

I I I I 

Nicoleanu, Depărăţeanu, Bolintineanu, Schiller, Lenau etc." 
Autorul voia să arate - fără a îndrăzni să o spună direct - că 
vinovată de aceste "sfârsituri'' este numai orânduirea socială. 

I 

Dar cu toate că n-a spus-o direct, simplul fapt că a îndrăznit să 
facă o aluzie a avut drept consecinţă înlăturarea acestei 
prefeţe din fruntea reeditărilor ulterioare. 

Volumul cuprinde 76 poezii reluate din ediţia VI-a 
Maiorescu şi publicate în aceeaşi ordine ca,şi acolo. 

Soarta acestei ediţii din ''Biblioteca pentru toţi'' merită a fi 
urmărită. Prin 1910, I. Scurtu o retipăreşte cu subtitlu de 
"ediţie revizuită", adăugându-i câteva poezii neincluse mai 
î11ainte si însotind-o cu următoarea Prefată: 

I I I 

''Această nouă ediţie a poeziilor lui Eminescu este 
revizuirea şi îndreptarea vechei ediţii din ''Biblioteca pentru 
toti. 

Volumul cuprinde în prima linie poeziile publicate de 
autorul însuşi şi de prietenii săi literari. S-au adaos, la sfârşit, 
ca o completare, numai acele poezii ale lui Eminescu, neavând 
lipsurile şi imperfecţiunile care tulbură şi nemulţumesc pe 
cititorii amatori. 

Astfel credem a fi pus la îndemâna acestui fel de cetitori o 
ediţie populară care se poate întrebuinţa cu înceredere şi cu 
folos''. 

Ediţia este prezentată în condiţii grafice bune, într-adevăr, 
şi este înzestrată cu ilustraţii pentru poeziile mai importante, 
semn că I. Scurtu si-a dat osteneala să facă o cât mai demnă 

I 

. 

ediţie populară. Ea a fost retipărită de mai multe ori, dar fără 
să se indice nici seria reeditărilor, nici anii apariţiilor. 
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Mult mai târziu, prin 1936, scriitorul V. Demetrius, îngriji
torul de atunci al "Bibliotecii pentru toţi", aduce unele modi
ficări volumului, intitulându-l "ediţie aleasă". El elimină 
câteva din postumele incluse de Scurtu şi utilizează aceeaşi 
prefaţă de mai sus, (mai puţin ultimele trei rânduri), pe care o 
semnează V.D., fără a pomeni nimic de ediţia Scurtu. 
Volumul - numărând acum 94 poezii - se deschide cu poezia 
Vieaţa apoi urmează ordinea Scurtu. Nu mai are ilustraţii şi 
este inferioară, ca aspect, ediţiei din 1910. 

Atât Scurtu, cât şi Demetrius, ignoră, se pare în mod 
intenţionat, faptul că primul alcătuitor al volumului de Poezii 
din "Biblioteca pentru toţi" a fost căpitanul Matei Eminescu. 

* 

O ediţie "complectă", cum şi-o intitulase Xenopol pe a lui, 
n-a mai apărut mai bine de un deceniu după aceea. În anul
1901 apare însă în "Biblioteca noastră" de la Caransebeş, con
dusă de Enea Hodoş (fratele lui Nerva Hodoş care a publicat
puţin mai pe urmă, la Bucureşti, o ediţie a Postumelor), un
volum intitulat Câteva Poezii. Fără prefaţă, volumul se
deschide cu un portret al lui Eminescu, bine reprodus, şi
cuprinde: Somnoroase părăsele, Singurătate, O, marnă, dulce
marnă, Mai am un singur dor, Melancolie, Sonet (Veneţia),
Epigonii, Scrisoarea I, Scrisoarea ill (fragmente), Criticilor mei
şi Ce te legeni, codrule.

* 

Fără să aibă data, dar după stil şi ortografie trebuie plasat 
cam în acelaşi timp şi volumaşul de la Braşov, apărut în 
"Biblioteca Junimii" a editurii Librăriei şi Tipografiei Adolf 
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' 

Albrecht, cu titlul: Jt1nii corupţi şi Vieaţa şi Scrierile lui Mihail 
Eminescu. Acest mic volum cuprinde: 1. Junii corupţi. 2. De ce 
nu-mi vii şi 3. Vieaţa şi scrierile lui Eminescu, o notiţă biogra
fică, din care desprindem pentru pitorescul limbajului şi can
doarea lor simpatică aceste câteva rânduri: 

"Mihail Eminescu s-a născut în Botoşani la anul 1849. După 
ce a terminat studiile primare în Botoşani, a trecut în Cernăuţi, 

• 

unde a făcut clasele gimnaziale şi apoi la Blasiu, unde a termi-
nat studiile claselor superioare, după aceia se băgă sufleur la 
trupa teatrală a lui Pascali. La 1870 re-ntors la casa părintească 
pe care o abandonase, fu trimis la Viena, la facultatea de litere. 
Fiind după doi ani morbos întrerupe studiile; re-
însănătoşindu-se îl trimise _societatea din Iaşi ''Junimea'' la 
Berlin spre a studia filosofia. La 1874, se re-ntoarse după ter
minarea studiilor eră acasă si fu numit bibliotecar la biblioteca 

I 

centrală din Iaşi, apoi peste un an revizor şcolar peste Iaşi şi 
Vaslui. La anul 1882 poetul Eminescu căzu într-un morb 
foarte periculos ... '' 

Urmează, în acelaşi stil, câteva consideraţii despre opera 
poetului, la fel de naive şi discutabile ca valoare documentară. 

* 

" 

In anul 1907 se iveşte un alt editor ''integral'', atât cât se 
putea spune astfel pe vremea aceea - anume Ioan Săndulescu. 
El alcătuieşte o ediţie nouă a Poeziilor, folosindu-o pe cea 
maioresciană, la care se adaugă şi câteva postume luate din 
ediţi� Hodoş (1902). Volumul are pe copertă. portretul lui 
Eminescu în mare, bine executat. Este singura calitate a cărţii. 
În prefaţă, întocmind o biografie a poetului, unde, după ce 
arată ascendenţa ·1ui Eminescu (tatăl agricultor, făcut căminar 
de Mihail Sturza, mama descende11tă din familia stolnicului 
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Juraşcu), I. Săndulescu conchide: "Prin urmare orice versiune 
că Eminescu n-ar fi român, se anulează". La sfârşit, volumul, 
drept contribuţie critică, reproduce un mic articol de câteva 
rânduri al lui Mihail Dragomirescu, despre Eminescu. Această 
ediţie rămâne însă faimoasă prin nişte comentarii publicate în 
subsolul paginilor de-a dreptul hazlii, tocmai fiindcă voiau să 
fie cât mai savante. Ele par transcrise din diverse dicţionare, 
traduse şi semnate de editor cu numele propriu şi au provo
cat, pe bună dreptate, ironiile lui Scurtu pentru fantezistele 
explicaţii "teologice", ca aceea, de pildă, unde afirma că 
"Eliseu" din textul eminescian este profetul Elizeu etc. O ·ediţie 
"regretabilă, absolut falsă, izvorâtă din cea mai patentă nepri
cepere" (I. Scurtu). 

Aceasta era situaţia editării Poeziilor în jurul şi după 1902, 
anul când Maiorescu a încredinţat Academiei Române manu
scrisele poetului. 
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epunerea manuscriselor la Academie a însemnat o 
răscruce în editarea Poeziilor lui Eminescu. Desi editorii de 

I 

până acum - Socec, Şaraga, Alcalay - continuau să trimită în
librării amintilele lor culegeri, colecţii sau volume de poezii 
"complecte", fapt demn de înregistrat este că de aici încolo n-au 
·mai apărut noi editori preocupaţi doar de' latura populariza
toare a Poeziilor. A apărut în schimb o altă specie de ediţii -
"ediţiile critice'' - întocmite "după manuscrise".

Primul editor care şi-a propus să întocmească o asemenea 
ediţie a fost I. Scurtu .(Să nu uităm însă că şi Xenopol avusese 
orgoliul să considere că ediţia lui din 1893 era întocmită ''după 
manuscripte''). Criticul literar al Semănătorului, după o 
îndelungată studiere a manuscriselor - şi era cel dintâi care 
făcea acest lucru - întocmeşte şi publică, în 1908, o ediţie a 
Poeziilor1,), ce cuprinde poeziile apărute până la intrarea ma
nuscriselor în domeniul public, deci până în 1902, precum şi 
câteva inedite şi variante scoase din depozitul de manuscrise. 
În total, ediţia Scurtu avea 100 poezii (cifră rotundă). 
Angajamentul editorului era acela de a publica poeziile într-o 
formă corectă ca text şi completă din punct de vedere al 
conţii:1-utului, după confr11ntarea cu textele din manuscrise, 
având "nădejdea că textele autentice, dobândite şi orânduite 
prin aplicarea conştiincioasă a principiilor critice de care m-am 

1) M. Eminescu. Poezii. Ediţie îngrijită după manuscrise de Ion Scurtu, Bucureşti, Editura
Minerva, 1908.
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călăuzit, vor putea fi socotite cu drept cuvânt ca singurele în 
stare să înfăţişeze în strălucirea ei deplină, curăţită de zgura 
defectelor constatate, partea clasică din opera poetică a lui 
Eminescu". 

Volumul se deschide cu o lungă prefaţă, interesantă prin 
unele afirmaţii şi intuiţii asupra poeziei eminesciene. Ea înce
pea cu un examen al ediţiilor anterioare, criticându-le pe 
toate, în scopul de a o evidenţia pe cea de faţă, socotită mult 
"dorita ediţie critică, autentică în text, completă în cuprins, 
orânduită după toate normele obişnuite aiurea, spre 
mulţumirea ştiinţei şi a marelui public cititor". Criteriile adop
tate de Scurtu în orânduirea poeziilor din volum erau două: 
unul cronologic şi unul psihologic. Ca să fie original, el n-a 
acceptat în mod absolut nici orânduirea lui Maiorescu (psiho
logico-antologică), nici pe a lui Xenopol (cronologică), sin
gurele ce se impuseseră până atunci, ci le îmbină pe acestea 
două, stabilind o formulă nouă, care constă din introducerea 
în cadrul cronologic a unei clasificări speciale, "după fondul 
d entimente şi de idei al poetului", titlurile fiind aranjate 
p i in interiorul fiecărui compartiment tot în ordine crono-

1 ic . Poeziile sunt astfel departajate în trei perioade: întâia 
tin reţe, a doua tinereţe şi epoca maturităţii, având ca rezultat 
enuril lirice re pective atribuite fiecărei perioade. Pentru o 

mai e, actă prezentare a ediţiei reproducem în întregime 
umarul d la fâr itul volumului, cu toate împărţirile edi

t rului: 

A. Epoca întâiei tinereţi (1865-1869)

I. IDegil şi ode: L m artea lui Aron Pumnul, La Heliade, Vi
uri trecut , L moarte principelui Ştirbei.

II. Cântece patriotic:e: Din trâin tate, La Bucovina, Ce-ţi doresc
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eu ţie, dulce Românie. 
III. Cântece de iubire şi romanţe: De-aş avea, O călărire în zori

La o artistă, Amorul unei marmore.
IV.Poezii sociale: Junii corupţi.
V. Poezii filosofice: Speranţa, Misterele nopţii.

B. Epoca tinereţii a doua (1870-1878)

I. Romanţe şi cântece de iubire: Înger de pază, Noaptea, Floare
albastră, Făt-Frumos din tei, Dorinţa, Crăiasa din poveşti,
Lacul, Povestea teiului (variantă), Povestea codrului, Singu
rătate.

II. Elegii: Venere şi Madonă, Melancolie,Departe sunt de tine.
III.Poeme romantice: Egipetul, Călin, Strigoii.
IV.Poeme filosofice: Epigonii, Mortua est, Cugetările sărmanu

lui Dionis, Înger şi demon, Împărat şi proletar.

C. Epoca bărbăţiei (1879-1883)

I. Romanţe şi cântece de iubire: Pajul Cupidon, O rămâi, Atât
de fragedă, Freamăt de codru, Lasă-ţi lumea ta uitată, �i
dacă ramuri bat în geam, Peste vârfuri, Diana, Somnoroase
păsărele, Sara pe deal, La steaua, Kamadeva, Între paseri,
Fragment.

II. Elegii: Pe aceeaşi ulicioară, Nu mă înţelegi, De câte ori iubito,
Despărţire, O, mamă, Mai am un singur dor (3 variante),
Din valurile vremii, S-a dus amorul, Pe lângă plopii fără soţ,
Ad_io, Te duci, De-or trece anii, Ce e amorul, Când amintirile
Din noaptea, De ce nu-mi vii, Apari să dai lumină.

III. Sonete: Afară-i toamnă, Sunt ani la mijloc, Când însuşi gla
sul, Iubind în taină, Trecut-au anii, S-a stins viaţa falnicei
Veneţii, Oricâte stele, Pe un album.
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IV.Poezii filosofice şi sociale: Rugăciunea unui dac, Scrisoarea
I, II, III, IV, V, Luceafărul, Glossă, Odă, Criticilor mei, Se
bate miezul nopţii, Cu mâne zilele-ţi adaogi, Ta twam asi
(Rugăciune), Viaţa, Stelele-n cer.

V. Poezii în fomtă populară: Revedere, Ce te legeni codrule,
La mijloc de codru des, Doina.

VI. Traduceri: Foaie veştedă (Lenau), Mănuşa (Schiller), Sere
nadă (V. Hugo).

În afară de această extravagantă clasificare, la care
Eminescu nu se va fi gândit desigur, ediţia Scurtu nu are altă 
însusire demnă de luat în considerare. Este o editie constiin-

, ' ' 

doasă, publicând textul integral al poeziilor amputate de edi-
torii anteriori şi dând, pentru prima dată, referinţe despre 
variantele din .manuscrise. 

Ce să ducă până la capăt fidelitatea faţă de manuscrisele şi 
intenţiile poetului, Scurtu se gândea să dea volumului de 
Poezii al lui Eminescu titlul pe care şi-l alesese odată poetul 
însuşi: Lumină de lună. Dar pentru că s-a "temut" să pună de 
la început acest titlu pe copertă, el îi anunţa numai, 
justificându-l astfel: "Abia o singură dată trecu prin mintea 
poetului ideea unui volum, - desigur în vreunul din acele 
fericite "ceasuri al tainei" pe care le petrecea numai cu cărţile, 
gândurile, visele şi inspiraţiile sale. Acest nepreţuit moment 
biografic, necunoscut până acum de nimeni, este eternizat pe 
una din galbenele file ale hârtiilor lui intime, unde ni se 
destăinuieşte chiar şi titlul volumului, un titlu admirabil, nu 
se poate mai fericit ales: Lumină de lună, versuri lirice. Ar fi 
fost să fie ca un simbol mărturisit al vieţii şi operei sale: al 
romantismului şi al pesimismului, al idealismului şi al 
decepţionismului, al culturii pentru natura tăcută şi al izolării 
de oameni. Un asemenea titlu, pe cât de modest, pe atâta de 
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plastic ar fi menit să fie pus în fruntea publicaţiei noâstre; 
dacă ne-am rezervat aceasta pentru o eventuală ediţie a doua, 
este numai de teama de a nu provoca o nedumerire în pu
blicul nepregătit". 

Volumul apărut în 1908 poartă în consecinţă vechiul titlu: 
Poezii. Pe copertă e desenată o muză cântând din harfă, spre a 
sugera mai bine conţinutul poetic din interior. 

Peste doi ani însă, în 1910, Scurtu publică ediţia a doua, de 
astă dată cu titlul propus: Lumină de lună. Coperta, în culori, 
realizată de pictorul Ary Murnu, reprezintă un tablou roman
tic, înfăţişând luna deasupra unui lac, doi îndrăgostiţi aşezaţi 
pe o bancă etc. Prefaţa este aceeaşi din 1908, cu singura deose
bire că ultima frază a citatului de mai sus; unde e vorba de 
titlul volumului, aici se înc_heie cu: " .... cititorii sunt pregătiţi 
pentru el din ediţia I-a". Această ediţie s-a retipărit în 1912, cu 
acelaşi titlu şi conţinut. 

Scurtu, aşadar, pe lângă meritul de a fi fost cel dintâi 
cercetător serios al manuscriselor poetului, îşi făcea un punct 
de glorie şi din faptul că a fost primul care a redat Poeziilor 
lui Eminescu titlul formulat cândva de poet, crezând că prin 
aceasta a realizat o reparaţie de mare însemnătate. Socotită 
câtva timp drept cea mai bună, alături de a lui Maiorescu, 
ediţia Scurtu prezintă doar un interes istoric. 

* 

În paranteză, să menţionăm că mai târziu Ion Scurtu a 
publicat un alt volum de Poezii ale lui Eminescu, la editura 
Alcalay din Bucureşti, cu specificarea: "Ediţie revizuită de Iori 
Scurtu". Cartea nu indică anul tipăririi, însă după condiţiile 
grafice (tipar şi hârtie de calitate inferioară) se pare că ea a 
apărut imediat după primul război mondial, prin anii 1919-
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1920. Nu are nici o prefaţă, nici un fel de note şi conţine 108 
poezii, aranjate cronologic (fără împărţirea pe genuri lirice), 
începând cu poeziile din adolescenţă şi continuând cu un lot 
sporit de postume. Coperta este desenată în culori ţipătoare 
(ce contrastează cu aspectul mizer din interior) şi expune la 
mijloc, în medalion, portretul poetului de la 37 ani. Este o 
ediţie pur comercială, ce dovedeşte clar că a presupus 
investiţii mici, dar a adus beneficii mari casei editoare - şi asta 
e tot ce se poate spune despre ea, fiindă ea însăşi omite să dea 
vreo relaţie în legătură cu intenţiile ce au stat la baza com
poziţiei sale. O înregistrăm ca atare în acest loc pentru că pe 
copertă figurează numele, pe atunci notoriu, lui Ion Scurtu. 

* 

La Cernăuţi apare, tot în 1910, în "Biblioteca populară 
Dacia" un volum cu Poveşti şi poezii de Eminescu şi Creangă. 
Volumul e împărţit în două: prima parte Eminescu, având un 
portret şi o prefaţă, a doua parte Creangă, deasemeni cu un 
potret şi o prefaţă. Prefaţa despre Eminescu se începe cu 
următoarele cuvinte duioase: "Abia au trecut 60 de ani, de 
când s-a născut în satul Ipoteşti din România, aproape de 
graniţa Bucovinei, unul din cei mai mari bărbaţi ai neamului 
nostru: Mihail Eminescu şi iată că s-au împlinit 20 ani de la 
moartea lui ... " 

Mai departe, editorul anonim scria, într-un stil simplist, 
străbătut de explicabile simţăminte patriotice: "Eminescu a 
umblat prin toate ţările pe unde trăiesc români, i-a cunoscut şi 
a văzut cât de greu trăiesc şi l-a durut inima, văzând atâtea 
necazuri şi atunci s-a pus de a scris poezii, poezii duioase, 
care când le citim ne vine a plânge; a cunoscut însă şi istoria 
neamului nostru, a cunoscut şi vitejia strămoşilor noştri şi 

82 

www.ziuaconstanta.ro



iarăşi a scris poezii atât de frumoase încât citindu-le ne simţim 
înălţaţi. Poeziile sale sunt cele mai frumoase din câte s-au scris 
în limba română acum". 

Înregistrând această ediţie, Perpessicius reproduce 
următorul paragraf din prefaţă, pe care noi nu l-am întâlnit în 
exemplarul consultat, fiind vorba, probabil, de o altă tipărire a 
ediţiei cernăuţene de la 1910: "În Eminescu s-au întrupat 
durerile şi nădejdile unui neam întreg. Mintea lui mare a 
înţeles necazurile poporului nostru şi inima lui largă a simţit 
durerile îngrămădite în cele 12 milioane de suflete româneşti. 
Pe dânsul l-au durut durerile noastre, durerile noastre sunt 
aceleaşi şi în ziua de azi, de aceea să-i ciJim povestirile şi 
poeziile lui şi să ne înălţăm sufletele şi să ne întărim inimile". 

Volumul cuprinde: Doina, Făt-Frumos din lacrimă şi La 
Rovine (fragment din Scrisoarea III). 

Este prima carte a autorului Doinei apărută în oraşul 
şcolarităţii sale. 

În 1912 a apărut şi la Chişinău un volum de Sonete şi 
poezii în formă populară, despre care însă nu avem nici o 
cunoştinţă sau informaţie mai largă. 

* 

În aceeaşi epocă s-a tipărit la Bucureşti (editura Papetăria 
Românească, Calea Moşilor 31) un volumaş de Poezii cu o 
prefaţă de I.S. (I. Săndulescu, sau I. Scurtu? - ironia destinului 
face să fie apropiaţi în această supoziţie cei doi emuli). 
Volumul, cu o copertă luminoasă, în mijlocul căreia e desenat 
portretul poetului în chenar oval, cuprinde 16 poezii, 
începând cu Călin, Scrisoarea III, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie, Strigoii, Mănuşa ş.a. În prefaţă se spune printre 
altele: "Activitatea lui Eminescu, atât literară cât şi ziaristică, 
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este foarte bogată. Eminescu reprezintă un salt în literatura 
noastră prin problemele pe care şi le-a pus şi prin felul de a 
vedea viaţa. In poezii ca şi în ziaristică sentimentul patriotic 
predomină ... Poezia filosofică apare sub o rază pesimistă, 
fiind influenţată de filosofia germană ... Eminescu este un cre
ator de imagini, care vor rămâne Cc! pildă pentru frumuseţea 
şi puterea lor de evocaţie. Observăm în poezia lui o vocalizare 
şi o aliteraţie perfectă, care ne uşurează foarte mult 
înţelegerea poeziei. Limba pe care o întrebuinţează este pur 
românească, evitând cuvintele străine ... " (Stilul didacticist ne 
îndeamnă să presupunem că misteriosul I.S. nu poate fi decât 
Ioan Săndulescu). 

* 

Pornind pe calea clasificării fastidioase a poeziilor lui 
Eminescu, deschisă de Scurtu, alţi editori au dus şi mai 
departe această formă de asamblare, şi artificială şi exagerată. 
Astfel, în 1914 apare la Iaşi senzaţionala ediţie a lui A. C. 
Cuza. Ea are imprimat pe copertă următorul megalo-titlu: 
Mihail Eminescu. Opere complecte. Poezii. Nuvele. Roman. 
Teatru. Cugetări. Scrieri literare, economice, politice şi filo
zofice. Scrisori. Critica Raţiunii pure de Kant. Ca o prefaţă şi 
un studiu introductiv de A.C. Cuza. Această ediţie se înfăţişa 
ca senzaţională, întâi fiindcă ambiţiona să prezinte într-un sin
gur volum de o masivitate impresionantă (680 pagini, format 
mare, cu text îndesat, pe două coloane) întreaga operă emines
ciană, şi în al doilea rând prin concepţia şi viziunea editorială 
pe care se fundamenta. Voluminosul op - tipărit "la Iaşi, într-o 
tipografie slăbuţă, cu o literă măruntă, pe două coloane, ca o 
traducere a unui roman de Alexandru Dumas"l) - în ciuda 

1) N. Iorga, op. cit.
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titlului pretenţios de "Opere complecte", era departe de a 
cuprinde totalitatea zestrei eminesciene aflată în custodie la 
Academia Română. A.C. Cuza a cercetat cu multă atenţie 
manuscrisele de acolo, a extras o însemnată parte de materiale 
inedite până la el, le-a pus în circulaţie călăuzit de intenţii 
lăudabile, dar modul cum e alcătuită ediţia lui lasă loc pentru 
multe tentaţii de ironizare. Din exces de zel, trădând euforia· 
unui om care l-a cunoscut în tinereţea lui pe Eminescu, A.C. 
Cuza a căzut victima propriului său entuziasm, întrecând 
măsura atât în privinţa emiterii unor judecăţi de circumstanţă, 
cât şi în construcţia complicată a lucrării. Cartea se deschide 
cu o prefaţă bombastică, unde se afirmă sentenţios că operele 
mari ale omenirii au fost create nu de "masse", ci de genii 
reprezentând "superioare rase de oameni", şi că aceste genii 
sunt "culmile pe care le atinge naţionalitatea". (Aici se procla
ma, fără ocolişuri, o anumită "doctrină" promovată de faimo
sul militant pe tărâm politic!). După ce pleda apoi, în treacăt, 
pentru "critica ştiinţifică, pozitivistă a lui Taine", autorul, 
făcând aluzie la unii criticii români (în speţă, Maiorescu) şi la 
metodele lor de lucru, scria, pe acelaşi ton polemic: 
"Concepţiile tale, preferinţele tale, tendinţele tale - ei, da -
"ideile'' tale: ce-mi pasă de dânsele? Dacă ai, creează şi tu! Dar 
nu te vârî în creaţia altuia, falsificându-i cuprinsul, făcându-l 
să servească interesele tale, oricare ar fi"! Şi după ce cititorul 
aşteaptă să găsească ceva şi despre Eminescu în această pero
raţie avocăţească, ajunge la sfârşitul prefeţei, unde sunt elo
giaţi tipăritorii enormului tom: "dnii I.V. Ionescu şi N. 
Georgescu" din Iaşi, care şi-au "impus însemnate sacrificii ... " 
şi unde semnatarul, după o cursă rapidă prin toate epocile 
civilizaţiei omeneşti, cu scopul de a ilustra crezul său ideolo
gic, aducându-şi aminte şi de subiectul intervenţiei, încheia 
brusc: "Rămâne dar - şi cerem scuze citiţorilor noştri - ca 

' 
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studiul introductiv să apară ceva mai târziu, pe cât mai 
curând". Dar el a rămas o simplă şi solemnă promisiune, căci 
n-a mai apărut niciodată!xl

Făcând însă abstracţie de prezumţiile, insinuările şi afir
maţiile aberante din prefaţă, să recunoaştem totuşi că avem în 
faţă o ediţie elaborată cu trudă, unde în afara asamblării dis
cutabile a materialelor, se găsesc şi unele contribuţii docu
mentare interesante pentru vremea când au fost realizate. Ce 
cuprinde ea? O mare cantitate de texte expuse pe o arie întinsă 
de genuri literare: poezii, poveşti şi nuvele (proze literare 
antume), roman (Geniu pustiu), teatru, culegeri de poezie 
populară, schiţe şi fragmente (adică variante la poeziile defini
tivate), traduceri (în versuri şi proză), cugetări, scrieri literare, 
economice, politice şi filozofice (o colecţie de 64 articole), 
scrieri filozofice propriu-zise, incluzând capitolele din Critica 
raţiunii pure traduse de Eminescu, scrisori, scrieri asupra lui 
Eminescu (o listă a articolelor şi studiilor apărute în volume 
sau în periodice până la acea dată) şi în fine o Tablă de materii 
instructivă nu numai pentru că oglindeşte întregul conţinut al 
volumului, dar mai ales prin numeroasele "însemnări lite
rare", unde se menţionează sursele tuturor pieselor publicate 
şi se fac completări de texte, corectări de lecţiuni sau corelări 
cu versiunile autentice din manuscrise. Simpla parcurgere a 
rubricilor şi titlurilor din volum creează o imagine de ansam
blu cu alură de grandiozitate. 

În ceea ce priveşte publicarea Poeziilor, AC. Cuza, condus 
de pasiunea clasificării, împarte opera lirică a lui Eminescu în 
mai multe genuri, toate plasate sub titlul Floare albastră. 
Subdiviziunile poartă şi ele titluri separate, după cum 
urmează: I. Cântece şi romanţe (25 bucăţi; începând cu 

x) Am aflat că acest Studiu, conţinănd câteva sute de pagini, se păstrează în manuscris de
Biblioteca Academiei Romţne.
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Noaptea şi încheindu-se cu La fereastra despre mare); II. Ode 
şi elegii (28 bucăţi, de la Venere şi madonă până la Cu pânzele 
atârnate); III. Poveşti şi poeme (7 bucăţi, în frunte cu 
Egipetul); IV. Doine (6 bucăţi, prima fiind Revedere); V. 
Cântece patriotice (Doina şi La arme!); VI. Poezii sociale şi

religioase (5 bucăţi, începând cu înger şi demon); VII. Sonete 
(9 piese); VIII. Satire şi poezii filozofice (18 bucăţi, pornind cu 
Epigonii şi mergând până la Criticilor mei). O altă tendinţă de 
originalitate a lui Cuza este publicarea celor 14 poezii din ado
lescenţă, apărute în Familia, expuse aici sub titlul: "Încercări 
din tinereţe" şi împărţite şi ele pe genuri literare, la fel ca şi 
poeziile de maturitate. În fiecare capitol poeziile sunt aşezate 
în ordine cronologică, indicându-se (la Tabla de materii) locul 
şi data apariţiei, pentru antume, iar pentru postµme sursa de 
unde au fost extrase (ediţiile Maiorescu, Chendi, Hodoş, 
Scurtu, sau din manuscrise). Ediţia Cuza conţine, deci, 100 
poezii principale, antume şi postume, la care se adaugă cele 
14 poezii din adolescenţă. După acestea urmează comparti
mentul de Schiţe şi fragmente (137 variante, împărţite pe ace
leaşi genuri ca şi poeziile din ciclul Floare albastră), 10 tradu
ceri şi 3 bucăţi de poezie populară. Volumul cuprinde, aşadar, 
în total 261 bucăţi de versuri, antume, postume şi inedite. 

Alcătuită în felul acesta foarte personal, unde arbitrariul 
capătă forme hipertrofice, ediţia Cuza - notabilă la vremea ei 
pentru contribuţiile filologice de la rubrica "Îns�mnări lite
rare" - constituie azi mai mult o piesă de muzeu. Deşi se 
pretindea o "ediţie critică, dar mai întâi o ediţie populară, 
rămâne ca o mare curiozitate editorială. La sfârşitul cărţii, o 
notă a producătorilor arăta că lucrarea va apare "peste cel 
mult un an" într-o nouă ediţie "care va fi revăzută cu toată 
îngrijirea", dar ea n-a mai fost retipărită. 
Volumul avea o copertă ilustrată de pictorul Ipolit Strâmbu, 
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cu o imagine ce-l reprezenta pe Ştefan cel Mare călare pe un 
cal alb şi sunând din corn, aşa cum era invocat în versurile din 
Doina. În interior, erau plasate, pe foi speciale în afara textu
lui, trei portrete ale poetului: cel de la 19 ani,la începutul capi
tolului de lirică; cel de la 28 ani în fruntea capitolului de proză 
literară, şi cel de la 34 ani prezidând capitolul de scrieri lite
rare, economice, politice şi filozofice. Aceste trei portrete, 
excelent executate şi semnificativa lor distribuire în ansamblul 
volumului constituie o compensare meritorie faţă de aspectul 
tehnic ingrat şi arhitectura barocă a întregii lucrări. 

* 

O ediţie care oferă deasemeni un amalgam de soluţii sus
ceptibile să provoace uneori stupoare este "ediţia critică" 
întocmită de Mihail Dragomirescu. Această ediţie a apărut, 
mai târziu, în 1937 (o vom analiza când îi va veni rândul), dar 
fundamentul ei se găseşte într-o ediţie mai mică, publicată în 
1916 în Biblioteca literară şi ştiinţifică "Căminul", unde cunos
cutul critic şi profesor universitar, ajutat de colaborarea şi 
asistenta sa de la catedră, Constanţa Marinescu, a întocmit 
două volumaşe purtând titulul: Poezii de dragoste, selectate 
din opera lui Eminescu. Primul volum conţine 43 "Poezii de 
dragoste" ,  clasificate în două mari categorii: Ode şi 
Contemplaţiuni. Odele cuprind: Cântece, Elegii şi Ode (pro
priu-zise), iar Contemplaţiunile includ: Pasteluri, Poeme idi
lice şi Balade lirice. Volumul al doilea conţine 7 Poeme de 
dragoste, după următoarea originală clasificaţie: A Poezie 
lirică.I. Poeme (Înger şi demon, Luceafărul); 2. Meditaţii (La 
steaua); 3. Satire (Castelul, Dalila); B. Poezie epică. 1. Basme 
lirice (Călin); 2. Poeme romantice (Strigoii). 

La sfârşitul acestei ediţii - demnă de amintit numai pentru 
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clasificarea cu totul originală a celor 50 de poezii alese - edi
torii publică o Notă în care afirmă, între altele: "Celelalte 
poezii de dragoste, ce se găsesc în alte ediţii ale Poeziilor lui 
Eminescu, fiind ori lucrări necoapte ale tinereţii, ori opere în 
formaţiune, n-au fost găsite vrednice să figureze alături de 
operele ce constituie adevărata glorie poetică a lui Eminescu". 
Alte comentarii la această opinie vom formula în momentul 
când vom ajunge la ediţia "mare" Dragomirescu din 1937. 

* 

În timpul primului război mondial apare la Arad, în 1917, 
un mic (ca format) volum de Poezii, în Biblioteca 
"Semănătorul", a editurii Librăriei Diecezane. El se deschide 
cu următoarea prefaţă ce-şi are însemnătatea ei, având în 
vedere locul şi împrejurările apariţiei: 

Ediţiile poeziilor lui Eminescu s-au epuizat deja înainte de 
război. Cele nouă nu mai pot pătrunde la noi în urma împre
jurărilor nefaste. Publicul însă ni le reclamă într-una iar noi -
reuşindu-ne să le adunăm - le punem la dispoziţia on. public 
cetitor. 

Fie ca ideile şi concepţiile profunde ale nemuritorului 
Eminescu să străbată în sufletele tuturor fiilor noştri şi din 
aceste idei sorbind energia renaşterii , să ne nutrim şi 
însufleţim şi în zilele mari de acum. 

Arad, Decemvrie 1917. 

Volumul cuprinde 94 poezii, începând cu Criticilor mei şi 
sfârşind cu următoarea postumă intitulată De vorbeşti:

De vorbeşti mă fac că n-aud, 
Nu zic ba, şi nu mă laud, 
Dănţuiţi precum vă vine, 
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Nici vă şuier, nici v-aplaud; 
Dară nime nu m-a face, 
Să mă iau dup-a lui flaut! 
E menirea-mi: adevărul 
Numa-n inimă să-l caut. 

O nouă ediţie a bibliotecii "Semănătorul" apare, tot la 
Arad, în 1925. Este o ediţie "completată" a Poeziilor, de astă 
dată mult mai îngrijită şi cu oarecare competenţă întocmită. 

· Ea are o nouă Prefaţă:
"Biblioteca Semănătorul din Arad a scos în anul 1917 de 

sub tipar, poeziile lui Mihail Eminescu, cu scopul ca ideile şi 
concepţiile profunde ale nemurioturlui poet, să străbată în 
sufletele tuturor fiilor noştri, şi din aceste idei sorbind energia 
renaşterii, să ne nutrim şi însufleţim pentru zilele mari ce 
aveau să urmeze. 

Idealul naţional s-a înfăptuit, dar cultul frumosului şi 
trezirea energiilor se impune şi în situaţia schimbată. 

Conduşi de ideia, ca sufletul şi patriotismul lui Eminescu 
să străbată în sufletele mulţimii, inspirându-le un înalt ide
alism, şi solicitaţi din partea cetitorilor, scoatem o nouă - a
doua - ediţie, completată, a poeziilor neîntrecutului nostru
poet.

Arad, ianuarie 1925 

Editura 

* 

Îndată după terminarea primului război mondial şi 
împlinirea visului naţional al Unirii tuturor provinciilor la 
Patria-Mumă, apare, la Bucureşti, în 1918, o ediţie restrânsă 
din lirica lui Eminescu. Păcat că ea nu are nici .o valoare, nici 
ca text, nici ca prezentare, fiind dealtfel o ediţie anonimă a 
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"Editurei Librăriei Stănciulescu", făcută în grabă, fără compe
tenţă şi speculând, pe cât se pare, un moment când poezia lui 
Eminescu putea fi folosită în scopuri propagandiste. Ediţia 
cuprinde numai câteva poezii, printre care Doina şi Scrisoarea 
III-a, drama Bogdan Dragoş şi romanul Geniu pustiu.
Coperta, desenată, reprezintă harta ţării întregite, cu drumuri
şi oraşe principale, iar la mijloc un medalion cu portretul lui
Eminescu. Volumul poartă titulul "De la Nistru pân-la Tisa".

* 

Singura ediţie datată 1919, "la 30 ani de la moartea poetu
lui", este cea de la Sălişte, tipărită în "Biblioteca Ardealului". 
Ea se deschide cu următoarea Prefaţă: 

Sunt 30 de ani de când s-a stins luceafărul ce a strălucit atât 
de frumos pe cerul neamului nostru: negrul mormânt l-a 
înghiţit şi pe el, ca pe atâţia alţii. Căci - după cum sigur a 
profeţit - pe când era acest luceafăr nu l-a văzut nimenea: 
astăzi îl vedem cu toţii, dar nu mai e ...

În 15 iunie 1889 a închis ochii obosit de multele decepţii şi 
dureri Eminescu-omul. A rămas însă dâra puternică d.e 
lumină - în scrierile lui - care, cu cât trece vremea mai mult, 
tot mai luminoasă şi tot mai puternică ne apare. 

Cu adevărat cuvânt putem spune că Eminescu a fost şi va 
rămâne cel mai mare poet cugetător al neamului românesc. El 
e al nostru al tuturora: atât al Bucovinei cât şi al Basarabiei, 
atât al Ardealului cât şi al României-mame. Căci durerile 
noastre prin sufletul lui şi-au făcut cale şi bucuriile noastre au 
fost bucuriile lor. Strigătul lui de alarmă din poezia "Auzi 
departe strigă slabii ... "e durerea întregului neam românesc 
din provinciile subjugate de atunci ... 
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Urmează o notă biografică. Volumul cuprinde 9 poezii, 
începând cu Doina. Prezentare modestă, dar trebuiesc 
menţionate bunele intenţii ale editorilor. 

* 

Proaspăt înfiinţată, editura "Cartea Românească" (preluând 
vechea editură "Minerva") a alcătuit o colecţie de mare popu
laritate, intitulată "Pagini a.lese din scriitorii români", sub 
forma unor broşuri de câte 32 pagini. În această colecţie au 
fost publicate, în cursul anului 1921, trei culegeri din poeziile 
lui Eminescu, însoţite de câte o prefaţă de Gh. Adamescu. 
Numărul 3 al colecţiei cuprinde Poezii de Eminescu; numărul 
7, Luceafărul şi Călin, iar nr. 42, Satire (Scrisorile I-IV şi 
Strigoii). Pe coperta fiecărei plachete se află portretul lui 
Eminescu (fotografia din tinereţe). 

* 

O ediţie presupus "critică" - intitulată Poesiile lui 
Eminescu - întocmeşte, în 1922, N. Iorga, pe care o publică în 
colecţia "Cartea bună", a editurii "Liga Culturală". Ediţia, fără 
prefaţă, e compusă din două volume format mic (de buzunar): 
volumul întâi cuprinde poeziile dintre 1866-1879, şi volumul 
al doilea (apărut în 1925) pe cele dintre 1880-1895, în ordine 
cronologică. Ediţia este împodobită cu gravuri de N.G.B. 
(Nolie Grosman Bulighin) şi se deschide cu un portret al poe
tului de dimensiunea celui din ediţia Maiorescu. Fiecare 
poezie poartă titlul revistei şi data când a apărut. 

Ediţia, după cum am spus, nu are nici prefaţă, nici vreun 
cuvânt explicativ. Această tăcere pare ciudată la un spirit ca al 
lui Iorga, care cu siguranţă că ar fi avut ceva de spus. De ce n-a 
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spus nimic, mulţumindu-se numai să publice cele două 
volumaşe ale Poeziilor? Poate dintr-o anumită tactică, poate 
dintr-o anumită tactică, poate spre a se deosebi de toţi ceilalţi 
editori, care, înainte de a publica Poeziile, ţineau parcă să 
afişeze mai întâi opiniile lor despre Eminescu. Dar, mai ales, 
credem că n-a spus nimic Iorga la acea dată, fiindcă marele 
cărturar aştepta momentul când va avea răgazul să publice ·o 
altă ediţie, cu adevărat critică, a Poeziilor, rezervându-şi pen
tru atunci dreptul de a-şi expune criteriul şi opiniile asupra 
unei mari şi adevărate ediţii, aşa cum o dorea, desigur. Abia 
peste 17 ani, în Memoriul de la Academie despre ediţia 
Perpessicius, Iorga şi-a expus, în câteva cuvinte, criteriul 
adoptat la alcătuirea editiei din 1922. 

"în mica ediţie ce am dat pentru Liga Culturală - spunea el 
în 19391) - în două volumaşe, am reprodus numai bucăţile 
tipărite în Convorbiri literare, ceea ce înseamnă ce a voit 
Eminescu însuşi să se publice, ce a citit el în adunările 
"Junimii", ce a admis el, chiar în corecturile şi greşelile de 
tipar, pe care, cu discreţia care l-a caracterizat şi care nu 
excludea o aşa de îndreptăţită mândrie, le-a tolerat ... " 

Comunicarea din 1939, scrisă poate pe baza unui material 
documentar mai vechi, dovedeşte că Iorga frecventase manu
scrisele eminesciene, era familiar cu variantele şi aducea 
lecţiuni noi - toate acestea, desigur, făcute în vederea unei 
mari ediţii proprii la care se gândea, fără a ajunge să o 
înfăptuiască. Ediţia din 1922 - completată cu al doilea volum 
din 1925 - fără a-l caracteriza, e singura ce-l reprezintă pe 
Iorga în această cavalcadă eminesciană. Dorinţa lui de a scoate 
o ediţie a -Poeziilor se vede în aceeaşi comunicare academică
din 1939, unde, la sfârşit, propunea Academiei să creeze un

1) N. Iorga: Eminescu în şi din cea mai nouă ediţie. Academia Română. Memoriile Secţiei
istorice. Seria III. Tom.XXII, 1939.
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comitet pentru editarea operei integrale a lui Eminescu, 
comitet din care, cu toată vârsta înaintat�, declara că ar accep
ta cu multă plăcere să facă parte. 

O retipărire a ediţiei din 1922-1925, fără nici o adăogire sau 
modificare, s-a făcut în 1931-1932. 

* 

Tot în 1922 publică şi Gh. Adamescu o ediţie a Poeziilor în 
colecţia "Scriitori români" a editurii Cartea Românească. Am 
văzut că la aceeaşi editură el mai publicase anterior, în 
colecţia "Pagini alese din scriitorii români" trei broşuri cu 
piese diverse din lirica eminesciană. Acum, fiind vorba de o 
ediţie elaborată îndelung şi retipărită de mai multe ori, desti
nată uzului şcolar, dar şi cu preocuparea de a lua în dezbatere 
problema editării Poeziilor, vom stărui mai pe larg asupra ei. 

În Introducere, Adamescu îşi expune punctul de vedere şi 
criteriul adoptat la alcătuirea ediţiei sale. În principiu, el nu 
este pentru publicarea poeziilor după manuscrise, ci după tex
tul din revistele unde ele au apărut: "Dacă un autor şi-a publi
cat operele lui nu numai în reviste, dar şi în volume, atunci 
editorul e obligat să ia forma din aceste volume, deoarece ele 
reprezintă voinţa autorului şi nu e permis nimănui să schimbe 
nimic. Dacă un autor, însă, nu şi-a adunat însuşi scrierile în 
volume, ci le-a publicat numai în reviste, atunci forma din 
revista unde s-a publicat prima dată se impune". Consecvent 
acestui principiu, Adamescu socoteşte ca formă definitivă tex
tul poeziilor publicate în revistă (Convorbiri literare), pe care-l 
şi reia ca atare şi "numai în rare cazuri, când a fost evidentă 
greşeală de transcriere sau de tipar, am schimbat după ediţiile 
ulterioare sau după manuscris". Volumul cuprinde 84 poezii, 
adică atâtea "câte au apărut fiind Eminescu în viaţă şi care se 
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socotesc că au fost date cu voinţa lui". Sunt incluse şi titlurile 
apărute în Familia. Poeziile sunt publicate într-o ordine crono
logică, având specificată data când au fost scrise (nu la toate), 
revista unde a apărut fiecare, cu numărul, pagina şi anul. 
Adamescu nu include aici nici o postumă, pe motivul că "s-a 
făcut abuz cu acestea şi susţinem că e foarte limitat dreptul 
editorilor de a da la iveală ceea ce un autor a voit să ţină 
ascuns". 

Cuprinsul cărţii are ca titlu: "Poezii publicate în timpul 
vieţii autorului" şi este împărţit pe epoci, începând din 1865, 
după cum urmează: 1865-1869; 1870-1877; 1878-1884. 
Bineînţeles, la anul 1865 nu figurează nici o poezie. Ordinea 
adoptată de Adamescu, deşi declarată cronologică, prezintă 
multe abateri neexplicate. De pildă, el situează poezia La 
moartea lui Aron Pumnul pe locul trei, când aceasta este 
prima producţie publicată de Eminescu (la Cernăuţi, în ia
nuarie 1866), după care au urmat poeziile din Faniilia (De-aş 
avea, Din străinătate etc.)., începând cu luna februarie 1866. 
Curioasă este plasarea poeziei Venere şi madonă în lotul 
poeziilor din adolescenţă tipărite în Familia între 1866-1869, 
deşi poezia a apărut în Convorbiri literare în aprilie 1870. 
(Explicaţia ar fi, dă a se înţelege editorul, că ea a fost scrisă în 
1869.) 

În retipărirea următoare a ediţiei (din anul 1924) Gh. 
Adamescu se menţine pe aceleaşi poziţii, dar acum volumul 
conţine 88 poezii, fiind incluse patru bucăţi luate, nu din 
reviste, ci din ediţiile a treia şi a cincea Maiorescu (Sara pe 
deal, La steaua, De ce nu-mi vii şi Kamadeva.) 

Atacată sever de !brăileanu în studiul său asupra ediţiilor 
din Viaţa Românească (1927), Adamescu, declarând că a luat 
act de obiecţiile criticului de la Iaşi, "căci _exactitatea e bună", 
în a treia retipărire a cărţii (din 1928) întroduce totuşi 11 pos-
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tume, fapt pe care-l justifică astfel (într-o notă anexată la 
retipărirea a cincea din 1935): "În tipăritura 3-a am pus şi 
câteva postume, cum le înţeleg eu. Le-am aşezat de o parte ca 
să se ştie bine ce sunt şi am ales pe acelea pe care le-am socotit 
că au formă închegată. Va crede poate cineva că lista lor s-ar 
putea lungi; liber; eu însă nu pot merge mai departe". (Ediţia 
III-a avea, deci, 99 bucăţi).

În aceeaşi retipărire, a treia, Adamescu mai adaugă, ca o
contribuţie nouă, o Notiţă despre viaţa lui Eminescu, un 
tablou al ediţiilor (incomplet) până la 1924 şi un glosar pentru 
arhaisme, provincialisme, neologisme, forme gramaticale 
dispărute etc. A patra retipărire, cu 100 bucăţi, a apărut în 
1932. Ediţia V-a şi următoarele reveneau însă la 99 bucăţi. 

Fiind o carte care se adresa publicului larg şi în special 
elevilor, ediţia Adamescu, fără a avea merite ştiinţifice 
deosebite, s-a bucurat de o mare circulaţie. Ea a fost retipărită 
în 1937, în 1940, în 1942 şi ultima tipărire, a noua, în 1946, 
toate însă reproducând conţinutul celei din 1935. (Despre 
ediţia IX din 1946 vom vorbi la momentul respectiv). 

* 

În acelaşi an cu ediţia Adamescu, editura Socec, în colecţia 
"Biblioteca clasică", a scos o ediţie cu genericul: Mihail
Eminescu: Opere complete. Seria I. Poezii, în două volume 
format de buzunar, fiecare de câte 188 pagini. Volumul I 
conţine prefaţa lui Maiorescu (decemvrie 1883) şi studiul 
"Poetul Eminescu" al aceluiaşi (datat: Bucuresti, octombrie 
1897). În volumul I sunt publicate 49 poezii după ediţia prin
ceps Maiorescu, în al doilea restul, până la 64 (Kamadeva) şi 
în plus patru postume. Era o ediţie de ocazie, fără nici o con
tribuţie critică originală. 
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* 

Un an mai târziu, în 1923, apar la editura Cultura 
Naţională alte două volume, alcătuite de Lucian Blaga şi pu
blica te în colecţia "Cartea cea bună", îngrijită de Sextil 
Puşcariu. Primul volum cuprinde Poeziile lirice şi al doilea 
Poeziile filosofice şi sociale. Introducerea din primul volum se 
începe cu următoarele consideraţii nostime de felul lor: 
"Mihail Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, în Botoşani. 
Şcoala primară şi vreo două clase de liceu le face în Cernăuţi. 
Neastâmpărul geniului său în devenire nu-i îngăduie însă o 
dezvoltare "normală" pe băncile din ce în ce mai mari ale 
şcoalei. Într-o vârstă în care alţii nu ies încă din straiele 
copilăriei, el simte mizeria crescând a vieţii. Într-un rând 
ajunge chiar să locuiască în adăpostul unui grajd (parcă am 
ceti o legendă biblică), unde scânteind din ochii prea aprinşi 
se leagănă cu patos în poezii de Schiller, visează Nirvana - şi 
dă pinteni întâielor sale încercări poetice, hrănindu-se cu 
pâinea sărăciei şi a dragostelor precoce ... " 

În volumul întâi întâlnim fotografia teiului de la Copou şi 
a sanatoriului de la Ober-Dăbling. 

Este prima ediţie care publică şi facsimile după manu
scrisele poetului. 

* 

În anul 1923, când se împlineau 40 ani de la apariţia 
Luceafărului, pictorul Mişu Teişanu a realizat o frumoasă 
operă de artă consacrată marelui poem. Ea cuprinde textul în 
întregime, transcris în caractere mari, caligrafice, desenate de 
pictor şi reproduse pe 22 planşe în cromolitografie de dimen
siunea unor tablouri de pus în ramă. Este cea dintâi "ediţie" 
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ilustrată a lui Eminescu, şi chiar dacă ea se rezumă la publi
carea unui singur poem, merită a fi menţionată printre ediţii. 
Tirajul restrâns de 250 exemplare a pus în valoare şi mai mult 
această excepţională realizare. Pe ultima filă a albumului -
căci e mai mult decât o carte, e un album de artă - citim: 
"Această lucrare s-a tras pe presele litografice ale atelierului 
Soc. Luceafărul din Bucureşti, după desenele. originale ale pic
torului M. Teişanu, în 250 exemplare, din care 20 exemplare 
pe japon, numerotate de la 1 la 20 şi 230 exemplare pe carton 
Englez, numerotate de la 21 la 250". · 

* 

În acelaşi an, 1923, editura Eminescu din Bucureşti, publică 
în colecţia "Clasicii noştri" un prim volum (al doilea, deşi 
prevăzut, n-a mai apărut) de Poezii, cu specificarea de "ediţie 
complectă". Volumul cuprinde: Elegii şi ode şi Poeme epice, 
asamblate fără vreo ordine prestabilită şi fără un criteriu vi
zibil. Bucăţile sunt luate din diferite ediţii anterioare şi nu 
sunt însoţite de nici o prefaţă, introducere sau notă explica
tivă. Alcătuitorul ediţiei şi-a păstrat anonimatul cel mai 
deplin. 
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V. 

l) e aici încolo pătrundem în perioada când apar princi
palele ediţii critice cu caracter şi stil de lucru ştiinţific, 
declanşând lupta pentru cucerirea acelei "himere", cum o 
numea Perpessicius, care avea să se dovedească a fi ediţia 

definitivă. Spirite competente, cu o largă experienţă în dome
niul cercetării fenomenului eminescian şi-au îndreptat atenţia 
asupra problemei întocmirii volumului de Poezii, încercând 
fiecare să concretizeze într-o ediţie personală rezultatul obser
vaţiilor şi concluziilor la care ajunsese după o minuţioasă şi 
răbdătoare frecventare a manuscriselor. Din păcate însă, în loc 
ca aceşti editori să-şi conjuge eforturile spre atingerea ţelului 
comun, nu reuşeau decât să le disjungă şi să rămână la fel, 
dacă nu şi mai depărtaţi, din finalizarea obiectivului propus. 

Am văzut că după depunerea manuscriselor poetului la 
Academie şi cercetarea lor de către diferiţi critici sau profesori 
de istorie literară, problema editării Poeziilor lui Eminescu a 
luat un aspect nou. De unde mai înainte, diverşi editori 
ocazionari se mulţumeau să strângă laolaltă ceea ce se tipărise 
prin reviste şi să alcătuiască o ediţie proprie, fără nici un cri
teriu şi fără nici un control, acum existenţa manuscriselor pre
spunea obligaţia editorilor de a le cerceta, confruntând şi 
verificând textele puse în circulaţia cu cele din urmă manuscrise. 
Orice editor nou al Poeziilor - mai ales atunci când el pornea 
la drum cu hotărârea declarată de a alcătui o "ediţie czritică" -
trebuia să facă un lung popas în sala Bibliotecii Academiei, 
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studiind ani de zile şi copiind manuscrisele poetului, înainte 
de a da la iveală formula sa editorială. Spunem "formulă", 
fiindcă, deşi materialul propriu-zis al ediţiei era totdeauna 
acelaşi, fiecare editor a venit cu o formulă a sa, personală, în 
ceea ce priveşte felul cum trebuie organizat şi prezentat pu
blicului cititor preţiosul material. În lumina acestor consideraţii 
s-ar putea presupune că zelul editorial manifestat faţă de
Poeziile lui Eminescu ar fi trebuit să-şi înfrâneze aripile, dată
fiind responsabilitatea şi, mai ales, munca deosebită pe care
trebuia s-o depună un editor în realizarea acestei lucrări.

Lucrurile nu s-au întâmplat, totuşi, astfel. Căci, dacă în 
primele două decenii ce au urmat după depunerea manu
scriselor la Academie, nu au apărut decât două ediţii ale 
Poeziilor alcătuite după manuscrise (ediţia Scurtu şi ediţia 
Cuza), nenumărate alte ediţii, complete sau fragmentare, po
pulare sau didactice, ocazionale sau cine mai ştie cum, au con
tinuat să apară, în Capitală şi în provincie, în aceeaşi formă cu 
totul arbitrară, alcătuite de către diferite persoane anonime 
sau necalificate, fie că le însoţeau de vreo Prefaţă de circum
stanţă, fie că nu se osteneau nici măcar pentru atâta. 

Dar chiar atunci când editori conduşi de simţul răspun
derii au pornit la această muncă (ce trebuia să fie, în esenţă, o 
muncă de interes naţional), urmând drumul manuscriselor; ei 
au ajuns la rezultate care adeseori se băteau cap în cap, 
alcătuind ediţii ce difereau atât de mult între ele, încât ai fi zis 
că nu acelaşi a fost obiectul pentru toate şi că nu aceleaşi ma
nuscrise au fost cercetate de către toţi aceşti editori. În epoca 
dintre cele două războaie mondiale (1920-1940) au apărut zeci 
de ediţii unele noi, altele fiind retipăriri ale vechilor ediţii. 
Dintre toate însă o atenţie sepcială merită să fie acordată celor 
ce se intitulau "ediţii critice" - deşi, judecate comparativ, se 
poate uşor constata că ceea ce a stat chiar şi la baza acestora 
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nu a fost atât dorinţa de a cădea de acord asupra spinoasei 
probleme a editării Poeziilor ,lui Eminescu, cât veleitatea 
fiecărui critic - deoarece în genere e vorba de critici literari -
de a-şi expune şi de a încerca să-şi impună punctul său de 
vedere în această chestiune. Excesul de zel al celor mai mulţi 
dintre aceşti editori faţă de Eminescu este acum cel puţin tot 
atât de mare, dacă nu şi mai mare, decât al editorilor de mai 
înainte. Căci, dacă cei dintâi încercau să dea diferite inter
pretări şi diferite valorificări Poeziilor lui Eminescu, lucrând 
după convenţii de moment şi având interese exterioare - co
merciale sau politice - cei de pe urmă, sub pretextul cercetării 
ştiinţifice pe care o invocau, nu numai că dădeau la iveală 
ediţii tot aşa de arbitrare, dar complicau şi mai mult problema 
pe care cu toţii pretindeau că vor s-o rezolve în mod definitiv, 
făcând-o, în aparenţă, de nerezolvat. 

În continuare vom urmări apariţia noilor contribuţii, în 
ordinea intrării matadorilor în arenă, fără a neglija, bine 
înţeles, înregistrarea ediţiilor de mai mică importanţă efectu
ate între sau paralel cu celelalte, pe care le vom menţiona la 
locul respectiv. 

* 

Cel dintâi care a atacat frontal problema ediţiei definitive a 
fost Gh. Bogdan-Duică. El a publicat în 1924 o ediţie "adno
tată" a Poeziilor în colecţia cartonată "Scriitori români" de la 
Cultura Naţională. Ediţia sa se declară, în privinţa aranjamen
tului poeziilor, cronologică. Volumul cuprinde în total 104 
bucăţi începând cu La moartea lui Aron Pumnul şi sfârşind cu 
postuma Cu gândiri şi cu imagini. Deşi include 15 poezii pos
tume, ediţia elimină două antume: La moartea principelui 
Ştirbei şi Cugetările sărmanului Dionis, iar cronologia este 
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adeseori defectuoasă or confuză. Printre "postume" trece Mai 
am un singur dor (cu varia,ntele), pe motivul că a apărut 
prima dată în ediţia Maiorescu. Dar "bătălia" lui Bogdan
Duică se clă pe alt front. 

În Introducere el declară din capul locului că scopul ediţiei 
sale este să "restabilească textul în formula în care s-a înfăţişat 
întâia oară, înlesnind astfel şi o privire sigură asupra dez
voltării stilistice" a poetului. Pornind de la ideea că Eminescu 
"dacă ar fi trăit încă sănătos, editându-şi el însuşi poeziile", ar 
fi corectat textele, şi fiindcă acest lucru nu s-a întâmplat, 
"dreptul şi datoria sa de a-şi revizui textul nu poate fi exerci
tat de alţii, de editori". Dar numaidecât profesorul de la Cluj 
cade în contradicţie cu el însuşi, atunci când justifică inter
venţia "altora" în textul poetului, în speţă a celor de la 
Convorbiri literare pe care Eminescu îi autorizase în 1871 să 
corecteze unele versuri (Bogdan-Duică citează acea scrisoare, 
dar nu pomeneşte nimic de cealaltă scrisoare a poetului de la 
1878, prin care Eminescu cerea să nu se schimbe "o iotă''!), 
susţinând mai departe, că redactorii de la Convorbiri literare 
nu au abuzat de " această putere", aşa după cum îi acuza 
Caragiale" pe când era supărat pe junimişti". 

Oricum, lăsând la o parte propriile contradicţii interioare, 
Bogdan-Duică se declară "pe scurt" împotriva modernizării 
textului din punct de vedere fonetic şi ortografie::. "Eu cred -
spune el - că Eminescu nu are nevoie de nici o corectură; că 
limba de la 1866 nu va dăuna pe nimeni azi, când stângăciile 
de pe atunci, cititorii de astăzi le simt uşor ca trecute fără 
revenire. Corecturi, aşadar, la ce? Ne trebuie un Eminescu aşa 
cum l-au gustat contemporanii, cum era când a început să 
înrâurească pe Vlahuţă şi să entuziasmeze pe Delavrancea şi 
... Mille (observaţi mirarea! n.n.), cum era când devenea 
vecinicul Eminescu". 
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Credincios acestei concepţii, Bogdan-Duică publică poezi
ile lui Eminescu în tot felul de forme vechi, fără a fi însă tot
deauna consecvent. Astfel, în ediţia sa citim: "O călătorie (sic!) 
în ziori", "Din sfera mea veniiu cu greu", "Spre-acel pământ 
rătăcitoriu", "Fărmecata lună", "Şi dea că ochii ce-am iubit" 
"Şi deacă glasul adorat" etc., etc., deşi în alte locuri între
buinţează, pentru aceleaşi expresii, forme "modernizate", aşa 
cum le întrebuinţase Eminescu însuşi (de pildă : "Şi dacă 
ramuri bat în geam", etc.). Din analiza ediţiei sale, reiese că 
Bogdan-Duică n-a ridicat această problemă din respect pentru 
adevărul ştiinţific, ci din vanitate şi de dragul unei concepţii 
personale, în asta constând toată noutatea şi toată contribuţia 
sa în problema editării Poeziilor lui Eminescu. Nu numai azi, 
dar chiar la apariţie, ediţia Bogdan-Duică părea bizară din 
acest punct de vedere. 

* 

Tot în 1924 apare un mic volum "popular", intitulat Doine 
şi plângeri, poezii de Mihail Eminescu, în colecţia "cărţile pen
tru popor" (nr. 1) a editurii Şaraga şi David din Bucureşti, 
colecţie îngrijită de Ion Călugăru. Volumul cuprinde: Doina, 
Strigoii, Atât de fragedă; Pe aceeaşi ulicioară, Adio, Povestea 
teiului, Freamăt de codru, S-a dus amorul şi altele de acelaşi 
nivel alese la întâmplare şi publicate fără nici o ordine sau 
preocupare de natură critică. În Predoslavie însă, editorul 
scria într-un stil savuros: "Eminescu e un luceafăr de-a 
pururea nestins. Şi aşa cum nu-ţi trebuie multă ştiinţă de carte 
ca să-i zici luceafărului luceafăr, şi nu strugure, linte sau hrib, 
aşa nu-ţi trebuie multă ştiinţă de carte ca să pricepi că 
Eminescu e unicul mare cântăreţ al neamului şi nu un sihuitor 
de rând ... Versu-i trezeşte farmecul simţămintelor ascunse din 
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sufletul omenesc, simţăminte care sunt aceleaşi şi la cărturar 
şi la baciul de la stână. Numai suprafaţa e alta". 

În 1927 vede lumina zilei un volum alcătuit de Octav 
Minar, reputat eminescolog producător de diferite documente 
considerente apocrife. Aici se găseşte, în loc de Prefaţă, o 
poezie de trei strofe intitulată Poetul, cu următoarea notiţă 
informativă: "A apărut în revista Rândunica scoasă de elevii 
gimnazişti români din Cernăuţi la 1865. Poezia e semnată: 
"Mihail Eminescu, elev gimnazist." Despre "descoperirea" lui 
Octav Minar iată ce scria Perpessicius: "Oricine va alege, cu 
uşurinţă, firul acestei mistificări. De o revistă Rândunica,

apărută în 1865, la Cernăuţi, n-am dat până astăzi. În schimb, 
în 1893, apare la Iaşi o revistă Rândunica, sub direcţia d-nei 
O.O. Sevastos, la care colaborează Virginia Micle-Gruber, 
Cornelia Emilian etc., şi unde se face abuz de terminologie şi 
motive eminesciene". E destul pentru a califica această ediţie, 
de duzină, lipsită de altă însuşire demnă de notat. 

* 

O ediţie destinată uzului şcolar - ca şi a lui Adamescu -
este aceea a lui E. Lovinescu, apărută în 1929, în colecţia 
"Biblioteca clasicilor români" a editurii Ancora. În 
Introducere, ediţia este declarată ca având în "un caracter 
provizoriu", dar o altă ediţie Lovinescu n-a mai scos pe urmă. 
Volumul se începe cu Venere şi madonă, prima poezie, spune 
editorul, ce caracterizează "eminescianismul". Poeziile ante
rioare acesteia sunt considerate mediocre, totuşi, la sfârşit 
sunt incluse poeziile din adolescenţă. Criteriul acestei ediţii 
este, aşadar, unul cronologic, dar şi unul estetic, fără însă ca 
Lovinescu să-l aplice "cu stricteţe" pe unul sau pe celălalt. 
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* 

Tot în 1929 apare o ediţie întocmită de G. Murnu, ilustrată 
de pictorul A. Murnu. Este cea dintâi ediţie completă ilustrată 
a Poeziilor lui Eminescu. În afară de desenele, frontispicii şi 
finale, ce însoţesc fiecare poezie (unul din aceste desene 
reprezintă chipul Veronicăi Miele ), volumul, tipărit elegant, 
cuprinde şi 12 planşe în culori, romantice în concepţie şi de un 
colorit violent. La începutul volmului se află un portret al lui 
Eminescu, desenat de A. Murnu, după fotografia de 34 ani, cu 
semnătura poetului, desenată şi ea. În Prefaţă - datată: 
Bucureşti Mai 1928 - G. Murnu scrie că Eminescu şi-a făcut 
studiile gimnaziale "în mod neregulat şi cu întreruperi în 
Cernăuţi şi în Sibiu". 

Mai departe, încercând o portretizare a poetului, editorul 
afirmă: "În afară de concepţiunea lui maladivă, de precoci
tatea lui caracteristică, de zguduirea cu adânci repercusiuni 
ce-a suferit-o din cauza firii lui sensitive, refractare şi inadapt
abile, mai este de observat un fapt care a intipărit urme 
trainice în viaţa şi opera lui Eminescu: e apariţia luminoasă a 
poetei Veronica Miele, femeia blondă, frumoasă, inteligentă, 
simpatică "visul lui de aur", care mai mult ca oricine l-a iubit, 
l-a înţeles, l-a mângâiat, i-a fost ca o "icoană de lumină în per
vazul negru al vieţii". Etc. Etc.

Ediţia Murnu, numerotată, dar fără a se specifica tirajul, 
este o ediţie curentă ilustrată, tipărită în condiţiuni alese 
(Editura Naţională - Ciornei) 

* 

În sfârşit, G. !brăileanu, pe care l-am citat de câteva ori 
până acum, publică şi el, în 1930, o ediţie a Poeziilor, retipărită 
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în 1936 fără adaosuri sau modificări. Propunându-şi, - în mod 
tacit - să completeze şi chiar să dea o replică ediţiei 
Maiore·scu, !brăileanu porneşte în mod vizibil de la acea ediţie 
( în ce priveşte conceptul de valorificare globală a poeziei emi
nesciene), aducându-i retuşuril� de rigoare impuse de 
evoluţia cercetărilor în domeniu. Fără a se pretinde "ediţie 
critică" (avea caracterul unei cărţi menită să pună în mâna 
cititorului Poeziile într-un volum cât mai bine organizat, mai 
reprezentativ şi uşor de lecturat), fără nici un fel de comentarii 
sau adnotări, fără trimiteri la variante sau manuscrise (poate fi 
considerată şi aceasta o ediţie "mută", ca şi a lui Maiorescu, 
mai ales în comparaţie cu multele altele "gălăgioase") - ediţia 
degajă aerul de mare decenţă, în sensul de modestie străină de 
tendinţa de a-şi etala erudiţia în materie de eminescologie. 
Amprenta editorului se face totuşi evidentă în întocmirea 
volumului şi în Prefaţa de 15 pagini prin care se deschide. 

Aici, în Prefaţă, !brăileanu a emis pentru prima dată acea 
opinie lapidară despre poet, care avea să fie reţinută de istoria 
literară ca o remarcă de un adânc tâlc şi conţinut. Iată primele 
fraze ale Prefeţei: "Eminescu este unul din exemplarele cele 
mai splendide pe care le-a produs umanitatea. Avem convin
gerea nestrămutată că, dacă mai trăia sănătos încă douăzeci 
de ani, el ar fi fost considerat, fără putinţă de contestare, ca 
unul din cei mai mari creatori de poezii din întreaga literatură 
a lumii. (Dacă Goethe s-ar fi stins la treizeci şi trei de ani, ca 
Eminescu, Goethe nu ar exista)". 

După o succintă trecere în revistă a biografiei poetului (a 
biografiei spirituale mai mult) şi după o şi mai sumară carac
terizare a poeziei - caracterizare sumară dar avansând consi
deraţii esenţiale - !brăileanu dă câteva explicaţii în legătură cu 
modul cum a.alcătuit ediţia sa. "Ediţia de faţă, scrie el, 
cuprinde poeziile publicate de însuşi Eminescu, cele publicate 
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în timpul boalei lui; precum şi câteva din cele rămase în man
uscrise, care ni s-au părut destul de frumoase ca să nu 
lipsească dintr-o ediţie a poeziilor lui". (Aici se referă între 
altele şi la poezia Dalila, inclusă în rândul Scrisorilor). În total, 
volumul cuprinde 93 poezii, la care se adaugă, cu titlu sepa
rat, cele trei strofe din Luceafărul omise de Maiorescu în tex
tul publicat de el şi care este adoptat de !brăileanu în cuprin
sul ediţiei de faţă. Aceste 94 de bucăţi sunt împărţite în trei 
compartimente, conţinând 75 poezii de circulaţie notorie, cele 
14 poezii "din adolescenţă", cum le intitulează !brăileanu, 
publicate într-un capitol aparte la sfârşitul volumului, şi un 
"Adaos", deasemeni aparte, format din cinci bucăţi (inclusiv 
strofele amintite din Luceafărul). 

Ordinea adoptată de !brăileanu este cronologică, însă fără 
să fie absolut riguroasă. El spune că a făcut "o singură 
excepţie", punând Epigonii, apărută în Convorbiri literare la 
15 august 1871 (cu această poezie se deschide volumul) 
înainte de Venere şi Madonă, apărută la 15 aprilie 1871, pen
tru că "în Epigonii Eminescu îşi expune oarecum o profesie de 
credinţă"1 l. Excepţia nu este numai aceasta. În rândul poezi
ilor "publicate de Eminescu" sunt intercalate diferite alte 
poezii "publicate în vremea boalei poetului", (adică de 
Maiorescu în primele sale ediţii) într-o ordine "care ni s-a 
părut mai potrivită", fără să se ţină seama de datele cronolo
gice.· oe exemplu: poezia Nu mă înţelegi, apărută în anul 
1886, în Albumul literar al Societăţii "Unirea", e pusă în 
rândul celor de la 1879; Diana apărută în Convorbiri literare la 
1 februa_rie 1884, e aşezată înaintea poeziilor din ediţia 
Maiorescu; Din noaptea, apărută în Familia februarie 1883, se 

1) Perpessicius vedea în această aranjare "intrarea în templul eminescian prin
vestibulul Epigonilor".
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află după Kamadeva din 1887. În schimb Sara pe deal, apărută 
în 1885 e plasată la anul 1881, ş.a. În privinţa poeziilor prelu
ate din ediţia I Maiorescu (1884), şi acestea sunt încadrate într
o ordine cronologică relativă, unele figurând în rândul celor 
de la epoca 1879, altele după cele apărute în 1887. Deci 
ordinea poeziilor, declarată de !brăileanu "cronologică", n-a 
respectat întru totul cronologia, şi oricum ea rămâne destul de 
personală şi supusă arbitrariului. 

Căt despre poeziile "din adolescenţă", publicate într-o 
secţiune separată spre sfârşitul volumului, acestea sunt 
admise de !brăileanu doar "pentru cititorii care ar dori să le 
cunoască, deşi suntem siguri că Eminescu nu le-ar fi tipărit în 
volumul scos de el însuşi" (Prefaţa). Iar în "Adaosul" care 
încheie volumul, sunt publicate Făt-Frumos din tei (apărută în 
1875 şi considerată de Ibrileanu o "variantă inferioară" la 
Povestea teiului, apărută tot în Convorbiri literare în 1878), 
Mănuşa 1 l, apărută în 1881, şi două postume: Apari să dai 
lumină şi Dintre sute de catarge, nepublicate în ediţiile 
Maiorescu, reţinute de !brăileanu "pentru frumuseţea lor 
aproape egală cu a poeziilor publicate în timpul vieţii" 
(Prefaţa). O altă particularitate a ediţiei este absenţa de la 
sumar a poeziei' Departe sunt de tine, încorporată de 
!brăileanu la Singurătate, despărţită de aceasta prin trei
steluţe, pe temeiul că aşa a fost publicată ea în Convorbiri li
terare la 1 martie 1878. Maiorescu nu procedase astfel, el a
publicat cele două poezii separat, prima la poziţia 1 în
sumarul său, a doua, de sine stătătoare, la poziţia 43 în sumar.
Lipseşte deasemeni din volum poezia Cugetările sărmanului

Dionis apărută în Convorbiri literare la 1 decembrie 1872, pe
care nici Maiorescu n-a reţinut-o. E socotită ca făcând parte

1) Cealaltă traducere, "Foaia veştedă", e inclusă în Cuprinsul cărţii la anul 1879.
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din nuvela Sărmanul Dionis. Acestea sunt singurele "origi
nalităţi" ce i s-ar putea obiecta lui !brăileanu. 1) În sumarul de 
la sfârşitul cărţii, sunt indicate, în dreptul fiecărei poezii, 
datele cronologice şi sursele folosite la întocmirea ediţiei, 
lăsând să se vadă, şi aici, criteriile de asamblare adoptate de 
!brăileanu în alcătuirea volumului.

* 

Paralel cu ediţia din 1930, aceeaşi editură (Naţionala
Ciornei) a publicat în 1931 şi o elegantă ediţie în format mic 
(cât o agendă de buzunar), legată în piele, pe hârtie biblie, 
care reproduce exact conţinutul volumului mare, minus 
Prefaţa. Îngrijită tot de G. !brăileanu, aceasta este o carte ofe
rită iubitorilor de piese rare. 

* 

Dar !brăileanu, suferind de fobia microbilor, n-a cercetat 
personal manuscrisele de la Academie. Pentru această 
operaţie el a folosit un intermediar (pe G. Topârceanu), care a 
copiat şi i-a pus la dispoziţie textele poeziilor aflate în hârtiile 

1) În Postumele lui Eminescu (1908) G. Ibrăileanu se declara îpotriva publicării
postumelor în volumul de Poezii. "Eminescu nu e, nu poate fi altul decât cel ce a
voit să fie el însuşi. Tot ce n-a voit să fie e foarte util pentru priceperea poetului,
dar nu e adevăratul Eminescu. Avem noi dreptul să rostim vreo părere asupra ta
lentului lui, judecând după vreo postumă ?" Acestei opinii criticul i-a rămas cred
incios şi mai târziu. În 1926 el considera o "impietate" scoaterea dintre hârtiile din
coşul lui Eminescu" a romanului Geniu pustiu. Dar explica publicarea prin naţio

nalismul editorilor lui Eminescu, din perioada dinaintea Unirii, care erau mai ales
ardeleni (Chendi, Nerva Hodoş, I. Scurtu) şi care făceau caz de conţinutul pos
tumelor. "Astăzi nu mai e nevoie de acea pedagogie naţionalistă de atunci".
Asemenea perspectivă, cu implicaţii conjuncturale, a fost depăşită de exegezele
ulterioare.
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rămase de la poet. De aceea ediţia lui se prezintă aşa cum am 
calificat-o "mută", fără notele şi comentariile de la care criti
cul, în mod atât de onest, s-a abţinut. 

În schimb, ceea ce n-a făcut !brăileanu, a realizat colabora
torul iniţial şi continuatorul său imediat, emeritul emines
colog Constantin Botez. După o s�rguincioasă consultare a 
manuscriselor, Constantin Botez a întocmit şi publicat în 1933 
(cincizeci de la ani de la alcătuire ediţiei Maiorescu), prima 
ediţie cu adevărat ştiinţifică, intitulată Poesii, ca şi ediţia prin
ceps. Volumul, executat sub auspiciile editurii Cultura 
Naţională în condiţii grafice de mare ţintă, demne de o lucrare 
jubiliară, cuprinde peste 550 pagini, dintre care 285 pagini 
poezii, 272 pagini Note şi Variante, plus Lămuriri, XIV pagini. 
Un portret al poetului (de la 28 de ani) şi trei facsimile 
formează materialul iconografic. 

Cartea conţine 95 poezii publicate în ordine "strict crono
logică" şi clasate după epoci: 1870-1883, 1883-1884, 1884-1887, 
1889-1902, şi la urmă cele din perioada 1866-1869. Din 
sumarul astfel compus, şase bucăţi sunt postume. Nu numai 
că distribuirea pe epoci rămâne amendabilă (ca şi în cazul 
altora care au procedat la fel: Scurtu, Adamescu), dar nici 
cronologia nu este respectată în mod absolut. De fapt, 
conţinutul volumului este acelaşi din ediţia !brăileanu, cu 
deosebirea că Botez include Cugetările sărmanului Dionis, şi 
publică Departe sunt de tine separată de Singurătate. 

Atenţia principală a lui Botez a fost îndreptată către pro
blema privitoare la limba şi ortografia textului. Metoda 
folosită constă în cercetarea textului din Convorbiri literare, 
din ediţia Maiorescu şi alte izvoare, precum şi, în special, a 
celui din manuscrise, cu scopul de a-l adapta la ortografia 
curentă a Academiei Române, respectând "limba scrisă a lui 
Eminescu". Dar de aici o întreagă serie de dificultăţi ce n-au 
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putut fi depăşite şi au provocat obiecţiile puternice ale comen
tatorilor de specialitate. Ediţia rămâne totuşi interesantă prin 
corpul de Note şi Variante publicate de editor pentru fiecare 
poezie din volum. Este cea dintâi care semnalează toate vari
antele din manuscrisele poetului. În obiecţiile pe care le face 
acestei ediţii, Perpessicius, declara că, "Botez oferă un text 
aproape ilizibil", din cauză că editorul n-a avut o metodă de 
lucru mai simplă şi mai eficace, ceea ce a făcut, din păcate, ca 
această ediţie "pornită dintr-o atât de înaltă conştiinţă editori
ală şi urmată cu atâta nobilă râvnă", să fie greu de folosit, iar 
aparatul critic dă impresia de "Laborator anarhic" . 
Dealtminteri, toate obiecţiile ce i s-au adus acestei ediţii se 
referă în primul rând la metoda editorului, căci el a arătat 
celor ce se interesau de chestiune "calea care nu trebuie 
urmată" (Perpessicius). Ediţia Botez constituie totuşi un mo
nument eminescian, înălţat printr-o trudă şi conşiinciozitate 
de benedictin, deoarece alcătuitorul ei a avut răbdarea să 
cerceteze cu de-amănuntul "cele 43 caiete ale lui Eminescu, cu 
7588 de foi, sau 15176 de pagini" câte cuprind manuscrisele 
de la Academie, numărate şi atestate de Botez în ediţia sa. 
Pornit s-o realizeze în colaborare cu G. !brăileanu, după un 
plan măreţ, C. Botez a dus-o la bun sfârşit singur, criticul de la 
Iaşi îmbolnăvindu-se şi retrăgându-se după puţin timp din 
combinaţie. 

O retipărire a acestei ediţii, fără aparat critic, având doar o 
notiţă biografică, întreprinde editura Scrisul Românesc, din 
Craiova, în colecţia "Clasicii Români Comentaţi ", de sub 
îngrijirea lui N. Cartojan. Retipărirea a avut loc în 1936, iar în 
1941 a fst republicată, tot acolo, fără modificări. 

* 
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Cu prilejul primei "Zile a Cărţii" din primăvara lui 1933, 
odată cu împlinirea 50 ani de la apariţia poemului, a fost rea
lizată o carte "Liliput", de dimensiunile unui breloc (3,5 x 2,5 
cm.), intitulată Luceafărul. Ea conţine, de fapt, numai poemul 
omonim, exp.1.s în 72 pagini, cu litere microscopice, citibile 
doar cu lupa. Opsculul are la sfârşit următoare notă: "Această 
carte, cea mai mică ce s-a tipărit vreodată în Ţara Românească, 
a fost executată în "Tiparniţa" lui H. Fischer-Galaţi, cu litera 
"Diamant", culeasă de zeţarul N. Lender şi dată la iveală în 
ziua de 20 mai 1933". Din ea erau trase 33 exemplare numero
tate de la 1 la 33 . 

.În 1937 a apărut ediţia V a acestei excentrice performanţe 
tipografice, cu un portret al lui Eminescu (cel de la 34 ani) în 
medalion, de aceleaşi dimensiuni minuscule. Nota editorială 
finală suna acum puţin modificată: "Această carte, ediţia a 
cincea a volumului din Biblioteca Mărţişor, cea mai mică din 
lume, este lucrată în "Tiparniţa" lui H. Fischer-Galaţi, cu litera 
"Diamant" şi dată la iveală în ziua de 16 Mai 1937". Din notă 
reiese, deci, că originala realizare a fost repetată în fiecare an, 
de "Ziua Cărţii", începând in 1933 până în 1937. Era o 
tipăritură cu caracter festiv. 

* 

Printre ediţiile provinciale, trebuie semnalată şi aceea 
apărută la Constanţa, în 1934, îngrijită de profesorul de Limba 
germană Constantin Mureşanu şi publicată în colecţia "Cartea 
sub icoană". Editorul - autor al unor mărunte lucrări despre 
pedagogia lui Pestalozzi - semnează un didactic Cuvânt 
înainte, din care transcriem un paragraf, ca o exemplificare a 
modului cum era receptat şi interpretat Eminescu în diferite 
colţuri ale ţării. 
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"Mihail Eminescu e cel mai însemnat poet, dăruit de 
Dumnezeu neamului românesc. Cum se ridică Eminescu la 
această înălţime ? Mai întâi de toate poetul arată pilduitoare 
dragoste de învăţătură. A citit şi studiat, fără osteneală, toată 
viaţa. Ca o harnică albină, a strâns Eminescu frumuseţi şi 
înţelepciune din literatura poporului, din cultura română, şi 
din cea străină. Prin dragostea de ştiinţă, se aseamănă 
Eminescu, cu geniul geniilor, care este: Goethe. 

Pentru a-şi cultiva inima şi mintea, potrivit cu dorul sufle
tului, Eminescu se luptă cu sărăcia şi prostia oamenilor din 
jurul său. Adesea suferinţe l-au făcut să înţeleagă suferinţele 
poporului nostru şi durerile altor neamuri. A plâns cu cei 
slabi şi a strigat contra ticăloşilor. Prin jertfele făcute pentru 
cultură, prin apărarea ce o ia poporului, care suferă, ne apare 
ca un apostol şi ne aminteşte pe Schiller, poetul libertăţii..." 
Etc., etc. 

Volumul cuprinde 22 poezii, postume şi antume, în scopul 
de a sluji un mobil educativ-moral. 

* 

În "Biblioteca pentru toţi", apare, în 1936, o nouă "ediţie 
aleasă" a Poeziilor, care este republicarea "ediţiei revizuite" a 
lui I. Scurtu de prin 1910. (Am vorbit despre ea mai înainte). 
Ultima retipărire a acestei ediţii am regăsit-o în 1942. 

* 

În colecţia "Biblioteca şcolară, Publicaţiune pentru uzul 
elevilor"' scoasă de editura Adevărul, au apărut două volume 
de Poezii, primul, tipărit în 1934, destinat elevilor din cursul 
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inferior şi al doilea, din 1936, pentru elevii din cursul superior 
de liceu. Colecţia era îngrijită de uri comitet compus din şase 
profesori secundari (J. Byck, I. Creţu, Al. Graur, N.I Rusu, S. 
Struţeanu şi Gh. Şerban) unii cu autoritate critică, ceea ce 
făcea să se atribuie cărţii un merit în plus, mai presus de ca
racterul ei didactic declarat. 

Poeziile erau publicate după modelul ediţiei Ibrăileanu, 
apreciat drept "cel mai bun cunoscător al textelor lui 
Eminescu", după cum se declară în Prefaţă, deşi editorii nu se 
sfiesc să anunţe că "tradiţia eroilor anulează pe alocuri 
admirabilele rezultate ale sagacităţii criticului", (e vorba de 
Ibrăileanu), căruia îi impută câteva scăpări din vedere. În 
partea de analiză a Introducerii, se insistă asupra influenţei 
poeziei populare şi a romantismului german, apoi, unul din 
editori, care a ţinut să rămână anonim, scrie: 

"Farmecul mare şi neîntrecut al poeziilor lui Eminescu stă 
într-o neasemuită dulceaţă a limbii, într-o perfectă armonie a 
versurilor şi într-o măiastră aşezare a vorbelor care formează 
ceea ce e original în stilul lui Eminescu. O vrajă ciudată se 
desprinde din poeziile lui. Din ce e făcută această vrajă, acest 
miracol ? În primul rând dintr-un accent inimitabil de sinceri
tate. Sentimentul ţâşneşte cu puterea şi simplitatea cristalină a 
izvorului de munte. Vorbele se orânduiesc delaolaltă 
meşteşugite şi necesare. Nici un cuvânt nu e de prisos. Sunt 
vorbele noastre cele de toate zilele, dar parcă sunt altfel. Sunt 
ca nişte buni şi vechi prieteni pe care îi vedem venind deodată 
spre noi în veşminte strălucitoare. Sunt aceleaşi vechi şi obici-
1rnite cuvinte, dar auzite într-un vis feeric. $i cu aceste cuvinte 
transfigurate poetul exprimă crâmpee de înţelepciune, de 
simţire clocotitoare şi de experienţă sufletească ... " 

Volumul I, intitulat Versuri şi proză, cuprinde portretul 
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din tinereţe al poetului,· o Introducere cu o schiţă biografică 
pentru elevi; şi 15 poezii, începând cu Ce te legeni codrule, şi 
încheind cu Mai am un singur dor. Ca proză e tipărită'nuvela 
Făt-Frumos din lacrimă. Volumul II reproduce portretul lui 
Eminescu de la 28 ani, are deasemeni o Introducere (din care 
am extras citatul de mai sus) şi cuprinde 22 poezii, printre 
care Scrisorile, Luceafărul, Glossă şi Oda. La sfârşit sunt 
prezentate, pentru elevi, câteva particularităţi de limbă, un 
glosar şi un scurt dicţionar de nume proprii întâlnite în ver
surile lui Eminescu. 

* 

În 1936 apare la Editura Socec din Bucureşti o ultimă 
retipărire a ediţiei Maiorescu, îngrijită de V. Demetrius, cu 
titlul: "Poezii. După prima ediţie publicată cu o notiţă biogra
fică de T. Maiorescu". În realitate, volumul cuprinde 76 
poezii, adică ceea ce a publicat Maiorescu până la ediţia VI 
din 1892, cu prefaţa de la ediţia I, cu "notiţa" despre Poetul 
Eminescu din ediţia IV şi cu Post-Scriptumul din ediţia VI re
lativ la stabilirea datei de naştere a poetului. 

Într-o Postfaţă de două pagini, V. Demetrius arată că a 
urmărit "cuvânt cu cuvânt ediţiile prime" al lui Maiorescu 
pentru "a elimina greşelile şi alterările din text", lucru ce se 
confirmă prin cele câteva îndreptări adnotate la subsol acolo 
unde erorile au fost depistate. În rest, Demetrius respectă "cu 
sfinţenie, fără nici un adaos, fără nici o scădere", culegerea 
întocmită de Maiorescu. Fiindcă, mai spune el îri Postfaţă: 
"Câtă vreme a trăit directorul Convorbirilor literare, adică 
până în 1917, s-a interesat deaproape de imprimarea poeziilor 
lui Eminescu, dar n-a crezut de cuviinţă, el care cunoştea bine 
toate manuscrisele poetului, să sporească volumul cu mai 
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mult de 73 de poezii. (La care se adaugă cele trei variante la 
Mai am un singur dor, n.n.). Sunt astăzi în fiinţă foarte multe 
culegeri mai bogate, adnotate, cu comentarii, şi vor mai 
apărea desigur şi altele, dar o ediţie aşa cum am voit-o şi-a 
alcătuit-o Titu Maiorescu, trebuie să existe ... De aceea ediţia 
de faţă ne-am dat toată osteneala s-o retipărim aşa cum a fost 
ea când Titu Maiorescu o avea sub ochii săi de critic şi de pri
eten al poetului". 

Cu această declaraţie admirativă se şi încheie seria de 
retipăriri a ediţiei Maiorescu, al cărei prestigiu în complexul 
editărilor eminesciene s-a dovedit viabil timp de mai bine de 
o jumătate de veac.

* 

Ion Pillat publică, prin 1937, în seria nouă a "Paginilor 
alese" (nr. 25), a editurii Cartea Românească, o ediţie de 
Poeme cuprinzând: Lucefărul, Călin, Ep.igonii, Scrisoarea I şi 
Scrisoarea a ID-a. Editorul scrie, cu acest prilej, un mic studiu 
despre "Poezia lui Eminescu", unde spune, printre altele: 
" ... Pe când faţă de îmbogăţirea şi dezvoltarea liricii de azi, 
versul înaintaşilor apare adesea învechit, sărac în formă şi 
fond - poezia lui Eminescu se impune tot mai hotărât 
conşiinţei literare a neamului. Printr-un paradox numai 
aparent ea a căpătat cu vremea, în ochii noştri, fermecătoarea 
tinereţe a cântecului popular. Numai creaţiunile mitice ale 
poporului: Mioriţa, Toma Alimoş, Mânăstirea Argeşului, cu 
meşterul ei Manole, sau atâtea colinde, doine şi bocete - ele 
singure se unesc în sufletul nostru cu ecoul trezit de sunetul 
turburător al versului eminescian". Mai departe Pillat crede că 
"valoarea incontestabilă" a poezîe1 lui Eminescu se află 
"numai în puterea sa de incantaţie verbală". 
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În acest cuvânt introductiv, mai este plasată o altă idee 
nouă: "Şi, curios, tocmai acest aspect de poezie pură - cel mai 
important după părerea noastră - a stârnit mai puţin interesul 
nenumăraţilor cercetători ai liricei lui Eminescu. Pe rând s-a 
cercetat în Eminescu ideile lui filosofice, sentimentul său 
romantic, ori influenţele sale clasice, puterea de evocare a 
imaginilor şi simbolurilor întrebuinţate, s-a studiat stilul din 
punct de vedere lexical, i s-a cântărit gramatical versurile. Nu 
s-a pătruns taina tainelor: poezia lui pură" . Şi, ca
demonstraţii, se dau câteva exemple.

* 

În anul 1937, Mihail Dragomirescu, ce deţinea un loc de 
frunte în critica universitară şi care publicase mai înainte 
diverse studii despre Eminescu, l) precum şi mica ediţie din 
Biblioteca "Căminul" din 1916 (am consemnat-o la anul 
respectiv), dă la iveală mult aşteptata sa "ediţie critică"2l. De 
cum a apărut, această ediţie s-a dovedit a nu fi fost aşteptată 
în zadar. Căci pe cât de personală era, pe atât era de bătăioasă. 
Începând chiar cu prima fază a Prefeţei, ea declară în termeni 
categorici: "Toate ediţiile lui Eminescu apărnte până acum 
sunt defectuoase". După ce demonstrează pentru ce sunt 
defectuoase, criticul continuă: ''În ediţia de faţă ne propunem 
să înlăturăm toate aceste neajunsuri, iar mijloacele ce între·
buinţăm penti:u aceasta, sunt următoarele:" ... Aceste 
"mijloace" sunt în număr de opt, şi ne mulţumim să�l amintim 
numai pe cel din urmă: "În fine, în al optulea rând - scria 

1) Critica ştiinţifică şi Eminescu a apărut în 1895.
2) M. Eminescu: Poezii. Ediţia Institutului de Literatură de sub direcţia d-lui Mihail
Dragomirescu. Editura Universul, Bucureşti, 1937.
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Mihail Dragomirescu - vom întregi totalul capodoperelor cu 
poeziile Mitologicale şi Sonetul cerdacului, descoperite de d-na 
Constanţa Marinescu în Postumele lui Eminescu, teza sa de 

doctorat".1)
După cum se vede, ediţia Dragomirescu era construită pe 

baze foarte ... solide ! "Institutul de Literatură (pe care-l con
ducea criticul, n.n.) - mai spune Prefaţa din 1937 - a avut de 
multă vreme pregătită o asemenea ediţie, dar n-a căutat s-o 
publice decât după ce au ieşit toate ediţiile care făgăduiau 
ceva nou şi definitiv2). El îşi face o datorie să publice această 
ediţie, după ce toate speranţele au fost înşelate". După această 
prefaţă, urmează o "Caracterizare a lui Eminescu", de 28 
rânduri, care se ocupă numai de" viaţa artistică" a poetului, 
deoarece "părerile asupra vieţii omeneşti nu fac dacât să 
scadă poezia", afirma intransingentul profesor de Estetică li
terară. 

Ediţia Dragomirescu e alcătuită după criticul estetic, 
înlăturând "cu hotărâre sistemul cronologic, care e cu 
desăvârşire fals". Poeziile sunt grupate după o clasificaţie 
originală, făcută de Mihail Dragomirescu (a treia, după a lui 
Scurtu şi Cuza), la care poetul nici n-ar fi putut visa vreodată. 
Clasificaţia este o ilustrare a cunoscutului sistem trihotomic al 
profesorului, şi ea cuprinde: Capodopere, Opere de talent şi 
Opere de virtuozitate. O parte din poezii, sunt analizate în 
secţiuni de note critice "cu ajutorul membrilor Institutului de 
Literatură (12 la număr)". Volumul cuprinde în total 69 
capodopere, 16 opere de talent şi 14 opere de virtuozitate. 

Se pare că prin "ediţie" a Poeziilor lui Eminescu, 

1) Tipărită în 1912 .
2) Aluzie la ediţiile Adamescu, Bogdan-Duică, Iorga, Ibraileanu, Botez, apărute
înainte de 1937.
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Dragomirescu nu înţelegea decât cele 69 capodopere. Numai 
pe acestea le socotea demne de a "intra" în ediţia sa. Despre 
"operele de talent", deşi le publică "în anexă" în curpinsul 
aceluiaşi volum, deşi le comentează la sfârşitul ciclului, el le 
consideră ba valoroase, ba lipsite de interes, pe unele 
"menţinându-le" în aprecierea sa, pe altele "respingându-le", 
dar până la urmă publicându-le pe toate, încât, cercetând felul 
în care sunt publicate şi comentate aceste poezii, rămâi cu 
impresia că editorul a lucrat cu mai multe capete (probabil 
vreo 12, câţi membri avea Institutul de Literatură), toate aces
te capete ciocnindu-se încontinuu între ele aplecate deasupra 
versurilor poetului în căutarea unei soluţii comune. 

Prin "opere de virtuozitate" criticul înţelegea poziile publi
cate de Eminescu în tinereţe, în Familia. Pe acestea el nu le 
socotea demne de a figura alături de celelalte poezii, totuşi le 
publică, "dar la sfârşitul ediţiei, însoţite de critica lor nega
tivă", cu scopul de a "strânge într-un mănunchi toate scânteile 
de talent (nu de genialitate), ce vom putea găsi în acele 
bucăţi". "Critica negativă" a acestor poezii este de-a dreptul 
nimicitoare, căci ea declară pe un ton absolutist: "Ele (aceste 
poezii n.n.) pot avea loc într-un studiu critic care să le ni
micească odată pentru totdeauna, dar nu într-o ediţie a poezi
ilor geniale, ca să rătăcească gustul cititorilor". 

Aprecierile asupra "operelor de talent" sunt mai explicite, 
deşi pline de confuzii şi contradicţii. Astfel, după ce scoate 
"fără milă" unele poezii trecute de alţi editori printre 
capodopere, şi le încadrează la rândul operelor de talent, 
criticul trece la analiza fiecăreia în parte. Aşa, de pildă, despre 
Făt-Frumos din tei părerea criticului este că "nici nu trebuie 
primită într-o ediţie a lui Eminescu". El o publică, totuşi, la 
"opere de talent", în timp ce varianta Povestea teiului o trece 
în rândul "capodoperelor". Despre poezia Te twan si (sic!) 
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spune că "nu e de primit în ediţia noastră", totuşi o publică 
printre operele de talent. Despre sonetul Oricâte stele afirmă 
că, deşi e cam discursiv, totuşi " îl primim în ediţia noastră", 
ba încă în rândul capodoperelor. Despre cele 4 strofe din înger 
şi demon, eliminate de Maiorescu, declară că ele "deturnează 
atenţia de la ideea principală şi trebuie numaidecât supri
mate", iar asupra strofelor din Luceafărul, înlăturate de 
acelaşi, este de părere că "pe drept cuvânt, lui Maiorescu i s-au 
părut inutile". În sfârşit, despre poezia Viaţa, Dragomirescu 
scrie: "Este compusă de un Eminescu în decadenţă. Vădeşte 
influenţa socialismului, care, pe vremea publicării ei de către 
însuşi poetul în Fântâna Blanduziei, era în floare şi zdrunci
nase echilibrul sufletesc al tineretului de pe acea vreme. E o 
bucată slabă şi tendenţioasă". (În primul rând, Dragomirescu 
comitea aici o eroare nepermisă unui editor - chiar dacă s-ar fi 
declarat el împotriva oricărei cronologii - spunând că poezia 
postumă Viaţa a fost publicată "de către însuşi poetul", iar în 
al doilea rând îşi manifesta dezacordul faţă de "influenţa 
socialismului", împotriva căruia s-a declarat - ca şi Maiorescu 
- în toate ocaziile). În altă parte, făcând o comparaţie între
poeziile Amorul unei marmure şi Pe lângă plopii fără soţ -
prima socotită operă de virtuozitate, a doua capodoperă -
Dragomirescu scrie că versurile din prima poezie sunt "fără
viaţă estetică, fără realitate mistică", în timp ce în versurile din
a doua poezie "pulsează o nepreţuită viaţă adâncă şi mistică".
În sfârşit, pentru a reproduce o ultimă mostră din aparatul
critic al acestei ediţii, ne vom opri la comentariul poeziei
Mortua est, pe care Dragomirescu, polemizând indirect cu
!brăileanu, o declara "o capodoperă a literaturii", afirmând că 
"numai cine n-are ureche şi înţelegere a armoniei elementare,
intime şi exprese - cele trei hipostaze ale armoniei - nu o
poate aprecia ca atare". Această poezie, spunea mai departe
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criticul, "conţine patru momente, constituite din patru con
cepţii asupra ursitei umane; cea creştină, cea materialistă, cea 
budistă şi cea eminesciană". 

$i aşa mai departe ... În concluzie, ediţia Dragomirescu, 
care n-a "ieşit de sub tipar decât după ce toate speranţele au 
fost înşelate" şi care îşi propunea "să aducă ceva nou" - a 
adus, într-adevăr, ceva cu totul nou în istoria editării Poeziilor

lui Eminescu : o ... capodoperă de enormităţi şi extravaganţe. 
Pe deasupra, profesorul de Estetică literară, care urmărea 
până şi cele mai mici greşeli de limbă sau de stil ale poetului, 
nu avea grijă să fie mai vigilent cu propriul său stil, plin de 
cacofonii, confuzii sau afirmaţii abracadabrante. 

Să mai amintim - cu titlu anecdotic - că nici o altă ediţie n-a 
fost mai hulită de către presa literară din epocă, folosindu-se 
la adresa ei expresii cât se poate de drastice. A fost atacată ca 
o "adevărată contrafacere" a textului eminescian, iar autorul
era învinuit că a "manifestat o patentă rea credinţă, jefuind
ediţia Scurtu", pe care o luase ca bază, pentru a o combate
apoi. În sfârşit: "Lecţiunea textelor mai defectuoasă decât în
oricare ediţie precedentă, îi ridică însuşirea de ediţie critică" 1).

Drept ultimă ironie, acelaşi comentator mai ricana că întreaga
lucrare suferă de "virgulită".

Asemenea acuzaţii făceau, de fapt, parte din recuzita spec
tacolului oferit de eminescologi şi dacă ele se îndreptau acum 
împotriva lui M. Dragomirescu era o răzbunare a soartei, căci 
şi el condamnase cu aceeaşi vehemenţă ediţiile dinaintea lui, 
atunci când spusese că sunt "toate defectuoase". 

* 

1) Şerban Cioculescu: O "ediţie critică". Revista Fundaţiilor Regale, nr. 10,
octombrie 1937.
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O ediţie ce se recomanda ca modestă, dar având puter
nic imprimată pecetea personală a alcătuitorului, este aceea 
a lui G. Călinescu, apărută în anul 1938 la editura 
Naţională - S. Ciornei. Într-o prefaţă de 7 pagini, Călinescu 
expune, succint, principiile ce l-au călăuzit în efectuarea 
lucrării. Ferindu-se să-şi revendinc� titlul "pompos de ediţie 
critică", ci declarându-se doar "ediţie întocmită şi comentată", 
ea este o prezentare a Poeziilor într-o formă accesibilă, de 
largă circulaţie, însoţită de explicaţii complementare de real 
folos, care nu îngreunează lectura, dimpotrivă o fac mai 
interesantă şi mai instructivă. 

De la început, Călinescu ridică problema editării Poeziilor.

"Este întrebarea: putem noi face o ediţie în spiritul lui 
Eminescu, consultând chiar manuscrisele ? Răspunsul 
cuprinde o mulţime de îndolieli". De ce? Fiindcă textele origi
nale, cu mici excepţii, nu mai există, ceea ce dă loc la tot felul 
de interpretări şi alcătuiri arbitrare, opinează Călinescu. În 
consecinţă, el reţine numai trei ediţii care au "ca să zicem aşa, 
un caracter ştiinţific": ediţia Maiorescu, "valoroasă prin aceea 
că înfăţişează un document"; ediţia Ibrăileanu, "care vine cu 
importante rectificări şi se caracterizează printr-un mare bun 
simţ"' şi ediţia Botez, compusă din două părţi: textul, "care 
poate fi contestat şi noi îl contestăm" şi "aşa zisele note şi vari

ante". Autorul sugerează apoi concepţia personală în 
alcătuirea unei ediţii: "O ediţie critică a lui Eminescu are 
nevoie întâi de toate de un criteriu estetic. Editorul trebuie să 
se aşeze la punctul de vedere presupus al lui Eminescu însuşi, 
care se poate deduce din chiar evoluţia lui ortografică şi să ne 
dea o ediţie sănătoasă; clasic românească". 

Conform acestui principiu, Călinescu porneşte, în 
întocmirea ediţiei sale, de la textul din ediţia Maiorescu, pe 
care "am avut-o mereu ca punct de plecare", ţinând seama, în 
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linii generale, şi de ediţia !brăileanu, retipărită cu puţin mai 
înainte (în 1936) de aceeaşi editură Ciornei. Dar din spirit de 
independenţă, sau din dorinţa de a-şi spune cuvântul şi în 
problema editării Poeziilor, după ce dăduse importante 
monografii despre Viaţa şi Opera lui Eminescu, el se 
distanţează de predecesorii săi, mai ales în privinţa arhitec
turii volumuluL Cuprinzând acelaşi număr de poezii (94) ca şi 
la Ibrăileanu (se exceptează strofele amputate din Luceafărul, 
dar se adaugă cu titlu separat, de piesă autonomă, Departe 
sunt de tine), şi menţinând aceleaşi titluri ca şi criticul ieşean, 
Călinescu face unele deplasări de poziţii în ordinea aşezării 
lor în volum, adoptând criteriul cronologic, însă aplicat la 
epocile când au fost scrise poeziile, iar nu la epocile când au 
fost publicate pentru prima dată. "În privinţa ordinei poezi
ilor, am adoptat cronologia reală, fără s-o ducem la absurd, 
date fiind incertitudinile. Cu oarecare pricepere în materie, 
am aşezat fiecare compunere în epoca respectivă de redactare, 
punând alături poeziile înrudite. Cronologia noastră nu va fi 
perfectă, dar e cea mai adânc studiată din câte s-au întocmit 
până acum ". Aşa stând lucrurile, cele 94 de bucăţi, fiecare 
având indicate în subtitlu locul şi data primei apariţii, sunt 
aranjate într-o ordine ce poate surprinde pe adepţii cronolo
giei absolute. Luând ca exemplu numai un grupaj cuprinzând 
bucăţile de la numerele 48-55 din cadrul sumarului, vom 
vedea că Revedere (1879) este urmată de poeziile Ce te legeni 
codrule (1883), La mijloc de codru des (1883), Foaia veştedă 
(1879), La steaua (1886), De ce nu-mi vii (1887), Somnoroase 
păsărele (1883), Mănuşa (1881) ş.a.m.d. La epoca respectivă, a 
elaborării, sunt plasate şi cele şase postume, şi anume: După 
ce atâta vreme (apărută în 1892, este întoarsă la 1876), Apari 
să dai lumină (apărută în 1895, este adusă la 1879), Oricâte 
stele (1890-1879), Scrisoarea V (1890-1881), Stelele-n cer (1889-
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1883), Dintre sute de catarge (publicată în Postumele de la 
1902, e inclusă la anul 1883). Să mai remarcăm că G. Călinescu 
reţine ambele poezii: Făt-Frumos din tei şi Povestea teiului, în 
ordinea publicării lor iniţiale, spre deosebire de Ibrăileanu 
care admitea numai Povestea teiului (1878), pe cealaltă 
apărută în 1875, considerând-o o "variantă inferioară" şi expe
diind-o la "Adaos". Poemul Luceafărul (datat Aprilie 1883, 
fără a se indica şi locul apariţiei, deci trecând sub tăcere versi
unea vieneză), este reluat după Maiorescu şi Convorbiri lite
rare, adică având patru strofe mai puţin faţă de forma origi
nară. (Strofele omise sunt date totusi la subsol în cadrul 
comentariilor la poem). Cele 14 poezii din adolescenţă sunt 
aşezate la sfârşitul volumului, în ordinea apariţiilor din 
Familia, fără însă a li se rezerva o secţiune aparte (ca la 
Ibrăileanu). 

Călinescu respinge în mod categoric ideea de a se publica 
Varianta într-o ediţie a Poeziilor. "Ceea ce se numeşte greşit 
Variante, nu sunt deloc variante, ci simple note de poet". 
"Este fără rost să introducem versuri nouă pentru că le găsim 
prin manuscrise, când ele n-au apărut în Convorbiri literare în 
timpul vieţii poetului". Aluzia - mai mult chiar: replica - la 
metoda de lucru folosită de C. Botez în ediţia lui este aici vi
zibilă. 

În fine, la fiecare poezie - având versurile numerotate din 
5 în 5 - sunt trecute, în subsol, "comentarii strict utile" de 
natură filologică, istorică, filosofică, sociologică etc., relative la 
împrejurările sau persoanele din momentul când au fost ela
borate poeziile. Deasemenea, se notează lecţiunile diferite 
"câte sunt posibile", după Convorbiri literare şi ediţiile 
Maiorescu, Ibrăileanu şi Botez. 

Fără a se considera o "ediţie critică", ediţia Călinescu dis
pune de un aparat critic competent, ce-i conferă dreptul de a 
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se număra printre ediţiile importante ale Poeziilor. 

* 

O altă ediţie "integrală", intitulată Opere, este a lui I. 
Creţu, apărută în 1938-1939. Ea cuprinde, în cele patru vo
lume dense (circa 2000 pagini) scrierile publicate de Eminescu 
în diferite reviste şi ziare, şi anume: poezii, povestiri, articole 
politice. Poeziile ocupă întregul prim volum, numărând 95 
bucăţi, aranjate în ordine cronologică, începând cu Venere şi 
madonă şi terminând cu Kamadeva. Poeziile din adolescenţă 
şi cinci postume sunt însă repartizate separat, la urmă, într-un 
"Adaos". Volumul întâi din "Opere" mai conţine patru po
vestiri: Făt-Frumos din lacrimă. Sărmanul Dionis, La aniver
sară şi Cezara, precum şi 18 articole diverse. Celelalte trei vo
lume ale ediţiei conţin studii şi articole politice. I. Creţu nu 
recurge la note şi comentarii, dar în scurta prefaţă de opt pagini 
îşi expune şi el punctul de vedere în problema editării lui 
Eminescu. 

În privinţa Poeziilor, după ce aminteşte că volumul 
întocmit de Maiorescu nu este cel pe care l-ar fi publicat 
Eminescu, subliniind că totuşi poetul a acceptat ediţia 
Maiorescu fără a-i aduce vreo adăugire, I. Creţu proclamă: 
"Cu toate acestea, unii editori publică astăzi ca "opere" ale lui 
Eminescu numeroase scrieri în proză şi în versuri descoperite 
şi mai ales scotocite printre hârtiile rămase în dezordine la
moartea poetului. După părerea noastră însă nu trebuie să 
intre în conştiinţa marelui public decât ceea ce poetul însuşi a 
voit să intre, adică opera sa definitivă, nu ciornele, bruioanele, 
însăilările, notele fugitive, în fine tot ceea ce rămâne de 
măturat în atelierul unui artist de geniu ... $i dacă boala şi 
moartea nu au îngăduit să avem un Eminescu ideal, aşa cum 
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ar fi vrut el să se înfăţişeze printr-o editare voită şi conştientă 
a operei sale, ne vom mulţumi cu unul pe care ni l-a dăruit 
destinul, cu acela înfăţişat de sine însuşi zi de zi publicului 
contemporan, în diferite ziare şi reviste la care a colaborat". În 
continuare Creţu scrie : "Potrivit acestui principiu şi convinşi 
că răspundem unei necesităţi reale, simţită de multă vreme de 
publicul românesc, ne-am propus în ediţia de faţă să tipărim 
textul integral dar şi autentic al scrierilor lui Eminescu: ver
suri, proză literară, articole diverse şi studii politice, at�t şi în 
forma în care ele au fost împărtăşite de marele nostru scriitor 
pe calea tiparului"., 

"Principiul" era foarte bun, ţelul pe care şi l-a propus 
Creţu era foarte ambiţios, numai că lucrarea rezultată nu 
aduce nimic nou. Textul "integral şi autentic" al poeziilor lui 
Eminescu este acelaşi text din ediţia Maiorescu, fără a amenda 
amputările şi omisiunile acestuia. Ba, din respect faţă de men
torul Junimii, I. Creţu, mai face o "mică abatere de la acest 
principiu", reproducând la "Adaos" - după ce declarase că nu 
trebuiesc publicate decât scrierile "împărtăşite de scriitor pe 
calea tiparului" - cinci poezii tipărite de Maiorescu după 
moartea poetului, "fiind considerate de marele critic ca 
adevărate p_ostume". (E vorba de poeziile Oricâte stele, 
Rugăciune, Pe un album, între păsări şi Fragment, publicate 
de Maiorescu în ediţia VI-a a Poeziilor din 1892). Din exces de 
zel faţă de înaintaş, Creţu renunţă la "principiul" său şi intră 
în contradicţie cu cine însuşi. 

Volumul cuprinde, afară de text, două facsimile după 
manuscrisele de la Academie, portretul poetului din prima 
tinereţe şi fotografia monumentului funerar de la Belu, acesta 
înfăţişat pentru prima dată într-o ediţie a Poeziilor. 

* 
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Cu prilejul comemorării a 50 de ani de la moartea poetului, 
Primăria Municipiului Bucureşti, în sarcina căreia intra îngri
jirea monumentului de la Belu, s-a simţit îndatorată să scoată 
o ediţie "festivă" a Poeziilor pusă sub egida unui for oficial.
Este vorba de "Ediţia omagială a Muncipiului Bucureşti, cu
ocazia împlinirii a cinci decenii de la moartea poetului, 1889-
1939, iunie 15", cum singură se recomandă, realizată în cadrul
"Lunii Bucureştilor". Ea reproduce ad litteram textul ediţiei
Maiorescu, deoarece - se spune în Cuvântul de încheiere sem
nat de Ludovic Dauş (directorul de atunci al "Lunii
Bucureştilor" ) - '"e de crezut că poehtl îşi rânduise poeziile
pentru publicarea volumului şi că ordinea adoptată de
Maiorescu a fost de fapt cea închipuită de poet". Cartea se
prezintă în condiţii grafice demne de o ediţie festivă, cu ilus
traţii hors-text în culori semnate de pictorii Camil Ressu, Jean
Al. Steriade şi Al. Poitevin-Skeletty, şi cu vignete ce însoţesc
fiecare poezie datorate graficienilor Geo Zlotescu, Gh. Labin şi
Gh. Ceglokoff. Merită relevat şi amănuntul că ediţia s-a bucu
rat de două tiraje (la 15 zile unul după altul), de câte 5000
exemplare, semn că a fost primită cu deosebită căldură de
marele public.
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VI. 

?fn caracter festiv, deci nu mai puţin oficial, avea şi
ediţia Perpessicius, apărută în acelaşi timp şi legată de acelaşi 
moment jubiliar, numai că aceasta, prin valoarea ei de înaltă 
ţinută ştiinţifică şi prin înfăţişarea grafică excepţională, se 
detaşa considerabil de tot ce se publicase până atunci în 
domeniul Eminescu. Fiind un adevărat monument în istoria 
editării Poeziilor, ediţia Perpessicius merită să aibă un capitol 
aparte în-orice1ablou comentat al ediţiilor. Ca urmare, în con
spectarea de faţă ne vom opri mai îndelung asupra ei şi o vom 
prezenta puţin mai metodic, începând cu aspectele tehnice, 
ele însele constituind o izbândă remarcabilă a poligrafiei 
româneşti. 

Să amintim în primul rând că e vorba de o lucrare de mari 
proporţii, concepută iniţial în vreo 14 volume, 1 l care să 
înglobeze întreaga creaţie eminesciană, versuri, proză, teatru, 
teatru, publicistică, memorialistică, traduceri etc., într-o 
prezentare cât mai apropiată de mult visata "ediţie integrală şi 
definitivă". Volumul I, apărut în anul 1939 la Editura 
Fundaţiei Regale pentru Literatură şi Artă, are aşternut pe 
pagina de gardă următorul generic: 

I) Proiectul a fost sporit mai târziu la 20 volume. Au apărut până în prezent (1985) 12
volume.
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• 

M. Eminescu
OPERE 

I 

• 

Poezii tipărite în timpul vieţii 
Introducere. Note şi Variante. Anexe. 

• 

Ediţie critică îngrijită 
de 

Perpessicius 

• 

Prin concepţie şi realizare este pe drept cuvânt, şi în reali
tate, nu numai în intenţii, un omagiu - poate cel dintâi oferit 
de posteritate la nivelul corespunzător - închinat marelui 
poet. Cartea este executată în condiţii. tehnice magistrale. De 
format mare (30 x 21 cm), imprimată pe hârtie specială con.:

fectionată la comandă de fabrici cu renume din Franta si 
t I I 

Germania, purtând semnătura lui Eminescu în filigran, 
tipărită cu mai multe corpuri de litere (pentru texte, variante, 
not�, subnote, comentarii, aprecieri etc.), cu un portret-tablou 
al poetului plasat în fruntea volumului şi cu 50 reproduceri 
după manuscrise în afară de text, într-un tiraj fix de 3250 
exemplare, toate numerotate, ediţia de faţă este şi o excelentă 
operă de bibliofilie, nu numai ''un instrument de lucru'', cum o 
estimează autorul ei.1)

Acest prim volum se deschide cu o Prefaţă, unde editorul 
declară: "Integrală şi critică, ediţia aceasta năzuieşte să ducă la 

1) Pentru a se vedea nu numai valoarea bibliofilă a lucrării dar şi înaltul nivel al execuţiei
tehnice, să cităm caseta cărţii, unde se precizează că ediţia ''s-a tras în trei mii două sute cin
cizeci de exemplare, din care trei mii două sute de exemplare pe hârtie velină cu semnătura
lui M. Eminescu în filigran, fabricată de Freiberger Papierfabrik, Freiberg, pentru Fundaţia
pentru Literatură şi Artă Regele Carol II, numerotate de la 51 la 3250 şi cincizeci de exem
plare nepuse în comerţ, pe hârtie Vidalon vărgată, fabricată de casa Canson et Montgolfier,
Vidalon-les-Annonay, numerotata de la 1 la 50. Coperta volumului este din carton
confecţio11at de casa H. Ullstein, Leipzig''. Volumul este tipărit la Imprimeria Naţională din
Bucureşti, 1939.
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bun sfârşit împlinirea acelui Corpus eminescianum la care şi 
memoria poetului, şi obligaţiile culturii contemporane, şi 
năzuinţele ani de ani amânate, au deopotrivă dreptul"1).

Urmează o Introducere de XLII pagini, care conţine, între 
altele, un tablou aproape complet al ediţiilor apărute până în 
1939, cu scurte şi judicioase observaţii critice pentru fiecare. În 
Lămuriri pentru ediţia de faţă, Perpessicius îşi expune crite
riul şi principiile ce l-au călăuzit în alcătuirea acestei mari 
opere, iar în Cronologia lui Eminescu consemnează princi
palele momente din viaţa poetului, pentru "nevoia unei con
fruntări, unei certitudini", pe care ar avea-o cititorul la contac
tul cu diferitele poeme. Sunt publicate apoi poeziile tipărite în 
timpul vieţii (90 în total).· Şi deoarece aceasta rămâne o ediţie 
etalon a Poeziilor lui Eminescu, se impune să reproducem şi 
aici, ca şi în cazul ediţiei Maiorescu, întregul sumar al cărţii în 
ordinea exactă fixată de editor: 

La mormântul lui Aron Pumnul2); De-aş avea; O 
călarire în zori; Din străinătate; La Bucovina; Speranţa; 
Misterele nopţii; Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie; La 
Heliade; La o artistă; Amorul unei marmure; Junii 
corupţi; Amicului F.I.; La moartea principelui Ştirbey; 
Venere şi Madonă; Epigonii; Mortua est; Înger de pază; 
Noaptea; Egipetul; Cugetările sărmanului Dionis; Inger 
şi demon; Floare albastră; Împărat şi proletar; Făt-

1) În volumul lll al ediţiei, apărut in 1944, ni se indică un plan aproximativ al ediţiei inte
grale a Operelor, Ea ar fi urmat să aibă următoarea componenţă: voi. 1-111. Poezii tipărite
în timpul vieţii; voi. IV. Postume. Traduceri; voi. V, Proză literară; VI. Teatru, Excerpte,
Fragmentarium; Vil. Literatură populară; VIII-XII. Proză politică; XIII. Corespondenţă;
XIV. Acte, Biografie selectivă. Indice general. Planul este in curs de realizare. El a suferit
însă modificări. Până in prezent au fost publicate volumele I, II, III, IV şi voi. V care
cuprinde Note şi variante Ia Postume; voi. VI, Literatură populară; voi. Vil, Proza
literară; voi. IX, XI şi XII Publicistică; voi. XIV, Traduceri filosofice, istorice şi ştiinţifice
(ultimele şase apărute Ia Editura Academiei R.S.R. intre 1963-1985).
2) Se adoptă titlul acesta, în loc de "La moartea lui ... ", după titlul din broşura apărută la 
Cernăuţi in 1866,
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• 

• 

• 

Frumos din teiu; Melancolie; Crăiasa din poveşti; Lacul; 
Dorinţa; Călin (file din poveste); Strigoii; Povestea 
codrului; Povestea teiului; Singurătate; Departe sunt de 
tine; Pajul Cupidon; O rămâi; Pe aceeaşi ulicioară; De 
câte ori iubito; Rugăciunea unui Dac; Atât de fragedă; 
Foaia veştedă (după Lenau); Despărţire; O, mamă; 
Scrisoarea I; Scrisoarea II, Scrisoarea III; Scirsoarea IV; 
Scrisoarea V; Mănuşa (după Schiller); Luceafărul; 
Doina; S-a dus amorul; Când amintirile; Adio; Ce e 
amorul?; Pe lângă plopii fără soţ; Şi dacă; Glossă; Odă 
(în metru antic); Iubind în taină; Trecut-au anii; Veneţia; 
Se bate miezul nopţii; Cu mâne zilele-ţi adaogi; Peste 
vârfuri; Somnoroase păsărele; De-or trece anii; Lasă-ţi 
lumea; Te duci; Din valurile vremii; Ce te legeni; La 
mijloc de codru des; Mai am un singur dor; De-oiu 
adormi; Nu voiu mormânt bogat; Iar când voi fi 
pământ; Criticilor mei; Diana; Din noaptea; Sara pe 
deal; Nu mă înţelegi; La steaua; De ce nu-mi vii; 
Kamadeva. 

Intâiul volum al ediţiei mai cuprinde trei Anexe: 
Submanuscrisul Elena (2 poezii), Submanuscrisul Marta (39 
poezii) şi Poemul Putnei, primele două conţinând versuri 
strânse de Eminescu în două caiete ''ce însuşi a confecţionat şi 
orânduit înainte de 1870". (Poemul Putnei, citit şi difuzat de 
Eminescu în foi volante la serbările de la Putna în 1871, are o 
paternitate discutabilă, dar Perpessicius îl reproduce aici sub 
semnul îndoielii, relevând totusi reala rezonantă eminesciană 

I I 

a poemului1 )). Volumul întâi se continuă cu Note şi Variante 

1) S-a descoperit însă ulterior (de către D. Murăraşu) că el aparţinea şi a fost publicat în
presa vremii sub semnătura poe tului D. Gusti. Vezi amănunte în: Perpessicit1s,
Eminesciana. Editura Junimii, laşi, 1983, pp. 272-285.
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şi se încheie cu un Tablou alfabetic, pentru poeziile cuprinse 
în el, unde pot fi urmărite coloane ce indică pagina textelor, a 
notelor şi a facsimilelor reproduse. 

Ediţia Perpessicius este întocmită cu un mare simţ de 
răspundere ştiinţifică, ea se înscrie ca o realizare exemplară în 
istoriografia literară din timpul său - şi dacă ar fi să-i căutăm 
un echivalent nu am putea aminti decât ediţia critică a poezi
ilor lui Baudelaire întocmită de Jacques Crepet şi Georges Blin 
şi apărută la Paris trei ani mai târziu după ediţia de la 
Bucureşti.1) Cu precizarea, totuşi, că în alăturarea celor două 
opere critice e vorba doar de rigoarea şi competenţa dovedite 
în elaborarea lor, nu şi de performanţa grafică, sau de graţia 
artistică, unde ediţia românească rămâne inegalabilă. 

În Lămuriri pentru ediţia de faţă, Perpessicius explică, pe 
larg, criteriile şi principiile sale editoriale. "O ediţie corectă -
scrie el - în accepţia curentă a vocabularului, este aceea care 
urmăreşte, în primul rând, să pună la îndemâna cititorilor şi 
totodată a cercetătorilor, textele unui autor, prezentate în 
condiţii optime. Pentru a ne limita la obiectul întâielor două 
volume,2> în care se va cuprinde poezia câtă s-a tipărit în tim
pul vieţii lui Eminescu, s-a căutat ca textele acestea să fie cât 
mai aproape de imaginea ce vor fi avut-o în manuscrisele, 
atent redactate, ce trimetea revistelor". După ce reaminteşte că 
primul volum cuprinde numai poeziile care au văzut lumina 
tiparului în timpul cât trăia poetul, rezervând un volum spe
cial pentru Postume (acest volum, al patrulea din corpul 
ediţiei integrale, avea ·să apară în 1952), Perpessicius declară: 
"Ordinea poeziilor e cronologică. Ne ferim să spunem strict 

1) Charles Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Edition critique etablie par Jacques Crepet et
Georges Blin. Paris, Librairie Jose Corli, 1942, 620 pagini.
2) Pc parcurs, planul iniţial a fost lărgit la trei volume, incluzând variantele şi comenta
riile la toate poeziile antume.
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cronologică, deşi ne silim să ne abatem cât mai puţin de la o
normă atât de greu de respectat, când e vorba de împrejurările 
în care a fost publicată opera lui Eminescu". Se vede din 
sumarul reprodus mai sus care este această ordine, iar criteri
ul adoptat de Perpessicius este singurul infailibil - "atât cât 
poate fi vorba de infailibilitatea în acest domeniu" - fiind înte
meiat pe logică, bun simţ şi respectarea coordonatelor istorice. 

În privinţa ortografiei, Perpessicius adoptă sistemul curent 
al Academiei Române, renunţând la formele dialectale, pe 
care Eminescu însuşi la amenda în timpul său. 

Atenţia editorului se îndreaptă însă asupra manuscriselor 
şi laboratorului de lucru al poetului, de unde a rezultat vastul 
aparat critic al variantelor, care este o contribuţie cu totul 
impresionantă. Vorbind despre metoda de elaborare a lui 
Eminescu, Perpessicius afirma: "Pentru a ilustra cu numele 
unuia singur întreaga această familie de galerieni ai stilului, 
am spune că Eminescu face parte din familia unor de-al-de 
Flaubert, ale cărui manuscrise au impus până acum, în cel mai 
înalt grad, prin revenirile şi retuşările operate - deci, dacă nu 
ne-ar opri teama de suspiciuni, ·cred că şi înaintea gloriosului 
Normand, tot Eminescu ar avea mai multă îndreptăţire să fie 
proclamat patron al breslei făurarilor de expresie". Şi mai 
departe: "Nu numai versuri şi nu numai cuvinte sunt acelea la 
care uceniceşte ceasuri, zile şi ani de-a rândul Eminescu. 
Rânva lui merge la poemul întreg, pe care-l pipăie, îl 
netezeşte, îl mângâie şi-l modelează ca pe o făptură vie, pe 
care o asistă şi o călăuzeşte de la întâii paşi, nesiguri ai copilu
lui, până la exuberanţa mândră a adolescentului sau la 
cumpănita armonie a omului matur". 

Iată, exprimat aici printr-o metaforă sugestivă, un întreg 
crez de editor care urmăreşte să fixeze o latură neabordată 
până acum de alţii: vârstele fiecărei poezii eminesciene, proce-
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sul lor genetic. Din multiplele variante, unele scrise la distanţe 
de ani de zile între ele, Perpessicius încearcă să stabilească 
studiile intermediare, pentru a urmări cât mai limpede cu 
putinţă evoluţia unei idei artistice a poetului până în momen
tul când ea a atins ultimul stadiu: tiparul. Pentru aceasta nu 
este neglijat nimic din ceea ce constituia "arsenalul de lucru" 
al lui Eminescu: dispoziţia sufletească, starea de spirit, hârtia, 
cerneala, peniţa, sugativa etc. Mânat de o puternică pasiune, 
editorul ajunge până acolo că retrăieşte aproape emoţional 
momentele în care poetul a scris un vers, a retuşat o strofă sau 
a compus o variantă nouă. Ca un explorator într-un continent 
încărcat cu taine şi miraje, Perpessicius s-a cufundat în univer
sul eminescian cu o voluptate, dar şi cu o răbdare de bene
dictin, pe care şi le mărturiseşte singur cu justificat orgoliu. 
Vorbind de momentele de mari nedumeriri şi incertitudini 
prin care trecea în timpul cercetării manuscriselor, el scrie: "Şi 
rămâi lungi sferturi de oră agăţat de fereastra mută, ca de 
lentila unui periscop, în raza căreia, de nicăieri, nici un semn 
nu se arată. Ceea ce nu înseamnă că deznădejdiile acestea nu
şi au farmecul lor nebiruit şi că nu revii, cu primul prilej, la 
vechea tortură".Pentru că în alt pasaj să accentueze: "Căci, 
orice s-ar zice, cu Eminescu ne aflăm în tărâmul miracolelor, 
unde mijloacele de explorare curentă nu ajung şi unde singură 
răbdarea, cu aliatul ei de nădejde, timpul, răzbesc şi biruie 
toate dificultăţile." 

Din această profesiune de credinţă se vede clar că 
Perpessicius n-a făcut numai o aridă operă critică, de copiere a 
textelor şi de publicare a lor într-o ediţie proprie, ci o 
adevărată explorare în "păienjenişul" operei poetului. Truda 
nu a fost zadarnică, deoarece rezultatul muncii sale poate fi 
urmărit cu interes şi plăcere de orice cititor al acelor Variante 

însoţite de minuţioase Note, totdeauna prompte şi la obiect, ce 

135 

www.ziuaconstanta.ro



reconstituiesc aproape fiecare moment din procesul de creaţie 
al poetului cu o preciziune ce nu lasă loc la suspiciuni şi fără 
să se simtă pedanteria. Erudiţia s-a întâlnit cu pasiunea, curi
ozitatea cu răbdarea şi de aici s-a născut acest corpus emines
cianum, care reprezintă o culme a culturii româneşti. 

Volumul întâi al ediţiei cuprinde, în cele 525 pagini, pe 
lângă textul celor 90 poezii, Note şi Variante pentru primele 
31 poezii, începând cu La mormântul lui Aron Pumnul (1876), 
până la Strigoii (1876) inclusiv. Volumul al doilea, tipărit de 
aceeaşi editură, în aceleaşi condiţii grafice şi apărut în 1943 -
la 60 ani de la întocmirea ediţiei Maiorescu - se continuă cu 
Note şi Variante pentru următoarele 35 poezii, de la Povestea 
codrului până la Luceafărul inclusiv. Acest volum mai 
cuprinde 54 reproduceri după manuscrise şi un portret-tablou 
al Veronicăi Miele aşezat în fruntea cărţii. În sfârşit al treilea 
volum, tipărit în condiţii grafice identice cu celelelate şi 
apărut în 1944, (iarăşi dată semnificativă raportată la ediţia 
princeps Maiorescu), însumează în peste 400 pagini, ca şi 
precedentul, restul de Note şi Variante pentru ultimele 34 
pagini din sumar, de la Doina până la Kamadeva. Şi acest 
volum este ilustrat cu numeroase facsimile, dar nu mai 
conţine nici o imagine iconografică, deoarece, scrie editorul: 
"Nici o altă imagine, de muză secundară, de peisaj sau de do
cument, nu ni s-a părut că merită să fie asimilată acelora" 
(portretul lui Eminescu din primul volum şi al Veronicăi 
Miele din al doilea). În schimb, acest al treilea volum se 
încheie cu o serie de Mărturii ale câtorva critici şi scriitori 
reprezentativi care s-au exprimat asupra poeziei lui Eminescu 
la diferite epoci, între 1883 şi 1931, aceştia fiind: Maiorescu, 
Haşdeu, Duiliu Zamfirescu, Gherea, Vlahuţă, Caragiale, M. 
Dragomirescu, Ştefan Petică, Anghel Demetriescu, Ilarie 
Chendi, I. Scurtu, Panait Cernea, I. Slavici, D. Anghel, 
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Bogdan-Duică, N. Iorga, G. !brăileanu şi Ovid Densuşianu. 
Un Tabel alfabetic al poeziilor, indicând volumul şi pagina 
unde se află textul, notele şi variantele, anexele şi facsimilele 
şi un Indice general al celor trei volume încheie acest ultim 
corp din seria Poeziilor tipărite în timpul vieţii. 

Apariţia ediţiei Perpessicius a fost salutată de întreaga 
presă literară şi de forurile academice cu mare entuziasm. N. 
Iorga a făcut pe marginea ei o comunicare la Academie1l, iar 
studii remarcabile au scris, între alţii, Vladimir Streinu şi 
Pompiliu Constantinescu2l . Răspunzând unor obiecţii ale lui 
Iorga din comunicarea amintită, Perpessicius a publicat în 
"Jurnal de lector" interesante completări la metoda de lucru şi 
aparatul critic al ediţiei3l. 

I) N. Iorga: Eminescu în şi din cea mai nouă ediţie, Academia Română, Memoriile Secţiei
Istorice. Seria III, Tom XXII, 1939.
2) În Revista Fundaţiilor Regale, octombrie 1939 şi respectiv aprilie 1940.
3) Revista Fundaţiilor Regale, mai, iulie, august 1940.
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VII. 

edată cu apariţia ediţiei Perpessicius s-ar fi putut crede 
că odiseea editării Poeziilor lui Eminescu a atins punctul cul
minant de unde nu se putea merge mai departe fără a cădea 
în vană erudiţie sau în tipicării de arhivistică literară. Orice 
tentativă de a înregistra noi explorări într-un domeniu ce 
părea epuizat s-ar fi zis că e sortită să devină pură aventură. 
Amatorii de asemenea incursiuni ar fi trebuit să se declare 
dezarmaţi şi să abandoneze terenul. 

Totuşi, nu s-a întâmplat aşa. Odiseea continuă. 
O "aventură" filologică şi editorială aproape extravagantă 

este lucrarea întocmită de D.R. Mazilu, în cadrul proiectului 
Academiei Române de a scoate o ediţie a Poeziilor cu acelaşi 
prilej al semicentenarului morţii poetului. Însărcinat de 
Academie să concretizeze acest proiect, D. R. Mazilu a dat la 
iveală în 1940 - după ce în 1939 publicase anticipat pe cont 
propriu, la Cartea Românească, "textul critic" al Luceafărului -
o "ediţie omagială" de Poezii şi Variante, în colecţia acade
mică "Studii şi Cercetări literare, XLIV". Ediţia cuprinde într
un volum ciclopic de 844 pagini numai zece poezii şi anume:
Epigonii, Floare albastră, Scrisoarile (I, II, III, IV)., Luceafărul,
Doina, Şi dacă ramuri bat în geam, Veneţia.

Partea pozitivă a acestei anverguri investigatoare este că 
pentru fiecare din cele zece poezii sunt reproduse paralel tex
tele tipărite în revistele vremii şi în primele trei ediţii 
Maiorescu (apărute cât timp trăia poetul), urmate de toate 
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variantele existente, cu scopul de a stabili "procesul genetic al 
creaţiunii poetice" eminesciene. Sunt de asemenea scoase la 
lumină intervenţiile poetului pe manuscris, adausuri, modif
icări, ştersături, orice elemente rămase din laboratorul de 
lucru al autorului. 

Ca şi alţi editori din urmă ai lui Eminescu, Mazilu pune 
accentul pe aspectul filologic. El adoptă un text "actual", lite
rar, pe care-l justifică astfel în Introducere: "Dacă Eminescu ar 
fi trăit ca alţi contemporani ai săi (Titu Majorescu, Mite 
Kremnitz etc.) până în vremurile actuale, nu credem că el şi-ar 
fi retipărit operele în forma de la 1883, după cum n-au făcut 
astfel nici alţii dintre scriitorii care şi-au retipărit acum operele 
publicate întâi în secolul trecut ... De aceea, în ediţia critică ce 
am alcătuit, am prezentat poeziile în formele limbii, 
ortografiei şi punctua�ei actuale, păstrând însă nestins înţele
sul şi abaterile formelor de valoare expresivă, pe care 
Eminescu se pare că le-a întrebuinţat în mod intenţionat". 

O ediţie pentru specialişti, extrem de minuţioasă, fără a 
aduce contribuţii mai importante, primită, de altfel, destul de 
rece la apariţie de presa literară.1 l 

* 

După o ediţie academică, iată şi una ... ministerială. Este 
vorba de o frumoasă lucrare executată în atelierele grafice 
Ramuri din Craiova, sub titlul Poezii. Pe pagina de gardă a 
cărţii citim următoarea inscripţie: "Tipărirea acestui volum s-a 
început de către Ministerul Cultelor şi Artelor şi s-a terminat 
cu ajutorul Ministerului Propagandei Naţionale, în anul 1941, 
luna Iunie, în 2000 exemplare pe hârtie Canadian Chamoix, 

1) Perpessicius o caracteriza: "temniţă în care Eminescu e claustrat între gratii".
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ilustrat de A. Brătescu-Voineşti". Din colaborarea celor două 
ministere a ieşit o ediţie de lux realizată în condiţii tehnice 
superioare, demne de prestigiul forurilor ce o tutelau. Ea nu 
poartă nici un nume de autor, editor, în schimb e recoman
dată ca fiind "îngrijită de G. !brăileanu" - care, după cum bine 
se ştie, murise cu vreo cinci ani mai înainte.1 l 

Această curioasă indicaţie e o legitimare a faptului că volu
mul reia cu fidelitate ediţia !brăileanu din 1930, fără 
"Adaosul" unde criticul ieşean repartiza poeziile zise "din 
adolescenţă" şi cele patru postume, alături de strofele din 
Luceafărul eliminate de Maiorescu. Cartea conţine numai 
poeziile publicate de Eminescu după 1870, "când poezia lui 
devine autonomă" (în total 75 bucăţi). Volumul se deschide cu 
un portret în peniţă al poetului (după fotografia din tinereţe) 
semnat Marian şi conţine 4 hors-texte colorate, precum şi 
gravuri la începutul şi sfârşitul fiecărei poezii executate de A. 
Brătescu-Voineşti.2) 

Din Prefaţa lui !brăileanu, reprodusă aici integral după 
ediţia din 1930, se cuvine să mai cităm şi noi acum câteva 
fraze, edificatoare. "O ediţie a poeziilor lui nu ne va înfăţişa 
niciodată pe adevăratul Eminescu, pentru că volumul, aşa 
cum l-ar fi pregătit el însuşi, ar fi fost foarte deosebit de orice 
ediţie actuală. Volumul de faţă, deşi întocmit cu multă 
economie şi băgare de seamă, este cu siguranţă mai bogat în 
Îlltindere şi mai sărac în frumuseţi, decât volumul pe care l-ar 
fi pregătit Eminescu din acelaşi material. Chiar fără mărturia 
lui Maiorescu care spune că poetul avea de gând să Jndrepte 
unele bucăţi, iar la altele să renunţe cu totul, este uşor de 

1l Dar tratativele pentru întocmirea _acestei ediţii începuseră însă din ... 1927. Vezi: Emil 
Manu: "Biografia ediţiei !brăileanu a "Poesiilor" lui Eminescu, în Caietele Mihail 
Eminescu, IV, 1977, p. 180. 
2) Pictorul A. Brătescu-Voineşti era fiul s·criitorului I. Al. Brătescu-Voineşti.
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închipuit că, ajuns la maturitatea geniului său, un artist atât 
de aspru faţă cu el însuşi, cum a fost întotdeauna Eminescu, ar 
f� renuţat cu siguranţă la unele poezii care figurează în această 
ediţie". ?i mai departe, criticul adăuga: "Din toate cele de mai 
sus, se poate vedea ce nenorocire a fost pentru literatura 
română faptul că Eminescu nu şi-a P,regătit singur volumul de 
poezii. El şi-ar fi unificat şi literarizat limba, ar fi renunţat la 
unele dintre, bucăţile care figurează în ediţia de faţă, iar cele
lalte ar fi revăzute şi îndreJ)tate de un Eminescu ajuns la com
pleta dezvoltare a geniului său poetic şi deplin stăpân acum 
pe incomparabilele-i resurse şi mijloace artistice. Şi astfel, 
Err�inescu ne-ar fi apărut astăzi un poet încă şi mai mare decât 
e acela pe care-l cunoaştem". 

Acest� afirmaţii, emise de !brăileanu în 1930 şi reluate de 
ediţia ministerială din 1941, chiar după apariţia ediţiei 
Perpessicius, lăsau a se înţelege că punctul de vedere oficial 
în problema editării Poeziilor lui Eminescu nu era încă defini
tiv stabilit. 

* 

O intervenţie, provocată, după toate aparenţele, de exis
tenţa ediţiei Perpessicius, a cărei structură o are ca model, în 
linii generale, dar de al cărei conţinut ţine să se deosebească, 
este ediţia Poeziilor întocmită de Alexandru Colorian şi publi
cată în 1940, în colecţia "Scriitorii clasici români - cu comen
tarii" (Editura Cugetarea). "Ţelul ediţiei fiind cultural, pentru 
mediul studios şi marele public", după cum se spune în 
Prefaţă, ea cuprinde textul poeziilor, o biografie a poetului, 
comentarii despre epoca şi mediul cultural în care s-a dez
voltat Eminescu, caracterizări ale poeziei şi destinului poetu
lui, precum şi ample extrase din mărturiile diferiţilor scriitori 
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ce l-au cunoscut pe Eminescu şi au avut prilejul să scrie 
despre el. (T. Maiorescu, I. Slavici, I.L. Caragiale, Anghel 
Demetriescu , Teodor V. Stefanelli, N. Petraşcu). 

În Introducere, Al. Colorian discută pe larg fenomenul edi
torial produs de Poeziile lui Eminescu în cultura noastră: 
Dintre numeroasele tipărituri ce i-au trecut prin mână, el 
reţine trei tipuri de ediţii importante: critice, didactice şi lite
rare, fiecare înregistrată cu defectele şi nesiguranţele sale. 
Justificând apariţia propriei contribuţii, autorul declară: 
"Ediţia de faţă vine după numeroase ediţii critice sau literare 
despre care comentariile critice sau răzleţe opinii autorizate 
au arătat, chiar în vremea apropiată, că nu s-a ajuns încă la 
adevărata ediţie a poeziei lui Mihail Eminescu". (Într-un 
tablou al ediţiilor inclus în Introducere sunt menţionate 18 
ediţii comentate de Colorian şi 25 ediţii fără comentariu). 
Conştient de dificultăţile ce trebuiesc surmontate în această 
direcţie, noul editor se angajează la treabă cu mare doză de 
ambiţie şi curaj, însă cu rezultale mai puţin originale, 
mergând pe cărări trasate deja înaintea lui de alţii. Cu privire 
la criteriul adoptat, el enunţă: "Considerând zadarnică aşa 
numita "cronologie" în rânduirea poeziilor, deoarece nu 
adaugă nimic pentru înţelegerea evoluţiei artistice a poetului 
şi nici nu poate fi realizată decât aproximativ, am făcut gru
parea poeziilor pe criteriul mai îndreptăţit al omogenităţii de 
sentimente şi de concepţii". Conform acestui criteriu - care, el 
însuşi, nu poate fi decât foarte aproximativ - poeziile sunt 
prezentate amestecat, într-o ordine ce respinge cronologia, 
nefiind totuşi departe de ea. În primul rând, Colorian publică 
89 poezii, cu una mai puţin decât Perpessicius, deoarece nu 
reţine Scrisoarea V (Dalila), pe care o trimite la postume. În al 
doilea rând, poeziile sunt aşezate într-o ordine cvasicronologică, 
începând cu toate poeziile din adolescenţă (ca la Perpessicius). 
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Pe parcurs, însă, este aplicat criteriul psihologic-estetic (ca la 
Maiorescu) şi volumul se încheie cu marile poeme de 
concepţie (Luceafărul, Scrisorile, apoi Doina şi Criticilor mei). 
În schimb, în interior aranjamentul poeziilor este făcut după 
specii lirice (ca la Scurtu), dar în mod tacit, fără titluri 
despărţitoare între diferitele grupări. 

Totuşi, un merit pe care şi-l revendică editorul este reînte
grarea în corpul poeziilor a textelor eliminate de alţii. "În 
ediţia de faţă, înlăturând un drept stabilit prin abuz, tipărim 
poeziile lui Eminescu fără lipsuri de versuri, chiar de strofe 
întregi, reproducând textul astfel cum a apărut în periodicele 
vremii". Dar imediat Colorian ţine să adauge: "A lua ad litte
ram textul de toţi criticat al Convorbirilor literare sau acela al 
ediţiei princeps, supus atâtor greşeli de tipar, schimbări sau 
omisuni, este o prudenţă editorială justificată, care nu trebuie 
să fie însă o stavilă pentru continuarea investigaţiei". 
Consecvent opiniilor de mai sus, editorul procedează la unele 
"reparaţii" în text (de pildă în finalul Scrisorii II-a introduce 
termenii condamnaţi de Maiorescu şi ceilalţi editori: 
"Famenii" şi "scârbi", însă în majoritatea celorlalte cazuri de 
schimbări sau omisiuni respectă convenţiile consacrate). În 
aceeaşi ordine de idei, anumite ciudăţenii trădează ezitările 
sau poate dorinţa de a-şi pune în evidenţă contribuţia perso
nală. Astfel, poezia Cugetările sărmanului Dionis capătă aici 
titlul Sărmanul poet, împrumutat de la o variantă aflată în 
manuscris. Prima poezie din volum are ca titlu La mormântul 
lui Aron Pumnul (ca la Perpessicius), dar la sumar ea este tre
cută cu titlul La moartea lui Aron Pumnul. Despre arbitrariul 
secţionării sumarului după un principiu "tematic" nu mai vor
bim! Înlăturând criteriul cronologic, se adoptă o ordine ce 
rămâne oricând discutabilă. 

O ediţie tributară, aşadar, înaintaşilor, obsedată de exis-
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tenţa cuceririlor anterioare şi aspirând să intre în categoria 
ediţiilor critice, dar fără a depăşi nivelul unei conştiincioase 
ediţii didactice. Colorian1 l a dat prin aceasta încă un exemplu 
de "aventură" editorială în care sunt ispitiţi să se lanseze cei ce 
vin după monumentala ediţie Perpessicius. 

Cartea a fost retipărită, fără modificări, în anul 1942, 
însoţită doar de o scurtă Prefaţă, unde editorul, regretând că 
din cauza împrejurărilor ("fiind la datoria impusă de situaţia 
actuală" - adică mobilizat) n-a putut să-i aducă "nădăjduitele 
întregiri, dar şi o concentrare mai severă", spera să facă aceas
ta la o nouă imprimare, ceea ce nu s-a mai produs. Ediţia III-a 
din 1946 nu aduce contribuţii noi. 

* 

G. Călinescu reia ediţia sa din 1938 şi o re-publică în 1943,
la editura Naţională - Gh. Mecu, însoţită de o Prefaţă nouă, 
mult dezvoltată (16 pagini), bogată în sugestii originale şi 
preţioase. După apariţia ediţiei Pespessicius (1939), unde se 
spunea că ediţia din 1938 conţine "multe observaţii juste, 
câteva contestabile", Călinescu s-a văzut obligat să nu lase fără 
răspuns aceste imputaţii delicate, dar care veneau de la o 
autoritate suverană în materie. Răspunsul a fost scoaterea 
acestei noi ediţii. Călinescu recunoaşte că în ediţia sa din 1938 
"s-au strecurat câteva greşeli de tipar, de care dealtfel n-a 
scăpat nici o ediţie", ceea ce l-a determinat să procedeze la o 
nouă tipărire, dar în acelaşi timp făcea şi câteva aluzii la pre
opinentul potenţial şi predecesorul său imediat. "În privinţa 
editării poeziilor lui Eminescu problema a fost văzută în 

1) Alexandru Colorian (1896-1971), poet simbolist, cu vechi preocupări de istorie lietrară.
În 1930 a scos, împreună cu I.M. Raşcu, revista Îndreptar, caracterizată printr-un eclec
tism estetizant. 
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ultimii ani în mod prea savant", scria Călinescu în Prefaţă. $i 
adăuga cu insistenţă: "Se face prea mare caz de manuscrise, ce 
nu reprezintă nici textele originale, nici variante, ci simple 
note de poet". Aşa după cum în ediţia din 1938 se referise la 
Constantin Botez, acum îLdădea replica lui Perpessicius. 

Ediţia din 1943 este reproducerea exactă a celei din 1938, ca 
număr de poezii, ca aranjament şi aparat critic. Singurul aport 
nou este că acum se notează şi "puţinele lecţiuni deosebite din 
ediţia Perpssicius, ulterioară ediţiei noastre", alături de cele
lalte patru surse amintite la ediţia întâia (Convorbiri literare, 
Maiorescu, !brăileanu, Botez). 

Elementul important al noii Prefeţe îl constituie dez
voltarea termenilor discuţiei cu privire la problema editării 
Poeziilor lui Eminescu. "Toată chestiunea în privinţa unei 
ediţii Eminescu se reduce la ortografie". (Afirmaţi_e prea cate
gorică, dat fiind că mai înainte de chestiunea ortografiei se 
pune, după cum am văzut, problema cuprinsului ediţiei, 
adică alegerea bucăţilor şi fixarea numărului de poezii incluse 
în volum, apoi ordinea în care sunt publicate ele, chestiuni 
deasemenea foarte controversate). Dar Călinescu arată mai 

· departe în legătură cu ortografia: "Convorbiri literare şi
Maiorescu au impus poeziilor o ortografie care nu se
deosebeşte mult de aceea a poetului însuşi, cum se constată
din manuscrise. Însă este oare cazul a se respecta acea
ortografie perimată?" În consecinţă, editorul propune o
modalitate ce denotă o mare doză de bun simţ: "Atâta vreme
cât fonetic vorbind se transcrie aceeaşi realitate, modul
ortografic se cade să fie mereu cel oficial şi ultim ... Este sigur
că Eminescu evolua ortografic după dispoziţiile Academiei
Române şi că azi şi-ar fi transcris opera cu ortografia curentă".
Fireşte, precizează editorul în continuare, sunt multe forme
întrebuinţate de poet cu intenţia de a scoate anumite efecte
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artistice (crier, grier, paianjeniş etc.) care nu pot fi moder
nizate; însă' altele, de aceeaşi nuanţă lexicală, n-ar mai putea fi 
reţinute "fără primejdia de a cădea în ridicul". În concluzie şi 
enunţând criteriul propriu aplicat la alcătuirea ediţiei sale, G. 
Călines'cu declară: :"Principiile dar, urmate de noi sunt 
următoarele: se adoptă regulele ortografice ale Academiei; ·se 
respectă formele particulare ce par a fi fost puse cu intenţie 
artistică de poet, acelea perimate care însă sunt obligatorii la 
rimă şi se înlătură forme neacceptabile ·azi, care ar fi fost 
părăsite de poet sau nu sunt decât o goală formă grafică". 

În mod practic, Călinescu a fost călăuzit de ideea de a 
întocmi o ediţie în care să se regăsească o limbă românească 
vie, uniformă, aşa cum se întâlneşte peste tot între fruntariile 
ţării, născută din contopirea diferitelor arhaisme, regionalisme 
sau alte forme particulare disparate. Sau, cum spune el însuşi, 
de a da un "text fără ciudăţenii, pentru românii de pretutin
deni, aşa cum ni-l închipuim fixat de un Eminescu trăit până 
în epoca bătrâneţii lui Caragiale". 

Acestea sunt coordonatele ediţiei Călinescu, pe care am 
definit-o ca o bună ediţie uzuală, dar în acelaşi timp şi o ediţie 
cu ferme atitudini de ordin critic. 

* 

În acelaşi an, 1943, Casa $coalelor publică şi ea o ediţie a 
Poeziilor, fără nici un fel de comentariu. Ediţia este anonimă, 
dar alcătuită cu grijă: "După ediţia Titu Maiorescu şi cu 
îndreptări după ediţia Perpessicius", cum anunţă singura 
notiţă de la începutul volumului. Ea conţine 71 poezii, având 
în plus faţă de Maiorescu din 1888 (a treia) patru bucăţi (Sara 
pe deal, Dalila, Nu mă înţelegi şi Diana), iar în minus faţă de 
Perpessicius 19 bucăţi. Elementul nou al ediţiei îl constituie 
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cele 17 planşe reproduse după I. Andreescu, dintre care una 
în culori, "Pajul", imprimată ·şi pe copertă. 

Este prima dată când întâlnim ideea de a se alătura în 
cuprinsul aceluiaşi volum poeziile lui Eminescu şi reprodu
ceri după unul din marii noştri pictori. Alegerea lui 
Andreescu merită a fi subliniată ca un fapt de bun gust şi de 
echivalenţă valorică între poezie şi pictură. 

* 

Tot în 1943 apare la Iaşi o ediţie a Poeziilor îngrijită de 
Grigore Scorpan. Cu pretenţii de a fi "ediţie critică", aceasta nu 
prezintă vreo valoare deosebită şi are multe analogii cu ediţia 
!brăileanu 1 l. Cuprinde 95 bucăţi, o Introducere şi Note pe 
marginea versurilor. În Introducere, Scorpan încearcă să
demonstreze că poezia lui Eminescu are caracter regional:
"Creaţia lui Eminescu nu poate fi desprinsă de climatul
moldovenesc. Ea are rădăcini adânci în sufletul a cărui expre
sie artistică o constituie graiul provincial, aşa cum acesta se 
găseşte în poezia lui". În continuare, editorul crede că la Iaşi
poetul a trăit mai intens atmosfera romantică a unora din
operele sale (Sărmanul Dionis, Pe aceeaşi ulicioară etc.). E o
revendicare tardivă, cu sunet desuet.

Ediţia Scorpan e ilustrată cu 20 gravuri originale de Th. 
Kiriacoff-Suruceanu, executate într-un stil expresionist, ce dis
tonează cu atmosfera romantică a poeziei eminesciene. 

* 

Frământatul an 1944 ne-a lăsat două editări din poeziile lui 

1) Ca şi G. !brăileanu, Gr. Scorpan publicase mai înainte un studiu separat despre Ediţiile

lui.Eminescu. (Iaşi, 1935).
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Eminescu. 
Prima este o culegere de poeme publicată în colecţia 

"Pagini alese",Serie nouă nr. 25, a editurii Cartea Românească, 
al cărei titlu complet sună: M. Eminescu. Poeme. Ediţie îngri
jită de Ion Pillat, 1944. Broşura de 48 pagini cuprinde 
poemele: Luceafărul, Călin, Epigonii, Scrisoarea I şi Scrisoarea 
ID. Este reluarea ediţiei anterioare din 1937, cu acelaşi studiu 
introductiv, "Poezia lui Eminescu", al lui Ion Pillat, din care 
mai cităm următorul paragraf ce vrea să definească o anumită 
"stare a poeziei" din epoca resprectivă: "De la o vreme încoace 
asistăm la mai toţi poeţii noştri din veacul trecut şi chiar de la 
începutul veacului actual, la o scădere mai mult sau mai puţin 
accentuată a puterii lor de radiere şi la o umbrire totală sau 
numai parţială a poeziei lor, transformându-i în conştiinţa 
dtitorului critic de azi, din luceferi în stele de a doua sa a treia 
mărime, dacă nu chiar în stele căzătoare". 

Tot aici, Ion Pillat crede că Eminescu a luat ritmul şi strofa 
Luceafărului din poezia "Saturn" de Iancu Văcărescu, la care 
însă "sună plat şi prozaic". 

* 

A doua ediţie din 1944 se datoreşte aceleiaşi edituri şi e 
prezentată sub genericul" Mihail Eminescu. POEZII. Ediţie 
bibliofilă îngrijită de M. Toneghin. Ilustrată de A. Bordenache. 
Editura Cartea Românească. Ea are şi un caracter festiv, fiind 
alcătuită "cu prilejul împlinirii a 25 ani de la înfiinţarea 
Societăţii" (Cartea Românească). Cartea este tipărită pe hârtie 
Alfa-Română fabricată special de fabrica din Petreşti şi avea 
un tiraj de 2000 exemplare numerotate de la 1 la 2000. 

Ediţia se deschide cu o Prefaţă semnată de Meny 
Toneghin, în acel timp director al editurii, unde, între alte 
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banale consideraţii de rigoare asupra poeziei lui Eminescu, se 
face prezentarea lucrării: "Pentru o postumă încornorare a 
i:elei mai desăvârşite creaţiuni a geniului românsc, Editura 
Cartea Românească, prezintă publicului iubitor de frumos 
ediţia de faţă, destinată mai ales bibliofililor, în care partea cea 
mai reprezentativă a poeziei lui Mihail Eminescu sunt (sic!) 
tâlmăcite grafic - cu concursul pictorului Aurel Bordenache -
aducând prin aceasta o mărturie de vie recunoştinţă celui care 
a turnat în formă nouă limba noastră strămoşească". 

Volumul are 24 poezii: "Epigonii, Venere şi Madonă, 
Mortua est, înger şi demon, împărat şi proletar, Melancolie, 
Crăiasa din poveşti, Călin, Strigoii, Povestea teiului, 
Singurătate, Revedre, O mamă, Scrisoarea I, Scrisoarea II, 
Scrisoarea III, Scrisoarea N, Luceafărul, Doina, Somnoroase 
păsărele, S-a dus amorul, Pe lângă plopii fără soţ, Glossă şi 
Mai am un singur dor. Fiecare poezie este ilustrată de o 
planşă în culori trasă la offset, ca de altfel întreaga carte, care 
numără 246 pagini. Poeziile au titlurile (în roşu) întinse pe o 
pagină întreagă în cadrul unei �avuri (gris), iar versurile sunt 
numerotate cu cifre din 5 în 5. In afară de planşele ce însoţesc 
poeziile, se mai află reprodus portretul lui Eminescu (de la 28 
ani), cu semnătura în facsimil, pe foiţă şi două foto-copii după 
manuscrise (Mortua est şi Doina). Era o nouă realizare de per
formanţă a tiparului românesc. 

(Din păcate, un mare număr de exemplare din această 
ediţie s-a pierdut în timpul bombardamentelor aeriene din 
primăvara lui 1944, când atât Atelierele grafice "Cartea 
Românească" din şoseaua Bonaparte, cât şi librăria din centrul 
oraşului au fost lovite şi devastate de bombe incendiare). 

* 
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În anul 1945 nu apare nici un volum cu poezii de Eminescu. 
În schimb în 1946 pare a se înregistra dorinţa de a se umple 

acest gol, având în vedere că atât ediţiile tipărite în 1944 cât şi 
cele de mai înainte nu se mai găseau pe piaţă, fie din cauză că 
fuseseră distruse de bombardamente, fie că se epuizaseră pur 
şi simplu. Tocmai spre a ameliora această situaţie şi a 
răspunde cererii marelui număr de cititori, Editura de Stat, 
recent înfiinţată, publică în colecţia "Biblioteca de buzunar", 
prima ediţie de Poezii apărută după actul istoric de la 23 
August 1944.Cartea de deschide cu un scurt "Cuvânt de 
lămurire" (o jumătate de pagină) semnat "Editura de Stat", 
unde se spune: "În anii din urmă, atât de ostili oricărei culturi 
(aluzie la perioada de război 1939-1945 n.n.) vechile ediţii în 
care erau strânse comorile clasicilor noştri, s-au epuizat, sau 
tind azi să se epuizeze. Tânăra generaţie, căreia acest tezaur al 
marilor premergători trebuia să-i fie transmis, elevii, studenţii 
precum şi cetăţenii de toate categoriile sunt astfel ameninţaţi a 
nu mai avea la îndemână cărţile clasicilor noştri, fără de care 
nu se poate concepe nici însuşirea unei culturi temeinice, nici 
formarea unui gust sigur al limbii şi al stilului ... Ţinând 
seama de acest înalt comandament moral şi naţional, Editura 
de Stat, care nu urmăreşte beneficii comerciale, a luat iniţiati
va retipăririi clasicilor noştri în ediţii ieftine, dar cât se poate 
de îngrijite ... Bineînţeles, cea dintâi operă retipărită de 
Editura de Stat trebuie să fie aceea a lui Mihail Eminescu". 

În realitate, Poeziile lui Eminescu apar în al 15-lea număr 
al colecţiei "Biblioteca de buzunar", care se inaugurase cu 
volumul Fantazii răsăritene de Mihail Sadoveanu. Ediţia are 
74 poezii, în ordine strict cronologică (cu excepţia postumei 
Dalila plasată în rândul Scrisorilor apărute în 1881), începând 
cu Venere şi Madonă, continuând cu poeziile publicate de 
Eminescu până în 1883 (47 la număr), reluând poeziile din 
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ediţia Maiorescu (20 bucăţi) şi cele apărute după aceea până la 
moartea poetului (alte 7 bucăţi). Nu sunt publicate poeziile 
din adolescenţă şi este eliminată Doina. (De aici încolo această 
poezie nu va mai figura în ediţiile noi întocmite pe parcurs). 

În afară de "Cuvântul de lămurire", ediţia nu are alte expli
caţii sau comentarii, textul poeziilor fiind reprodus după 
ultimele cuceriri în domeniu, fără a se indica nici o sursă. 
Doar la Scrisoarea II şi Scrisoarea ID sunt câteva note de sub
sol, pentru precizarea unor noţiuni sau aluzii mai speciale ale 
poetului. În "Cuprinsul" de la sfârşitul volumului (188 pagini) 
poeziile sunt enumerate în ordinea din carte, fiecare cu data şi 
locul apariţiei. 

* 

O reîntoarcere la vechile dispute în problema editării 
Poeziilor lui Eminescu o constituie ediţia Gh. Adamescu 
tipărită de Cartea Românească în 1946 (a IX tipăritură a aces
tei ediţii). Volumul conţine o Introducere, Biografie, Notiţe şi 
Glosar, adăugate la cele 99 poezii (între care 88 antume şi 11 
postume. De la antume lipsesc Cugetările sărmanului Dionis, 
omisă, şi Dalila trecută la postume). Introducerea se începe cu 
un tablou selectiv al ediţilor (40 la număr), foarte pe scurt 
comentate, de la Maiorescu până la Perpessicius. Notiţa bio
grafică este uşor modificată faţă de tipăriturile anterioare ale 
acestei ediţii, iar în comentariile la ediţiile mai noi se ţine 
seama de ediţiile Botez şi Călinescu, dar se ignoră ediţia 
Perpessicius. Ordinea poeziilor este cea cronologică, 
împărtiţă, ca şi celelalte editări ale lui Adamescu amintite mai 
înainte, pe epoci. La sfârşitul fiecărei poezii sunt indicate data 
şi revista unde au apărut prima dată. Câteva poezii sunt 
însoţite de notiţe cu privire la izvoare, influenţe, împrejurările 
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publicării. Un Glosar, destul de abundent, dă explicaţii pentru 
arhaismele, provincialismele, neologismele şi formele grama
ticale dispărute sau rar întrebuinţate, cu indicarea poeziei 
unde se găseşte fiecare expresie menţionată. În mod special se 
precizează că "moldovenismele de ortografie le-am schimbat 
în genere", ceea ce arată că între eminescologii din acel 
moment se iscase o nouă dispută, ca partizani ai "moldovenis
melor" şi ai "muntenismelor". (Cartea a fost retrasă din circu
latie deaorece continea Doina).

, , 

* 

Tot în 1946 este tipărit în colecţia intitiulată "Biblioteca cla
sică" a editurii Vremea un volum de Poezii de Mihail 
Eminescu cu specificarea "Ediţie îngrijită de Petre 
Teodorescu". Este o ediţie "pirat" din următoarele motive: 

1. Numele Petre Teodorescu e un nume fals, adevărata
identitate a editorului fiind Barbu Theodorescu, unul din 
redactorii revistei Vremea din ultima ei perioadă (1940-1944), 
când apreciata publicaţie (cu apariţia regulată din anul 1928) 
eşuase pe panta unui conjucturalism militant. 

2. Ediţia aceasta copiază întocmai ediţia Perpessicius (din
care scoate Doina şi adaugă şase postume), căreia îi aplică pe 
copertă portretul-medalion în miniatură din ediţiile 
Maiorescu, fără să indice însă nici una din sursele folosite. 

3. Ea n-a ajuns niciodată în librării, deoarece se tipărise în
anul când editura Vremea s-a auto-desfiinţat (după decesul 
revistei) şi cartea n-a mai putut fi difuzată. Câteva exemplare 
au fost puse în vânzare în anticariatul "Donescu" (unul din 
proprietarii fostei edituri Vremea) şi ele se păstrează datorită 
celor ce au apucat să intre în posesia lor. 

Introducerea, semnată de Petre Teodorescu, cuprinde o 
scurtă biografie a lui Eminescu, o succintă caracterizare a fon-
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dului liric eminescian şi ridică din nou "problema ediţiilor". 
Aici autorul distinge trei perioade în editarea Poeziilor lui 
Eminescu: a) perioada ediţiilor Maiorescu, axate pe un cri
teriu estetic; b) perioada ediţiilor întocmite după manuscrise, 
şi c) perioada ediţiilor critice (Bogdan-Duică, !brăileanu, 
Botez, Mazilu şi Perpessicius), care propun "restabilirea tex
telor în forma primă şi orânduirea lor cronologică". În ceea ce 
priveşte alcătuirea acestei ediţii nu se dă nici o explicaţie sau 
indicaţie despre crit�riul adoptat. Nici nu era nevoie, de 
vreme ce volumul reproduce întru totul ediţia Perpessicius. 
Trebuie să remarcăm însă că, deşi se pomeneşte (atât!) în 
introducere de "monumentala ediţie Perpessicius", ea este ata
cată pe la spate cu citate din comunicarea lui Iorga făcută la 
Academia Română în 1939. (Se impune să precizăm că Barbu 
Theodorescu, alias Petre Teodor-escu, a fost secretar şi 
hagiograf al lui Nicolae Iorga). 

* 

În sfârşit, o ediţie ce se înfăţişează ca o bizară elucubraţie 
este aceea întocmită de N. Şerban (fost profesor de Franceză la 
Universitatea din Iaşi), cu titlul: M. Eminescu. Poezii. Din 
viaţă şi postume. Ea a fost tipărită la editura fantomă Luteţia, 
în 1947. Spunem editură "fantomă", deoarece în afară de 
adresă: str. Polonă, 25, Bucureşti, şi câteva "opere" ale propri
etarului (N. Şerban) anunţate pe coperta IV a cărţii, nu se ştie 
nimic altceva despre ea. 

Această ediţie este o nouă "aventură" în domeniul editării 
lui Eminescu. În Postfaţă, după o sumară şi prezumţioasă 
incursiune în biografia poetului ("Deşi coborâtor dintr-o fami
lie de moşieri, el preţuieşte mai presus de orice clasa 
ţărănească"), se trece la problema editării Poeziilor lui 
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Eminescu. Mai întâi este criticată sever ediţia Maiorescu, apoi 
sunt pomenite, fără comentarii, ediţiile "mai importante" de la 
Scurtu până la Călinescu (1938), dar nu se merge mai departe, 
ca şi cum ediţia Perpessicius şi celelalte din ultima vreme ar fi 
fost inexistente. În fine, N. Şerban arată care este "ţinta" ediţiei 
sale: "Ţinta noastră este să dăm un volum care să pună la 
îndemână Românilor din toate colţurile ţării, de orice vârstă şi 
de orice grad de cultură, o imagine cât mai complectă a 
poeziei eminesciene ... "etc. etc. Iar mai la vale: "Pentru aceasta 
ne-am hotărât să grupăm poeziile după conţinut sau gen, gru
pare devenită necesară prin fuziunea antumelor şi pos
tumelor". Şi aici începe hazul. 

Ca să justifice gruparea "după conţinut sau gen", editorul 
face mai întâi o constatare de ordin general: "Eminescu se 
complace într-un gen care pare să fie o sinteză între 
Meditaţiile lui Lamartine, Poemele lui Vigny, Cântecele sau 
Romanţele lui V. Hugo, Cameele lui Gautier, Odele lui 
Banville, Poemele lui Goethe, Baladele lui Schiller, Poeziile lui 
Lenau, Sonetele lui A. von Platten, Liedurile lui Heine, poezia 
disperată a lui Leopardi etc." ( ... ) "Astfel prezentată, conclude 
autorul ediţiei, poezia lui Eminescu ne apare scoasă din corse
tul prea strâmt în care o strânsese Maiorescu şi redată largei şi 
variatei inspiraţii a acestui mare poet român, demn de o rezo
nanţă universală". 

Scoasă din "corsetul prea strâmt" al lui Maiorescu, ppezia 
eminesciană a intrat însă în acela, ceva mai larg, e drept, chiar 
foarte larg, al lui N. Şerban. Cele 151 poezii, reţinute prin "fu
ziunea" antumelor şi postumelor, sunt grupate în 13 secţiuni, 
pe genuri. Spre delectarea cititorilor le reproducem: 

1. Destăinuiri. (Criticilor mei), Scrisoarea II, Cu gândiri şi
imagini, etc., numărând 14 bucăţi); 2. între credinţă şi revoltă. 
(Rugăciune, Rugăciunea unui dac etc,. 7 bucăţi); 3. Meditaţii. 
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(Mortua est, Singurătate, Melancolie, Scrisoarea I etc., în total 
15 bucăţi); 4. Simbolice. (Dintre sute de catarge, La steaua, 
Veneţia etc., 6 bucăţi); 5. Elegiace. (O, mamă, Trecut-au anii, 
Despărţire etc., 16 bucăţi); 6. Iubire. Pajul Cupidon. Ce e 
amorul?, Venere şi Madonă, Pe aceeaşi ulicioară etc., aici fiind 
incluse 35 bucăţi; 7. Romanţe. (Şi dacă, Pe lângă plopii fără 
soţ, Mai am un singur dor etc., 10 bucăţi); 8.Pasteluri. (Lacul, 
Seara (sic!) pe deal, Povestea codrului etc., 12 bucăţi); 9. în
chip de balade. (Strigoii, Călin, Luceafărul etc. 6 bucăţi); 10. în
gen satiric-social. (Epigonii, împăr�t şi proletar, Scrisoarea m
etc., 9 bucăţi); 11. în gen popular. (Ce te legeni etc., 5 bucăţi);
12. Traduceri. (Mănuşa şi Foaia veştedă); 13. Poezii din ado
lescenţă (cele 14 cunoscute). La această aberantă distribuţie
care le-a întrecut pe toate celelalte similare de mai înainte
(Scurtu, Cuza, Dragomirescu) să adăugăm că cele trei variante
(Şerban zice "două") la Mai am un singur dor, nu sunt incluse
în volum, fiind considerate "vădit inferioare textului defini
tiv", dar sunt amintite în Indicele alfabetic al poeziilor.

Cât despre alte opţiuni şi criterii ce ar fi trebuit să fie 
explicitate mai pe larg, N. Şerban se mulţumeşte să anunţe: 
''Nu dăm lămuriri asupra preferinţelor noastre, ar fi prea lung 
şi pedant". Totuşi, într-o notă de subsol de pe ultima pagină, 
fostul universitar ieşean nu pierde prilejul să se declare soli
dar cu cei ce "apără opera lui Eminescu de orice atingere şi 
mai cu seamă de muntenizare". 

* 

La Craiova, în colecţia revistei "Meridian", a apărut în 1947 
ediţia întocmită de profesorul Ion Mihăescu intitulată: Vieaţa 
şi opera lui Mihai Eminescu. Poezii şi comentarii. Şi aceasta 
vrea să fie o ediţie originală, eliberată de modele, adresându-se 
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în special publicului şcolar. Conţine 88 poezii şi o lungă intro
ducere despre viaţa şi 6pera poetului, împărţită în mai multe 
capitole având ca teme: Biografia poetului; Glose la biografia 
lui Eminescu; Poezia lui Eminescu. Acest din urmă capitol are 
la rândul lui ca subdiviziuni: I. Poezia lirică; II. Poezia epică 
(poeme, nuvele, basme, roman); III. Poezia dramatică; IV. 
Poezia politică; V. Traduceri, cu analizele şi comentariile 
respective. 

Cuprinsul volumului este şi el împărţit în patru mari com
partimente, cu titluri separate: I. începuturile poetice (include 
cele 14 poezii din Familia); II. Poezia erotică (41 bucăţi); III. 
Poezia social-filozofică (8 bucăţi, şi anume: Epigonii, împărat 
şi proletar, Cugetările sărmanului Dionis, Scrisorile I, II, III, 
N, V); Poezia filozofică (17 bucăţi, printre care: Mortua est, 
Luceafărul, Glossă, Mai am un singur dor etc.) IV. Poezia cu 
fond şi forma populară (8 bucăţi, ca: Revedere, Strigoii, Călin, 
Povestea teiului etc.). 

Poeziile sunt însoţite de note şi comentarii în subsol, iar 
volumul se încheie cu un amplu glosar. 
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VIII. 

ii acum, după ce am trecut în revistă ediţiile Poeziilor

lui Eminescu apărute în primii cincizeci de ani de la ediţia 
princeps, e momentul să ne punem din nou întrebarea: care 
este explicaţia acestei diversificate activităţi editoriale provo
cată de existenţa unei opere literare relativ restrâsă ca volum? 

Explicaţia este simplă şi ea comportă, credem, trei cauze 
principale: 

a) lipsa unei ediţii alcătuită de Eminescu însuşi;
b) necesitatea fiecărei generaţii de a-l prezenta pe_

Eminescu în spiritul şi viziunea momentelor respective; 
c) puterea de circulaţie a poeziei eminesciene.
Dacă Eminescu şi-ar fi tipărit singur volumul de versuri,

dându-i forma dorită de el, pe care diverşi editori postumi se 
străduiau mereu să o ghicească, desigur că acest lanţ de dis
pute şi dileme nu s-ar fi produs. Cultura românească ar fi fost 
în acest caz lipsită de un factor care, în multe privinţe, a ge
nerat o avalanŞ,ă de pasionate investigaţii în domeniul emines
cian. Ca şi cum însă poetul ar fi prevăzut rolul incitant ce 
aveau să-l joace Poeziile sale mai târziu, s-a abţinut - cuvântul 
e aproape propriu, căci aceasta ni se pare a fi fost .atitudinea 
poetului, în ciuda unor proiecte ale lui neconcludente - să-şi 
publice Poeziile înainte de a căpăta o formă care să rămână 
definitivă. Dacă ar fi făcut-o, nimeni nu s-ar mai fi atins de 
alcătuirea aleasă ·de poet, şi Poeziile ar fi circulat într-o sin
gură formă pe întreaga suprafaţă spirituală a neamului. Dar 
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câte discuţii, câte polemici, câte comentarii, câte cercetări şi 
energii ar fi rămas atunci fără obiect! Un mare compartiment 
din bibliografia noastră modernă n-ar mai fi existat. 

. Eminescu, nepublicându-şi volumul în timpul vieţii, a vrut 
parcă să stimuleze spiritualitatea românească şi după moartea 
sa, lăsându-i moştenire o problemă atât de complicată, la 
rezolvarea căreia a invitat toate generaţiile de cărturari de 
după el. Privită sub acest unghi istoric, apariţia lui Eminescu 
pare, şi de data aceasta, o prezenţă meteorică, desprinsă dintr-o 
galaxie a miracolelor şi misterelor. 

A doua cauză a marelui număr de clienţi• ale Poeziilor este 
nevoia fiecărei generaţii, adesea a fiecărui critic literar sau om 
de cultură, de a-l căuta pe adevăratul Eminescu şi de a-l inter
preta în spiritul timpului lor. Faptul a fost observat şi de alţii 
şi el este real. Nicolae Iorga, în comunicarea de la Academie 
din 19291 l, referindu-se la diferitele ediţii apărute până atunci, 
spunea: "Ea (cercetarea acestor ediţii n.n) îmi dă prilejul să 
vorbesc de felul cum trei generaţii până acum şi-au înţeles 
datoria faţă de autorul Luceafărului". Ceva mai târziu, cu 
glasul altei generaţii, Camil Petrescu remarca acelaşi lucru: "E 
neîndoios că fiecare generaţie îl vede şi îl preţuieşte altfel pe 
Eminescu, care devine prototip al diverselor interpretări"2l. 

Deşi nu este propriu zis o interpretare, o ediţie nouă a 
Poeziilor este totuşi un fel de a-l înţelege pe Ei;ninescu, de a-l 
prezenta, iar dacă ne oprim la Prefeţele respective, ele sunt 
de-a dreptul veritabile mărturii făcute la diferite epoci, de 
diferiţi oameni, cu gusturi şi sensibilităţi diferite, despre poet. 
Acesta este şi motivul pentru care în retrospectiva noastră ne-am 
oprit cu precădere asupra Prefeţelor din ediţiile cercetate. În 

1) N .Iorga: Note istorice asupra editării operei poetice a lui M. Eminescu. Memoriile
Academiei Române, 1929.
2) Camil Petrescu: Eminescu şi esenţele. Revista Fundaţiilor Regale, nr. 7, iulie 1939.
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diversele prefeţe se vede clar cum era privit şi prezentat 
Eminescu la 1883, 1893, la 1910, la 1924 sau în 1939. Fiecare în 
alt stil, cu alte antene, în altă optică l-a abordat pe Eminescu la 
fel de sincer, cu o admiraţie sporită şi totdeauna cu o vie 
dorinţă de a-l înţelege mai exact sau de a-l face înţeles mai 
exact. Mult timp după moartea poetului oamenii au rămas 
încă subiectivi faţă de Eminescu, deoarece "cu Eminescu ne 
aflăm totdeauna în domeniul subiectivismului, dar al subiec
tivismului naţional" (Camil Petrescu). Majoritatea ediţiilor 
enumerate până acum sunt ediţii subiective. Poate singură 
ediţia Botez, şi în orice caz ediţia Perpessicius, au introdus în 
acest domeniu o notă de obiectivitate. 

În fine, a treia cauză a diversităţii ediţiilor este puterea de 
circulaţie a Poeziilor. Eminescu este cel mai popular poet 
român. Cu toate numeroasele reeditări, el n-a potolit setea de. 
a-l cunoaşte a cititorilor de limbă română, şi oricând va apare 
o ediţie nouă, aceasta se va epuiza repede, ca şi celelalte, căci
fiecare om, de la tânăr la bătrân, şi fiecare generaţie î l
primeşte pe Eminescu ca pe un poet ieşit din mijlocul ei. De-a
lungul ţării, de la Iaşi la Caransebeş, sau de la Constanţa la
Arad, poporul nostru a văzut în Eminescu o chintesenţă a
ceea ce e mai specific şi mai original, mai inefabil în structura
lui sufletească, morală şi spirituală. Am ţinut să arătăm aceas
ta, înregistrând, pe cât ne-a stat la îndemână, ediţiile din cele
mai depărtate colţuri ale ţării, reproducând şi cuvintele prin
care cei ce-l editau pe Eminescu acolo înţelegeau să-l şi pre
zinte cititorilor lor, .prin prisma locului sau a momentului
când apăreau acele ediţii.

Dar, în afară de cauzele amintite în cele de mai sus, 
tipărirea Poeziilor lui Eminescu se datoreşte şi unor pretexte, 
să le zicem aşa, pe care e bine să le notăm aci.Pretextele sub 
care au apărut diferitele ediţii - şi ne referim la cele mai 
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importante - ar fi următoarele, în ordinea succedării lor în 
timp: 

a) ediţii de prezentare a poeziei eminesciene;
b) ediţii de precizare (după manuscrise);
c) editii critice.
Ediţiile de prezentare sunt cele dintâi ediţii publicate de la

1884 până către 1908, când apare prima ediţie "ştiinţifică", 
"după manuscrise", întocmită de I. Scurtu. Editorii făceau 
atunci, oarecum un oficiu de "răspândire" a poeziei emi
nesciene, fără alte ambiţii sau preocupări. Maiorescu însuşi, 
când a publicat întâia lui ediţie, ca şi pe cele următoare, nu 
avea alt gând decât să ofere cititorilor din timpul său un 
Eminescu cât mai expresiv şi mai închegat. Însăşi prefaţa şi 
apoi studiul său despre "Poezia lui Eminescu", publicat prima 
dată în ediţia IV din 1889, nu erau decât explicări ale unui 
Eminescu ce abia atunci începea să intre în conştiinţa marelui 
public. Acelaşi scop îl aveau şi celelalte ediţii următoare 
(Morţun, Xenopol, căpitanul Eminescu etc.). 

Ediţiile de precizare sunt cele publicate după depunerea 
manuscriselor poetului la Academie. Cea dintâi ediţie de acest 
gen este a lui Scurtu (1908), apoi ediţia Cuza (1914) etc. Se 
înţelege că aceste ediţii n-au epuizat problema ce-şi prop
uneau să o rezolve, ci doar au deschis-o. 

Abia mai târziu se iveşte greaua sarcină a ediţiilor critice. 
Prima din această categorie este a lui Gh. Bogdan-Duică 
(1924), urmând !brăileanu (1930), Botez (1933), Dragomirescu 
(1957), Călinescu (1938), Perpessicius (1939), Colorian (1940) ş.a. 

Până aici toate bune. Să vedem ce s-a întâmplat mai 
departe. 

Din cercetarea principalelor ediţii din această perioadă 
constatăm uşor că în decurs de şase decenii - în ciuda unor 
atât de animate discuţii pe această chestiune - Poeziile lui 
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Eminescu nu au putut fi prezentate în mod identic sau măcar 
apropiat de către diverşii editori nici măcar din cele mai sim
ple puncte de vedere. Astfel, în zecile de ediţii ce au circulat în 
acea vreme şi în pofida disputelor ce s-au purtat, volumul de 
Poezii n-a putut niciodată să aibă: a) un număr fix de bucăţi; 
b) o ordine constantă a aranjării lor; c) o cronologie exactă; d)
o ortografie unitară; şi e) o delimitare a numărului de pos
tume publicate laolaltă cu antumele. Lucrul acesta - se cuvine
s-o repetăm - nu s-a mai întâmplat cu opera nici unui alt poet
din nici o altă ţară, în întrega istorie literară a lumii.

Într-o recapitulare a acstor probleme mai putem apoi 
reţine că fiecare editor a avut anumite preocupări în alcătuirea 
ediţiilor. Aceste preocupări ar fi: 

a) Conţinutul (numărul şi ordinea bucăţilor din volum); b)
textul; c) ortografia; d) limba. 

Să le luăm pe rând. 
Ediţia Perpessicius, pe care am socotit-o cea mai infailibilă 

dintre toate câte au fost întocmite, cuprinde 90 poezii, adică 
cele 89 poezii tipărite în timpul vieţii poetului, plus postuma 
Scrisoarea V (Dalila), din care un fragment fusese publicat de 
Eminescu în 1886, dar poezia întreagă a apărut în 1890. În 
comparaţie cu această ediţie, ediţia Maiorescu avea 64 bucăţi 
(ca să ajungă apoi la 76 bucăţi în ediţia VI din 1892), ediţia 
Xenopol 119 bucăţi, ediţia Scurtu 100 bucăţi, ediţia Cuza peste 
260 bucăţi şi în continuare: Adamescu (1924) cu 84 bucăţi, ca 
să ajungă în ultima retipărire (1946) la 99 bucăţi; Bogdan
Duică 104 poezii; !brăileanu (1930) 93 poezii, plus strofele 
amputate din Luceafărul; C. Botez cu 95; Dragomirescu 96; 
Călinescu 94; Creţu 95; Colorian 89 etc. Între acestea, unele 
ediţii elimină poezia Cugetările sărmanului Dionis publicată 
de Eminescu în 1872, sau nu iau în considerare aşa numitele 
"poezii din adolescenţă", alte încorporează poezia Departe 
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sunt de tine la Singurătate cu motivarea că aşa a apărut în 
Convorbiri literare în 1878. Cele mai multe ediţii includ şi pos
tume, însă numărul lor variază de la editor la editor, iar în 
unele cazuri se face "fuziunea" între antume şi postume după 
criterii cu totul personale. Privită sub acest raport, poezia emi
nesciană a fost supusă de-a lungul deceniilor unui regim pro
custian, diverşii editori trăgând de ea şi întinzând-o cât voiau 
(s-a ajuns până la 260 bucăţi într-un volum), sau ciupind din 
ea cât puteau (am văzut că au apărut şi cărţulii cu cinci sau 
numai cu două poezii). 

În ceea ce priveşte aranjamentul poeziilor în volum, el 
diferă vizibil de la o ediţie la alta. Deşi mai toţi editorii decla
rau că au adoptat criteriul cronologic, totuşi ei n-au respectat 
cronologia strictă, fie din considerente de optică personală, fie 
din greşeală. În acelaşi timp erau adoptate diverse alte criterii: 
psihologic, estetic, tematic etc., ceea ce a dus la o lipsă totală 
de omogenitate în ce priveşte compoziţia volumului de 
Poezii. 

În problema textului, cel dintâi care a ridicat problema a 
fost Xenopol, dar în mod serios a ab_ordat-o Scurtu, fiindcă el a 
fost primul care a cercetat manuscrisele de la Academie. După 
el, toţi ceilalţi editori au năzuit să publice un text eminescian 
într-o formă cât mai puţin discutabilă, dar scopul era departe 
de a fi atins. Această problemă implica mari dificultăţi, 
deoarece editorii aveau în faţă trei izvoare care creau dileme: 
textul din Convorbiri literare, textul din ediţia Maiorescu şi 
manuscrisele (ele însele cu versiuni diferite), toate deopotrivă 
de valabile, dar şi deopotrivă de arbitrare când sunt luate se
parat. Cercetând aceste izvoare iniţiale, un editor conştiincios 
se găsea totdeauna în faţa unei întrebări fără răspuns. 
Izvoarele nu sunt nici ele absolut omogene, fie că e vorba de 
manuscrise cu versiuni variate, fie că e vorba de texte tipărite. 
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Cum să se procedeze? Ce să se reţină? Editorii procedau după 
intuiţie sau după inspiraţie. 

Dar dacă nenumăraţii editori ai Poeziilor lui Eminescu n-au 
putut să cadă de acord asupra textului şi nu s-au putut 
înţelege nici măcar asupra numărului de poezii pe care. tre
buie să-l cuprindă un volum, sau asupra criteriului de aran
jare a poeziilor în volum - chestiuni ce s-ar părea că sunt atât 
de simple încât nici n-ar fi trebuit să se mai discute asupra lor 
- cum am putea oare crede că ei ar fi reuşit să realizeze un
consens asupra unui aspect şi mai complicat al problemei,
anume ortografia? Ne referim, bineînţeles, numai la editorii
din ultimele două decenii ale epocii respective (1920-1940),
deoarece la aceştia problema ortografiei a apărut ca o pro
blemă nouă, imperioasă şi greu, aproape imposibil de rezol
vat. Editorii de mai înainte nu şi-au pus această problemă,
deoarece la ei greşelile de tipar, erorile de transcriere sau de
lecţiune, modificările şi "îndreptările" erau atât de curente,
atât de multe şi atât de amestecate unele cu altele, încât, faţă
de alte inadvertenţe, alterarea textului eminescian din punct
de vedere ortografic, părea o chestiune de ordin special ce
depăşea atribuţiile imediate ale unui editor.

În perioada la care ne referim aici (192b-1940) problema 
ortografiei în editarea Poeziilor s-a impus pe primul plan şi a 
fost atacată frontal mai ales de ediţiile critice. Totuşi tocmai în 
r�ndul lor disensiunile s-au înmulţit şi au dus la rezultate ciu
date. Ca să dăm un singur exemplu - senzaţional - în această 
ordine de idei, e destul să urmărim soarta ultimului vers din 
împărat şi proletar: " Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi". 
Acest vers, subliniat în text, a făcut cea mai bogată carieră în 
seria de particularităţi a ediţiilor lui Eminescu. Întrucât manu
scrisul poemului nu se află printre hârtiile rămase de la 
Eminescu, nu s-a putut lua drept bază pentru reeditarea lui 
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decât textul din Convorbiri litarare şi cel din ediţia Maiorescu. 
Poetul a transcris acest vers în cursive, ceea ce putea să atragă 
în chip deosebit atenţia asupra lui. În mod surprinzător însă, 
în fiecare ediţie critică sau de precizare acest vers este tran
scris în alt fel. Am urmărit avatarurile lui în 18 ediţii princi
pale, de la Maiorescu până la N. Şerban. Ţinând seama de cele 
mai mici semne diacritice care îmbl'acă acest vers - accente, 
acorduri, apostroafe, cratime, ghilimele - am descoperit nu 
mai puţin de 16 varietăţi ale celebrei sentinţe, care în forma ei 
logică şi corectă, după regulele fonetice şi gramaticale con
sacrate, ar trebui să sune în următoarea ortografiere: 

Că vis al morţii-eterne e viaţ_a lumii-ntregi". 
Semnele citării (ghilimelele) intervin numai la sfârşitul ver

sului, întrucât el încheie un recitiativ ce începe cu cinci strofe 
mai sus în corpul poemului. În privinţa eliziunilor, spiritul 
limbii noastre culte nu permite denaturarea genitivelor singu
lar "morţii-eterne" şi "lumii-ntregi", în formele "morţi-eterne" 
şi "lurrii'ntregi", chiar dacă, în situaţia de faţă, s-ar aplica în 
mod riguros regula fonetică. De asemeni nu este admisibil ca 
apostroful şi trăsura de unire să coincidă în aceeaşi silabă 
''morţi'-eterne", cum se întâmplă în unele cazuri (Bogdan
Duică, !brăileanu). În alte cazuri se pune apostroful în locul a 
două vocale (lumi'ntregi", ca în Convorbiri literare, 
Maiorescu, Iorga, Botez, Călinescu etc.). Unii editori scriu 
"vieaţa" în loc de "viaţa" (Bogdan1Duică, Botez). Scurtu şi 
Iorga pun "Un vis", în loc de "Că vis", ş.a.m.d. Acest singur 
exemplu este edificator pentru modul cum a fost tratată (une
ori maltratată!) problema ortografiei în editarea versurilor lui 
Eminescu. 

Limba constituie şi ea o problemă dificilă când e vorba de 
alcătuirea unei ediţii noi a Poeziilor. Limba lui Eminescu este 
cea mai frumoasă şi mai bogată gamă de expresie în scrisul 
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românesc. Ea este în acelaşi timp cea mai plastică şi mai 
exactă formulare a conţinutului naţional. Şi totuşi această 
limbă e cântărită. Editorii se întreabă în cursul alcătuirii unei 
ediţii noi, ce limbă să adopte? Aceea din Convorbiri literare,

aceea din Maiorescu sau aceea din manuscrise? În fiecare din 
aceste trei surse există deosebiri care pun în încurcătură. 
(Perpessicius şi Călinescu au semnalat numeroase exemple): 
Unii susţineau că trebuiesc păstrate formele învechite, ieşite 
din uz astăzi (Bogdan-Duică). Alţii au modernizat textul (cei 
mai mulţi, începând cu !brăileanu), fără a altera prin aceasta 
farmecul poeziei, acea inelagalabilă armonie eminesciană. În 
ultimul timp s-a pus şi problema regionalismelor. Unii îl epu
rau pe Eminescu de "moldovenisme", alţii îl apărau de "mun
tenizare". 

În sfârşit, un alt criteriu de catalogare a ediţiilor ar fi natura

lor. Aici am distins trei categorii: 
a) ediţii populare, sau curente;
b) ediţii ştiinţifice, sau critice;
c) editii de lux.
Ediţiile populare sunt cele mai numeroase şi cele mai ete

roclite. De la ediţia de două poeme, cum este cea din Braşov a 
"Bibliotecii Junimii", până la ediţia pretins integrală a 
Poeziilor, întâlnim tot atâtea feluri şi forme de ediţii câte per
soane şi-au propus să le publice şi câte concepţii sau interese 
au stat la baza alcătuirii lor. Aici se poate vorbi de o adevărată 
anarhie editorială în domeniul eminescian. 

Ediţiile ştiinţifice sunt cele alcătuite de personalităţi cu 
răspundere critică sau culturală, conduse de pasiunea de a da 
Poeziilor o formă cât mai valabilă, cu un text transcris după 
multe lecţiuni, studii şi cercetări prealabile făcute în jurul lui 
Eminescu. 

Mai puţine sunt ediţiile de lux, printre care le-am socoti în 
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primul rând pe cele ilustrate (Murnu, Dauş, Ramuri, Cartea 
Românească, împreună cu Luceafărul lui Teişanu), deşi dintre 
acestea nu toate merită calificativul de "ediţie de lux". 

Iată, aşadar, la câte probleme, experienţe şi preocupări a 
dat naştere volumul de Poezii al lui Eminescu. Că multe din 
ediţiile publicate ar fi putut să lipsească, iar în locul lor ar fi 
putut să apară altele mai bune, este adevărat, dar tot atât de 
adevărat este că fiecare a corespuns unei necesităţi şi a pornit 
dintr-o intenţie pozitivă.În această privinţă ne raliem încă 
odată la opinia celui mai emerit dintre editorii lui Eminescu, 
care spunea cu perfectă îndreptăţire: "La urma urmei, orice 
ediţie ar putea fi justificată. Chiar şi cea mai subiectivă, chiar 
şi cea mai arbitrară. Sunt editori ce se închipuiesc a fi nişte 
colecţionari, îndreptăţiţi să-şi mobileze, după bunul lor plac, 
şi să le eticheteze după propria lor fantezie, piesele ce deţin, 
cu toate că nici piesele acestea nu sunt exclusiva lor propri
etate şi nici ediţia lor una strict personală, cum ar fi de pildă o 
pinacotecă instalată în corpul casei'1). 

Este, în aceste rânduri, o profesiune de credinţă şi totodată 
o concluzie. Profesiunea de credinţă a unui editor, concluzia
unui cititor.

1) Perpessicius: Jurnal de lector. Revista Fundaţiilor Regale, nr. 8, august 1940.
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IX. 

fişa stăteau lucrurile în prima perioadă (1884-1944) a 
spaţiului luat în cercetare în lucrarea de faţă. După 1944, an 
crucial în istoria politică şi culturală a ţării, odiseea publicării 
Poeziilor lui Eminescu a luat şi ea alte direcţii. A ieşit de sub 
regimul editărilor personale, izolate, cu preocupări în principiu 
filologice, dar suferă acum fluctuaţii de altă natură, căzând 
sub incidenţa factorilor de ordin politic. 

După un scurt vacuum de câţiva ani - ediţia scoasă în 1946 
de Editura de Stat n-a mai fost urmată de altele - în care timp 
vântul nu era prielnic corăbiei eminesciene şi când steaua 
poetului intrase într-o zonă de umbră (dar, bineînţeles numai 
temporară), declanşată de convulsiunile conjuncturale din 
acei ani, s-a ivit problema "reconsiderării" lui şi repunerii în 
circulaţie a operei sale. Se apropia un eveniment peste care nu 
se putea trece fără ca o astfel de operaţie să nu fie efectuată 
într-un chip grabnic şi imperios. 

Este vorba de centenarul naşterii lui Eminescu, în 1950. Cu 
prilejul acestui solemn jubileu, pentru a cărui sărbătorire se 
făceau mari pregătiri pe plan naţional, nevoia editării 
Poeziilor a revenit în actualitate, situată însă în condiţiile unor 
noi orientări literare şi sub alte auspicii, purtând de data asta 
girul unor foruri oficiale dintre cele mai înalte. Se punea 
chestiunea să se întocmească o ediţie "ştiinţifică" (în accepţia 
din epocă a cuvântului) şi înfăptuirea ei se vedea situată sub 
semnul urgenţei, deoarece trebuia să marcheze importanţa 
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momentului festiv ocazionat de venerabilul centenar, şi tot
odată să li se ofere păturilor largi de cititori un Eminescu fil
trat printr-o lumină şi 6 optică diferite de acelea din trecut. 

Sarcina prezentării unei asemenea ediţii şi-a luat-o atunci 
publicistul N. Moraru, ca exponent al politicii culturale din 
acel moment. Ediţia "centenară" a şi apărut, fără întârziere, 
chiar în luna ianuarie 1950. Sub titlui: M. Eminescu POEZII, ea 
a fost efectuată de Editura pentru Literatură şi Artă a Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., cu menţiunea specială imprimată pe 
dosul paginii de gardă: "Acest volum s-a tipărit cu prilejul 
aniversării a 100 ani de la naşterea lui Mihail Eminescu". 
Cartea, de format mic, ca al colecţiilor de buzunar, cu copertă 
albă, de carton, având ştanţat, deasupra titlului, ca o efigie, 
portretul poetului, tipărită curat, pe hârtie de bună calitate, cu 
literă frumoasă şi paginaţie plăcută, avea ca aspect grafic, 
toate calităţile unei ediţii jubiliare. 

În conţinut, în schimb, deşi îşi propunea ţeluri mari, ea 
rămânea tributară directivelor extra-literare ce tutelau atunci 
toate manifestările culturale. Folosind o echipă de colaboratori 
care a întocmit şi un mare număr de Adnotări, EPLA a pornit 
de la o nouă consultare a manuscriselor, cu scopul de a 
descoperi valenţe necunoscute în textele destul de cunoscute 
ale poeziilor şi variantelor de la Academie şi de a aduce unele 
contribuţii de cir�umstanţă menite să contureze "partea pro
gresistă" a liricii eminesciene. Şi tocmai aici se vădea latura 
vulnerabilă acestei ediţii. În studiul introductiv din fruntea 
volumului se afirma ritos: "Poeziile lui Eminescu n-au mai 
fost reeditate de mult ... Înfăţişăm astăzi o ediţie completă 
cuprinzând atât postumele cât şi antumele, spre deosebire de 
majoritatea zdrobitoare a ediţiilor din trecut, care socoteau 
demne de a fi înfăţişate publicului cititor numai poemele edi
tate de către Titu Maiorescu". 
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Pentru ca, mai departe, să se arate metoda de lucru: "La

întocmirea prezentei ediţii am căutat să obţinem confruntarea 
tuturor ediţiilor apărute până acum cu manuscrisele de la 
Academie şi astfel să înfăţişăm un volum nou de poezii, intro
ducând poemele ocolite până astăzi, precum şi acele strofe 
care se află barate, sau pur şi simplu omise din textul original". 

Oprindu-ne numai asupra componeneţei volumului - par
ticularităţile de conţinut (text, limbă, ortografie etc.) fiind cu 
neputinţă de cuprins în ansamblul lor, ca şi în cazul ediţiilor 
de mai înainte - vom observa că ediţia din 1950, ce se 
pretindea "completă", cuprinde doar 77 poezii antume, 
incluzând numai trei din grupa poeziilor din adolescenţă 
(toate reproduse în ordine cronologică), şi 21 postume (dintre 
care 9 inedite). Erau aşadar omise cu deliberare 13 poezii 
antume printre care Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, La 
Heliade, Doina, Rugăciune, La Bucovina şi altele. Cât despre 
strofele "barate sau pur şi simplu omise", ele nu erau reinte
grate în text. Deficientă, deci, sub raportul alcătuirii şi al 
promisiunilor din introducere, ediţia "centenară" (stăruim 
asupra ei numai pentru că îşi revendica această titulatură 
pompoasă) punea accentul pe interpretarea ideologică a 
conţinutului, fiind însoţită de acel amplu corp de Adnotări, 
"redactate de un colectiv", cum se preciza într-o notă de sub
sol, fără să se dea nici un nume. Analizele sunt făcute în stilul 
maniheismului dogmatic dominant în acea perioadă, ducând 
la caracterizări schematice şi simpliste, cum sună, de pildă, 
aceasta aplicată la Făt-Frumos din tei: "Blanca, eroina pozitivă, 
simbolizează energica împotrivire faţă de morala ipocrită a 
clasei sale". În altă parte, comentariul e şi mai obsedat de opti
ca şi limbajul critic din acel timp: "Document al marii sale pro
bităţi, Scrisoarea II trădează în acelaşi timp orizontul îngust al 
poetului, rezultat al influenţei ideologice a Junimii, fapt care l-a 
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împiedicat să evolueze de la etapa simplei revolte în faţa 
nedreptăţilor sociale, către etapa: luptei active împotriva aces
tor nedreptăţi". 

Tipărită în 16000 exemplare, această ediţie s-a epuizat , 
totuşi, fulgerător, semn că era aşteptată cu nerăbdare de un 
mare număr de cititori avizi de a relua contactul cu autorul 
Luceafărului. 

* 

În anul centenarului au mai apărut alte două ediţii. 
Prima: M. Eminescu. Poezii. Prefaţă de Mihai Beniuc. 

Colecţia "Clasicii români". Editura de Stat 1950, 348 pagini. Pe 
dosul filei de gardă se menţionează: "Volum omagial publicat 
cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naşterea poetului 
Mihail Eminescu'� iar la sfârşitul Prefeţei se mai face o pre
cizare: ''Acest volum de poezii, îngrijit de Comitetul Naţional 
jubiliar pentru comemorarea centenarului lui Eminescu, 
marchează un pas pe drumul acţiunii de largă răspândire a 
poeziei eminesciene în rândurile cititorilor din ţara noastră". 

Volumul conţine 75 poezii antume şi 2 postume, cu corpul 
de Adnotări "redactate de un colectiv" preluat de la ediţia 
precedentă. Afirmaţiile din Prefaţă se încadrau în spiritul, lim
bajul şi viziunea dogmatică proprii momentului 1950: "O 
judecată unitară asupra valorii poeziei eminesciene nu exista 
în trecut. Dimpotrivă te izbeşti de contradicţii la tot pasul. 
Unii vedeau în opera sa pesimismul metafizic, rupt de contin
genţele istorico-sociale, alţii naţionalismul şovin şi, după 
împrejurări, făceau din el steag al estetismului sau al reacţio
nalismului huliganic - două arme de luptă ale burgheziei şi 
moşierimii". Mai departe, autorul prefeţei scria ceva mai perti
nent: "Acesta e într-adevăr marele merit al lui Eminescu, de-a 
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fi gândit în poezie cum nimeni n-a făcut-o mai profund înain-
tea sa. Şi a gândit aşa de frumos despre patrie, despre natură, 
despre dragoste, în cursul vieţii lui zbuciumate, încât atuncj 
când, în ceea ce priveşte soluţiile sociale şi politice ale relelor, 
vederile îi sunt înceţoşate de contradicţii inerente vremii în 
care a trăit, îl înţelegem, şi-l înţelegem cu atât mai mult, cu cât 
s-a ridicat cu revoltă împotriva nedreptăţilor timpului său".

Cartea a apărut într-un tiraj de 15.000 exemplare.

* 

A doua ediţie este ilustraţă şi considerată ediţie de lux: 
M. Eminescu. Poeziii. Prefaţă de Mihail Beniuc. Planşe
Perahim. Ilustraţii Siegfried. Editura de Stat, 1950. Tiraj 3100
exemplare.

Volumul are format mare de tip alburn şi prin conţinut este 
identic cu ediţia anterioară, cu singura deosebire că 
Adnotările sunt mai concentrate, dar menţinând limbajul şi 
ideile iniţiale. Un portret al poetului şi cinci planşe executate 
în tempera (la poemele împărat şi proletar, Călin, Scrisoarea 
ID, Pe lângă plopii fără soţ, Miron şi frumoasa fără corp), au 
un aspect prea sumbru, constructivist, ce se depărtează de 
atmosfera vaporoasă a lirismului eminescian. În schimb ilus
traţiile, trase la culoare, din fruntea fiecărei poezii şi vignetele 
de la sfârşit sunt tratate cu graţie şi sensibilitate. 

* 

În anul 1950, la Editura pentru Literatură şi Artă a Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., devenită apoi Editura de Stat pentru 
Literatură şi Artă (ESPLA), se inaugurează seria a II-a a popu
larei colecţii "Biblioteca pentru toţi", după ce prima serie, cu 
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apariţie neîntreruptă din 1895 până în 1949 şi atingând un 
număr de 1576 de titluri publicate, îşi încheiase existenţa. 
(Reamintim că în "Biblioteca pentru toţi" a apărut şi volumul 
de Poezii de Mihail Eminescu, la numerele 195-196, publicat 
în 1900 şi retipărit de mai multe ori în decursul anilor). Noua 
serie a colecţiei era nenumerotată şi debutase cu un volum 
antologic din versurile lui George Coşbuc intitulat Pentru li
bertate. (Coşbuc era poetul preferat al momentului). Colecţia 
îşi propunea acum să publice operele marilor noştri scriitori în 
"tiraje de masă". 

Într-adevăr, într-un tiraj de 25.000 exemplare apare volu
mul: M. Eminescu. Poezii. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu.
Biblioteca pentru toţi". ESPLA, i9Sl. 

Ediţia este identică, în ce priveşte conţinutul, cu ediţiile 
"centenare" din 1950, cu singura deosebire că prefeţele sem
nate de N. Moraru şi Mihai Beniuc, sunt înlocuite acum cu un 
text de Mihail Sadoveanu, intitulat Eminescu. Cele două 
prefeţe au fost înălturate în noua ediţie, nu însă şi Adnotările
"întocmite de un colectiv", cum se menţionează în continuare, 
şi care analizează unele aspecte ale lirismului eminescian în 
spiritul dogmatic arătat mai înainte. În schimb, prefaţa 
ocazională a lui Mihail Sadoveanu evită să intre în amănunte 
de ordin filologic sau ideologic, ea preferând să vorbească 
despre Eminescu şi importanţa lui pentru literatura română în 
termeni generali, cu scopul de a-l repune pe poet la locul ce i 
se cuvine în conştiinţa cititorilor din epoca cea nouă. 

"În mai puţin de două decenii - scria Mihail Sadoveanu -
poetul trebuia să se cheltuiască febril, ca şi cum ar fi presimţit 
că trecerea îi va fi grabnică în această viaţă. O rândunea care 
intră pe o fereastră şi iese pe alta: atât i-a fost clipa, traiectorie 
fulgurantă, care va dura în veşnicie după ce steaua s-a stins. 
Materialul poetic postum abia acum se dezvăluie într-o 
bogăţie copleşitoare ... Acest poet a străbătut etapele de dez-
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voltare literară pentru care, obişnuit, literaturile începătoare 
cheltuiesc decenii multe şi generaţii succesive, numai în 
răstimpul scurt de şaptesprezece, optsprezece ani, cât i-a fost 
îngăduit să stăruiască printre oameni ... Admiratorii contem
porani lui Eminescu au fost puţini. Comunicarea poetului cu 
poporul său, însă, abia acum începe, când s-au descătuşat 
izvoarele interioare ale sufletului colectiv". 

Asemenea cuvinte constituie începutul unei lungi serii de 
aprecieri similare asupra poetului, ce vor însoţi ediţiile care 
urmează şi din ale căror Prefeţe vom extrage de fiecare da tă 
câte un crâmpei semnificativ. 

* 

În 1952, ediţia "Sadoveanu" este reprodusă în aceeaşi 
colecţie a "Bibliotecii pentru toţi". Prefaţa şi conţinutul volu
mului sunt aceleaşi, dar şi de data asta intervine o mică - însă 
importantă - schimbare, la aparatul critic: Adnotările din 
ediţia "centenară" sunt înlăturate şi înlocuite cu Note mai 
sumare şi mai adecvate realităţilor poetice comentate. Tirajul 
cărţii, specificat în caseta editorială: 35.000 exemplare. 

* 

Anul 1952 consemnează un alt eveniment important în 
istoria editării operei lui Eminescu. Acum apare volumul: 

M. Eminescu: OPERE. Voi. IV. Poezii postume. Anexe.
Introducere. Tabloul ediţiilor. Ediţie critică îngrijită de 
Perpessicius. Cu 38 reproduceri după manuscrise. Bucureşti. 
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1952. 

În prefaţă se spune că acest volum - care continuă seria 
ediţiilor monumentale inaugurată în 1939 cu "Poeziile tipărite 
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în timpul vieţii" - apare la o jumătate de veac de la tipărirea 
întâiei culegeri din poezia postumă a lui Eminescu. (In 1902 
apăruse prima ediţie de Poezii postume, întocmită de Nerva 
Hodoş, imediat după depunerea manuscriselor poetului la 
Academie) .. Deci, un moment jubiliar coincide cu un moment 
editorial, care este acest somptuos corp de Postume scoase la 
iveală de Perpessicius. 

Devoţiunea neobositului cercetător al manuscriselor lui 
Eminescu este dovedită şi aici prin metaforicele fraze din 
Prefaţă, de unde transcriem un pasaj: "La fel ca unul din acele 
uriaşe gorgane scythice, în care s-au îngropat de vii, dimpre
ună cu tezaurul lor, atâţia dintre vânturătorii stepelor, opera 
manuscriptă a lui Eminescu păstrează, într-o impresionantă 
implicaţiune, toate vestigiile uneia din cele mai dramatice 
existenţe, pe care miraculoasa încinerare a focului sacru n-a 
izbutit să le suprime". 

Din Introducere reţinem criteriile care au stat la baza 
alcătuirii volumului: "Călăuziţi de aceste două criterii: al va
lorii documentare-biografice, şi al valorii intrinsece-poetice, şi 
întemeiate pe distincţia pururi prezentă dintre ce anume este 
versiune subordonată şi ce versiune autonomă, am inserat în 
acest al IV-lea volum 170 de texte, de prim plan, şi peste 90 de 
plan secundar (93, ca să dăm cifra exactă, n.n.) grupate în 
secţiunea Anexe ... Titlurile poeziilor sunt când cele date de 
poet, când deduse de editor de cele mai multe ori prin titu
larizarea primului vers al poeziei". 

Aranjamentul poeziilor este cronologic (după elaborarea 
aproximativă, fixată după îndelungi investigaţii şi deliberări, 
a fiecărei piese). Volumul se încheie cu tabla alfabetică a 
poeziilor. 

În total, deci, până în momentul de faţă (1952) Perpessicius 
a înregistrat şi a pus în circulaţie 387 poezii de Eminescu, 
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după cum urmează: 90 antume, 34 extrase din submanuscrise
le Elena şi Marta (publicate ca Anexe la antume), 170 postume 
şi 93 anexe la Postume. Cifrele acestea trebuiesc reţinute pen
tru cine vrea să facă o evaluare (cantitativă) a continutului 
editiilor ce se vor succeda de aici încolo. (În cifrele de mai sus 
nu sunt incluse Variantele sau alte prelucrări aflate în manu
scrise). 

* 

Tot în 1952, ESPLA publică o ediţie independentă de 
"Biblioteca pentru toţi", însă reluând întru totul (Prefaţa lui 
Sadoveanu, număr de poezii, Note) ediţia din această colecţie 
tipărită în acelaşi an. Cartea are o mică erată la sfârşitul volu
mului, unde sunt corectate câteva greşeli de tipar din prezen
tul tiraj, ceea ce, spre a se deosebi de alte ediţii similare din 
acel moment, a făcut să fie numită "ediţia cu erată". Coperta 
cartonată. Tiraj 35.000 exemplare. 

* 

Anul 1953 marchează un nou salt demn de reţinut. 
Volumul: Eminescu. Poezii. Editura de Stat pentru Literatură 
şi Artă, (1953) reproduce ediţia precedentă, dar fără prefaţa 
lui Sadoveanu şi fără Notele critice ale aceleia. În Nota 
redacţiei din fruntea volumului se face însă următoarea pre
cizare: "Această nouă ediţie a operei lui Eminescu cuprinde 
cea mai mare parte a poeziilor publicate în timpul vieţii poe
tului, cărora li se adaugă şi un număr de postume. În repro
ducerea textului am urmat ediţia critică Opere (voi. I, 1939 şi 
voi. IV. 1952) apărută sub îngrijirea lui D. Panaitescu
Perpessicius". Acesta este saltul important: revenirea la textul 
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din ediţia Perpessicius. 
Volumul cuprinde aceleaşi antume din ediţia "centenară" 

(77) însă numărul postumelor este redus la J 7, prin eliminarea
a şase bucăţi publicate mai înainte şi adăugarea altora două
neincluse în ediţiile din 1950-1952. Poeziile au data publicării
sau a elaborării pentru postume, paginile de titlu au ca fron
tispiciu o înfloritură desenată trasă la culoare, ca şi prima
literă (înflorită deasemeni) a primului vers şi ca vignetele de
la sfârşitul poeziilor. Tiraj 40.000 exemplare.

* 

Antologia poeziei româneşti de la începuturi până astăzi. 
Editura de Stat pentru Literatuă şi Artă. Voi. I. 1954, cuprinde 
48 poezii antume şi 6 postume de Eminescu, ceea ce poate fi 
considerat că alcătuieşte o ediţie aparte. Volumul, de dimensi
unea unui lexicon, cu coperţi roşii, cartonate, are 695 pagini, 
iar capitolul consacrat lui Eminescu ocupă paginile 359-435. 
Pe prima pagină e reprodus portretul poetului, în desen, şi o 
scurtă notă biografică. Din Nota editurii reţinem: "Volumul I 
al Antologiei ... a fost alcătuit cu ajutorul unui colectiv de spe
cialişti, poeţi, critici şi cercetători. Autorii au fost aşezaţi în 
ordine cronologică iar textele au fost reproduse după cele mai 
bune ediţii existente". Antologia începe cu un text de mitro
politul Varlaam şi se opreşte la Panait Cerna. Al doilea volum 
nu ştim dacă a mai apărut. 

De altfel această Antologie avea un caracter festiv. În 
cuvântul editurii se precizează că ea "constituie un omagiu 
adus celei de-a zecea aniversări a zilei de 23 August 1944". 
Tiraj 6000 exemplare. 

* 
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Mihai Eminescu. Poezii. ESPLA. Colecţia "Albina", 1954, 
este un volumaş de 15 poezii (14 antume şi o postumă) desti
nat cititorilor de la talpa ţării, prin care se înţelegeau oierii din 
creierul munţilor şi plugarii de la câmpie. Cuvântul înainte 
semnat de Vlaicu Bârna glăsuia, între alt�le: "Se cuvine să 
spunem că Mihai Eminescu a îmbogăţit zestrea limbii noastre 
literare cunoscând bine operele înaintaşilor săi şi graiul plu
garilor şi păstorilor de pe tot cuprinsul plaiurilor româneşti, 
pe care poetul le-a cercetat în lungile lui pribegii din tinereţe, 
din sat în sat, din târg în târg, de o parte şi  de alta a 
Carpaţilor, bătând Valea Moldovei, malurile Murăşului şi ale 
Tâmav�i şi câmpia Dunării". Tiraj 80.000 exemplare. 

* 

O nouă tipărire în "Biblioteca pentru toţi": 
M. Eminescu. Poezii. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu.

ESPLA. 1955, poartă următoarea Notă a editurii: "Textul din 
această ediţie este reprodus după M. Eminescu, Opere (voi.I, 
1939, voi. IV. 1952), ediţie critică îngrijită de Perpessicius, lau
reat al Premiului de Stat". Faţă de ediţiile anterioare din 
această colecţie, prezentul volum este sporit ca număr de 
bucăţi (88 antume şi 20 postume - lipsesc de la antume Doina 
şi La Bucovina), dar nu are nici un fel de note sau comentarii. 

Prefaţa lui Sadoveanu este nouă ca redactare, vehiculând 
aceleaşi idei într-un context lărgit. Ea se începe cu: "Viaţa 
marelui nostru poet Mihail Eminescu a fost nefericită şi 
scurtă. Rândurile de tineri care se duc în fiecare primăvară să-i 
vadă mormântul de la Bellu şi să i-l încunune cu flori, ştiu că 
acum optzeci de ani scriitorii erau de cele mai multe ori jertfe 
ale mizeriei într-o societate nedrept alcătuită". În încheiere 
prefaţatorul scria: ''Melodiile eminesciene în care poetul cântă 
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sentimentul etern omenesc al iubirii rămân juvaere ale rea
lizărilor marelui poet. Generaţia mea le-a ştiut pe de rost; ge
neraţiile de tineri le vor murmura şi de acum înainte în 
primăvara vieţii, c â t  va suna pe lume dulcea limbă 
românească". 

Tirajul cărţii: 40.000 exemplare. 

* 

Această ediţie a fost retipărită fără nici o schimbare în 1956 
şi 1957, în aceeaşi colecţie a "Bibliotecii pentru toţi". 

* 

În 1958, purtând menţiunea: "Ediţia II-a revăzută" (din 
Biblioteca pentru toţi), dar cu indicaţia: "Ediţie îngrijită de 
Perpessicius", avea în frunte un cuvânt de Tudor Arghezi, în 
locul celui al lui Sadoveanu, iar în conţinut păstra acelaşi 
număr de antume (88), în timp ce postumele erau sporite la 25 
de bucăţi. 

În cuvântul său introductiv, Arghezi spunea, între altele: 
"Mă numesc unul din oamenii în viaţă care l-au văzut pe 
Eminescu în carne şi oase ... A vorbi de poet este ca şi cum ai 
striga într-o peşteră. Nu poate să ajungă vorba până la el, fără 
să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să 
povestească pe harpă, şi să legene, din depărtare, delicata lui 
singuratecă slovă ... Într-un fel, Eminescu e sfântul prea curat 
al ghiersului românesc. Fiind foarte românesc, Erriinescu e 
universal ... '"

Aceasta este ultima tipărire în tiraj de masă (SO.OOO exemplare) 
din seria de atunci, nenumerotată, a "Bibliotecii pentru toţi". 
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* 

Deşi nu este o "ediţie", înregistrăm pentru valoarea sa ilus
trativă placheta: 

Mihail Eminescu. Somnoroase păsărele. Ilustraţii de Ligia 
Macovei. Editura Tineretu lui, 1954. E o lucrare de artă. 
Conţine o singură poezie, cu patru ilustraţii în culori de câte o 
pagină, plus patru pagini de text cu chenare desenate, tot în 
culori, cu imagini sugestive adaptate conţinutului poeziei. 
Tiraj 24.000 exemplare. 

Această plachetă a fost retipărită în 1955, 1966 şi 1968. 

* 

O nouă ediţie ilustrată: 
Mihail Eminescu. Poezii. Prefaţă de Zoe Dumitrescu

Buşulenga. Ilustraţii de Maria Constantin. Editura Tineretului, 
Colecţia "Biblioteca şcolarului", 1955, 160 pagini. Tiraj SO.OOO 
exemplare. 

Conţine 29 antume şi 11 postume. Fiecare poezie are în 
frunte un desen în tuş, iar volumul se deschide cu portretul 
poetului, deasemeni desenat în tuş. 

În prefaţă se face o rapidă incursiune biografică, după care 
urmează câteva consideraţii asupra poeziei eminesciene. 
"Viziunea înaltă asupra lumii, bogăţia de registre poetice, 
posibilitatea de prelucrare a celor mai grele idei filosofice într-o 
limbă accesibilă tuturor, truda neprecupeţită întru sporirea 
expresivităţii cuvântului, fac din Eminescu unul din cei mai 
mari poeţi ai lumii, o strună din lira poeziei universale, care 
vibrează necontenit cu sunete ce nu vor cunoaşte moartea". 
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X 

?f n nou mare eveniment editorial - dublat de o perfor
manţă poligrafică demnă de relevat - îl reprezintă ediţia: 

M. Eminescu. Poezii. Ediţie îngrijită de Perpessicius.
Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958. 

Este un volum compact de 658 pagini, tipărit pe hârtie bi
blie, în format redus, elegant şi uşor de manipulat, introdus în 
casetă de carton, alcătuit după modelul colecţiei franceze 
"Pleiade". Spre deosebire de celelalte ediţii de până acum, 
aceasta nu este însoţită de vreo prefaţă, nu are note sau 
comentarii critice şi nici alte intervenţii auxiliare, în afară de 
menţiunea laconică: "Ediţie îngrijită de Perpessicius". Este 
ceea ce am numit cândva o ediţie "mută". Ea include cea mai 
mare parte din cele două volume alcătuite de Perpessicius mai 
înainte (Poezii antume în 1939 şi Postume în 1952) oferind citi
torilor, pentru prima dată în istoria editării Poeziilor un cor
pus aproape integral al liricii eminesciene. Spunem "aproape 
integral", deoarece şi această ediţie este nevoită să sacrifice 
câteva bucăţi, din considerente de ordin conjunctural sau pen
tru ec'onomie de spaţiu. (Dintre antume sunt omise La 
Bucovina şi Doina, la Postume sunt incluse 170 bucăţi, iar din 
lotul celor repartizate de Perpessicius la "Anexe" sunt reţinute 
numai 53 bucăţi, din 93). Volumul conţine deci 311 poezii din 

• cele 387 câte am văzut că a "dezgropat" Perpessicius până în
1952. Fiecare poezie poartă data primei publicări sau a ela
borării, pentru postume, iar pentru alte informaţii, o notă edi-
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torială de la începutul cărţii trimite la "cele cinci tomuri ale 
ediţiei critice"x)_ Volumul se încheie cu o tablă alfabetică a 
poeziilor. Tirajul cărţii: 30.000 exemplare. 

Dintre toate ediţiile publicate până la acea dată aceasta este 
- dacă se poate emite o asemenea aserţiune - aceea care l-ar fi
încântat pe Eminescu cel mai mult. O ediţie, aproape inte
grală, fără prefaţă, note, comentarii sau adnotări făcute pe
marginea poeziilor sale.

Ediţia din 1958 (ca şi celelalte două reeditări care au urmat) 
este cunoscută şi sub numele de "ediţia bibliofilă" sau "ediţia 
Balaci", deoarece Alexandru Balaci, atunci redactor şef al edi
turii, a avut iniţiativa şi şi-a luat răspunderea pentru 
realizarea ei. 

* 

În acelaşi an apare: M. Eminescu. Versuri alese. Cu o 
prefaţă de Tudor Arghezi. Colecţi a "Cele mai frumoase 
poezii". Editura Tineretului, 1958. 

Colecţia "Cele mai frumoase poezii" fusese înfiinţată cu 
puţin mai înainte, iar volumul de faţă era al şaselea din serie, 
anterior fiind publicate selecţii similare de poezii din Goethe, 
Shelley, Lenau, Ovidiu şi Maiacovski. Micul volum, de 
dimensiunea unei cărţi poştale, avea un portret-desen de 
Lăwendal şi cuprindea 22 poezii antume şi două postume. 

În prefaţă Arghezi scria: "Cu intenţia de a pune în sânul 
tinerilor cititori un mănunchi de stihuri alese, pentru a fi

simţite de tăcerile singurătăţii, editura mi-a cerut o pagină de 
care, în nestare de atitudini de catedră, caut să fug prin 

x) E vorba de ediţia de Opere, compusă din: voi. I, Poezii tipărite în timpul vieţii (1939); voi.
11, Note şi Variante (1943); voi. lll, Note şi Variante (1944); voi. IV. Poezii postume (1952); voi.
V. Note şi Variante la Postume (1958).
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târcoale ... Cu atât mă simt mai stânjenit dacă trebuie să-mi 
pui v o rbe le şi semnătura dedesubtul nume lui acestui 
Beethoven al graiului românesc". 

Desigur, mulţi cititori vor fi curioşi să ştie care sunt "cele 
mai frumoase poezii" de Eminescu alese pentru colecţia 
omonimă de faţă. lată-le, în ordinea publicării în volum: 
Venere şi Madonă, Epigonii, Mortu.a est, Floare albastră, 
Împărat şi proletar, Făt-Frumos din tei, Melancolie, Lacul, 
Dorinţa, Singurătate, O, rămâi, Revedere, O, mamă, Scrisoarea 
III, Luceafărul, Şi dacă, Glossă, Peste vârfuri, Somnoroase 
păsărele, Ce te legeni, Mai am un singur dor şi La steaua. La 
postume: Viaţa şi Dintre sute de catarge. Poeziile au data 
apariţiei iniţiale sau a elaborării. Tirajul volumului SO.OOO 
exemplare. 

* 

La începutul anilor 60 Editura de Stat pentru Literatură şi 
Artă (ESPLA) se va restructura şi va căpăta o nouă titulatură: 
Editura pentru Literatură (EPL). Odată cu aceasta se orga
nizează şi o redacţie specială pentru colecţia "Biblioteca pen
tru toţi", care va inaugura o nouă serie, a treia în istoria 
colecţiei, distinctă de seria a doua, imediat anterioară, prin 
faptul că volumele titulare vor fi de aici încolo numerotate. 

Numărul 1 al seriei este consacrat lui Eminescu. 
Volumul M. Eminescu. Poezii. Biblioteca pentru toţi, 1960, 

este de fapt reluarea ediţiei din precedenta serie a colecţiei, cu 
unele modificări. Se menţine textul lui Arghezi despre 
Eminescu, din care am citat, dar se adaugă o introducere mai 
amplă despre viaţa şi opera poetului de Zoe Dumitrescu
Buşulenga. Nota editorială reaminteşte că textul a fost repro
dus după ediţia Perpessicius din 1958 (ESPLA), însă nu se dă 
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nici o explicaţie despre schimbările din conţinut. Numărul 
antumelor este redus cu şase bucăţi (de la 88) - lipsesc, în 
afară de Doina şi La Bucovina, poeziile: Misterele nopţii, La o 
artistă, La moartea prin cepelui Ştirbei, Pajul Cupidon, 
Mănuşa şi Doina - iar postumele sunt sporite de la 20 la 48 
bucăţi, plus 4 Anexe. Poeziile sunt datate, iar volumul care are 
la început un portret-fotografie pe o pagină întreagă, se 
încheie cu o tablă alfabetică a poeziilor. 

Introducerea de 25 pagini, un adevărat studiu literar, se 
începe cu următoarea apreciere: "Creaţia lui Eminescu nu 
reprezintă o fulgeraţie uluitoare, unică şi neaşteptată pe cerul 
poeziei româneşti, ci o sinteză istorică de tradiţie popular
naţională într-o personalitate genială, cu gândire socială şi 
filozofică profundă şi cu o sensibilitate de acuităţi superioare". 

Acest volum a fost reeditat în 1962, în aceeaşi formă, având 
în plus un indice alfabetic al poeziilor după primul vers şi un 
indice al poeziilor după titlu. Alte reeditări - despre care vom 
vorbi mai încolo - s-au succedat în anii următori, în tiraje de 
masă variind de la SO.OOO la 200.000 exemplare.1)

* 

Ediţia "bibliofilă" in 1958 este reluată de: 
Eminescu. Poezii. Ediţie îngrijită de Perpessicius. Cuvânt 

înainte de Mihai Beniuc. Ediţia II-a. E.S.P.L.A. 1960. 
Are acelaşi format şi înfăţişare grafică plăcută ca şi prima 

tipăritură din 1958 - poartă chiar specificaţia "Ediţia II-a" - la 
care s-a adăugat prefaţa lui Mihai Beniuc. Volumul are în 

I) O statistică a editurii informează că numai intre 1960 şi 1970 Poeziile lui Eminescu au fost 
publicate in "Biblioteca pentru toţi" in 560.000 ex. Vezi: Biblioteca pentru toţi. La trei sferturi
de veac de apariţie. Catalog 1968-1970. Editura Minerva, Bucureşti, 1970.

186 

www.ziuaconstanta.ro



frunte portretul poetului realizat în imagine fotografică şi 
aplicat pe o foaie creponată. Nota editorială trimite iarăşi, 
pentru orice alte explicaţii, la "cele cinci tomuri ale ediţiei cri
tice". 

Din prefaţă spicuim: "Despre Mihai Eminescu se mai poate 
oare spune într-o prefaţă ceva deosebit, ceva ce nu am avut 
ocazia să citim în cursul acestor ani? Avem eminescologi încă 
deîndată după moartea poetului. Avem îndeosebi, astăzi, 
savanţi ca George Călinescu şi Perpessicius, care şi-au consa
crat o mare parte din viaţa lor - cea mai importantă poate -
pentru a dezvălui publicului tainele vieţii şi operei acestui 
mare poet, Mihai Eminescu, cel mai mare născut din sânul 
poporului nostru. Dar trebuie să spunem că despre Eminescu 
încă nici până astăzi nu s-a spus tot şi că încă vor veni, după 
noi, generaţii care vor descoperi în opera şi în viaţa lui lucruri 
noi, de o deosebită semnificaţie pentru cultura noastră, pentru 
literatura şi poezia noastră. Noi nu putem astăzi, în dez
voltarea literaturii româneşti, să vorbim altfel decât "înainte" 
şi "după" Eminescu, pentru că, fără îndoială, Eminescu este 
ceva mai mult decât o piatră de hotar, cu caracter istoric. 
Eminescu este o coloană luminoasă care desparte istoria în 
două.'' 

Cartea de 668 pagini avea un tiraj de 20.000 exemplare. 

* 

O re-editare constituie şi: 
Eminescu. Versuri alese. Prefaţă de Mihai Beniuc. Colecţia 

"Cele mai frumoase poezii", Ediţia II-a. Editura Tineretului, 
1960. 

Prefaţa lui Arghezi de la prima ediţie este înlocuită cu una 
de Mihai Beniuc, intitulată "Mihai Eminescu", iar în cuprins la 
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cele 22 poezii antume pe care le-am enumerat în ediţia din 
1958 sunt adăugate cinci bucăţi: Călin, Scrisoarea II, Pe lângă 
plopii fără soţ, Criticilor mei şi Sara pe deal. Alte modificări 
nu există. 

În noua prefaţă se spune: "Fiecare popor are un poet al său 
cu deosebire drag. Ruşii îl au pe Puşkin, ucrainienii pe 
Sevcenko, germanii pe Goethe, englezii pe Shakespeare, ita
lienii pe Dante, ca să cităm numai câteva cazuri. Noi, românii, 
îl avem pe Eminescu". Este prima invitaţie, în noua cohortă de 
prefaţatori, de a-l integra pe Eminescu în universalitate. 

* 

În 1961, Editura pentru Literatură a realizat un frumos set 
de poezii, prezentat într-o casetă de carton, cuprinzând patru 
mici volume, de dimensiunea cărţilor de joc, tipărite pe hârtie 
de ţigarete, cu selecţii din opera poeţilor: M. Eminescu, V. 
Alecsandri, G. Coşbuc şi T. Arghezi. Pentru iubitorii de poezie 
era un cadou original, meritoriu şi deosebit de plăcut. 

Volumaşul M. Eminescu. Poezii. Editura pentru Literatură, 
1961, are 428 pagini, un portret-desen de Ligia Macovei şi 
conţine 81 antume, 43 postume şi 4 anexe. Textele sunt repro
duse după ediţia Perpessicius din 1958. Poeziile au data 
apariţiei sau a elaborării, iar drept comentarii sunt publicate, 
într-o singură pagină, câteva explicaţii ale unor cuvinte mai 
puţin uzuale. Un indice alfabetic după primul vers şi unul 
după titluri completează conţinutul acestei simpatice ediţii. 
Tiraj 20.000 exemplare. 

* 

O altă ediţie ilustrată este: 
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M. Eminescu. Poezii. Ilustraţii de Perahim. Editura
Tineretului, 1961. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu (extras 
din prefaţa publicată şi în alte ediţii anterioare). 

Volumul conţine 33 poezii antume, aranjate cronologic (cu 
data apariţiei) din care lipsesc Luceafărul , Scrisoarea IV, 
Scrisoarea V, Strigoii şi altele; 8 postume (cu anul elaborării). 
Nu se dă nici o explicaţie asupra criteriului după care a fost 
alcătuit volumul. 

Fiecare poezie are deasupra titlului o ilustraţie, în culori, 
adecvată conţinutului. Titlurile sunt trase pe benzi în culori ce 
variază de la o poezie la alta. Prima literă din text este dese
nată şi trasă în culoare. Tiraj 40.000 exemplare. 

* 

În 1961 a apărut: 
M. Eminescu. Luceafărul. Poezii. Prefaţă Ion Rotaru.

Editura pentru Literatură. Este o ediţie ilustrată de graficiana 
Angi Petrescu-Tipărescu. 

Nota editorială precizează că textele sunt reproduse după: 
"Eminescu. Poezii. Ediţie îngrijită de Perpessicius. ESPLA. 
1960", dar volumul conţine numai 53 antume şi  8 
postume.Interesant de observat este că din lotul poeziilor "din 
adolescenţă" aici se publică numai Ce-ţi doresc eu ţie , dulce 
Românie , iar din rândul antumelor lipsesc Strigoii, Scrisoarea 
IV şi V, variantele Mai am un singur dor şi altele. 

Din prefaţă reţinem: "De fapt, Eminescu n-a trăit - complet 
lucid - decât 33 ani, dintre care de-abia 13 în plină forţă cre
atoare. �icu toate acestea opera lui s-a ridicat deasupra tutu
ror plăsmuirilor cuvântului românesc de până la dânsul şi de 
la dânsul încoace, un mă{!_,Ul)ţJ;ij de p�ezii, care pot încăpea 
foarte uşor într-un volum de dimensiuni mici, continuă şi 
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astăzi a fi tot ce s-a scris mai frumos în limba română ... Poezia 
socială apare la Eminescu de timpuriu, înainte de douăzeci 
de ani, cu Junii corupţi, satiră care anticipează elocvent 
Scrisoarea m. Problemele sociale fncep însă să-l preocupe pe 
poet mai ales fn perioada studiilor de la Viena şi Berlin, 
rămânând apoi permanente pentru restul vieţii". 

Din volum lipseşte şi poezia Jurui corupţi, care este dată ca 
exemplu de satiră socială. 

Tirajul acestei ediţii, 130.000 exemplare, 

* 

A doua tipărire a culegerii de mai sus a apărut în anul 
1963, având de astă dată 62 antume şi 19 postume, ilustrate cu 
11 xilografii. Prefaţa de la ediţia I, şi copertă de carton. 

* 

O altă colecţie de mare circulaţie îl abordează pe Eminescu 
în 1962: 

Mihail Eminescu. Poezii. Editura Tineretului. Biblioteca 
şcolarului. Prefaţă şi note de Ion Oana. 

Volumul, destinat elevilor, cuprinde 66 poezii antume şi 34 
postume (reproduse după ediţia Perpessicius 1958), cu data 
apariţiei fiecărei poezii şi cu note de subsol pentru diverse for
mulări care necesitau explicaţii. 

Fiind o ediţie întocmită special pentru şcolari, Prefaţa 
cuprinde o prezentare a vieţii şi operei poetului, împărţită pe 
capitole: I. Viaţa şi personalitatea. 1. Epoca, 2. Etape în drumul 
ieţii i acti ităţii. 3. Personalitatea. II. Opera poetică. 1. 

C ncepţia de pre rolul poeziei şi al poetului m ocietate. 2. 
Faza primelor creaţii. 3. Terne mari ale poeziei eminesciene. 4. 

190 

www.ziuaconstanta.ro



Surse folclorice. 5. Elemente de măiestrie artistică. 
Partea ultimă a volumului oferă un colaj de "aprecieri cri

tice" despre Eminescu (nu este citat aici Maiorescu), un tabel 
bibliografic şi enunţul unor Terne (12 la număr) propuse 
elevilor spre rezolvare. Tirajul cărţii: 55.000 exemplare. 

* 

În 1963 se împlineau 80 ani de la întocmirea primei ediţii a 
Poeziilor, datorată lui Titu Maiorescu. Evenimentul a ocazio
nat apariţia ediţiei jubiliare, cu următorul generic: 

M. Eminescu. Opere alese. I-II-III. Ediţie îngrijită şi
prefaţată de Perpessicius. Colecţia "Scriitori români". Editura 
pentru Literatură. 

Fiind concepută în trei mari volume, ediţia nu a putut să 
apară în anul 1963, ci ea a fost publicată în 1964-1965, 
marcând un nou moment hotărâtor în istoria editării Poeziilor 
lui Erninescu.xl 

În primul rând să observăm că alcătuitorul ei nu o mai 
numeşte "ediţie critică", ci doar "ediţie îngrijită", deoareo:e 
aparatul critic este cel din ediţiile iniţiale ale lui Perpessicius, 
redus însă mult faţă de cantitatea de Note şi Variante din 
ediţiile de la 1939-1944 şi 1952-1958 (pentru postume). În fond, 
rămâne o excitantă ediţie critică, asupra căreia se cuvine să ne 
oprim mai pe larg, tocarni pentru importanţa şi valoarea sa. 

Ea se deschide cu o amplă prefaţă intitulată: "M. Eminescu, 
1850-1889", care se constituie de fapt într-o adevărată mono
grafie. După "repedea trecere în revistă a vieţii" - cum spune 
cu modestie semnatarul textului - urmează o analiză a operei, 

x) În diversele referiri ulterioare, această ediţie este datată uneori 1963, alteori 1964, întocmai
ca în cazul ediţiei Maiorescu din 1883-1884.
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care este "nu numai vastă, dacă o raportăm la cei 17 ani de 
intensitate creatoare, dar şi luminoasă, prin toate acele incan
descenţe pe care le-a sădit în fiecare din paginile scrise şi care, 
departe de a diminua, sporesc pe măsură ce anii se adaugă 
anilor". 

Şi tot cu frazele lui Perpessicius, vom reproduce câteva 
argumente din Lămuriri asupra ediţiei: "Prezenta ediţie 
urmăreşte, deocamdată, să pună la dispoziţia cititorilor ei 
opera poetică, antumă, postumă şi de sorginte poporană a lui 
Eminescu, într-un text cât mai ferit de incertitudini, însoţit de 
un minimum de note şi variante ... Ea pune la contribuţie atât 
textul, cât şi aparatul critic al celor şase volumeX>, cu toate 
retuşările şi rectificările pe care cele trei decenii de când am 
început lucrul metodic al manuscriselor eminesciene şi sfertul 
de veac de la apariţia primului volum, le-au impus cu necesi
tate - pare din ele rezultat al propriilor noastre investigaţii, 
parte sugerată de alţi cercetători ai operei poetului. 
Supunând, deci, unui control adecvat textul poeziilor tipărite 
în timpul vieţii, căruia i s-au adus ultime modificări, ediţia de 
faţă reprezintă, în ce ne priveşte, ultimul cuvânt în materie de 
text eminescian". 

Ediţia aceasta, considerată de alcătuitorul ei ca "definitivă" 
după cum reiese din cele de mai sus, are următoarea struc
tura: 

Vol. I: Prefaţă. Lămuriri asupra ediţiei. Poezii publicate în
t impul vieţii (89 la număr, fiind omisă Doina). Lista ma
nuscriselor lui M. Eminescu din Biblioteca Academiei. Note şi 
Variante ("un minimum de lămuriri"). Indice alfabetic după 
primul vers. Indice alfabetic după titlu. Ca material iconogra-

x) ln 1963 n apărut volumul VI din ediţia critică de Opere inaugurată de Perpessicus în 1939. 
În cele ase volume este indus sectorul liric al operei lui Eminescu i toate comentariile 
respective. Volumul VI este consacrat Literaturii populare. 
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fie sunt reproduse fotografia lui Eminescu şi a Veronicăi Miele 
(existente şi în ediţia din 1939-1943), la care se adaugă acum 
portretul-foto al Ralucăi Eminovici, mama poetului. 
Deasemeni, sunt incluse toate facsimilele după manuscrise 
din prima ediţie critică. 

Lista manuscriselor lui M. Eminescu aflată la Biblioteca 
Academiei prezintă, pentru prima dată în mod complet, 
situaţia acestora: numărul de înregistrare al manuscrisului la 
Bibiliotecă, apoi constituţia originară sau de bibliotecă, 
fizionomia de epocă, aspectul (dacă e unitar, omogen sau mis
celaneu) şi conţinutul, cu enumerarea tuturor lucrărilor 
rămase de la poet. Sunt astfel catalogate 47 corpuri de ma
nuscrise, totalizând 7700 file, adică peste 15.000 pagini. 1 l 

Vol. II conţine Poezii postume (167 bucăţi, plus 53 înseriate 
la Anexe). Note şi Variante. Indici ai poeziilor (după primul 
vers şi după titlu), facsimile. 

Vol. III e rezervat pentru Literatură populară. Aici sunt 
publicate: Poeme originale de inspiraţie folclorică (18 bucăţi), 
Lirica populară (18), Balade (4), Dramatice (5),Basme în proză 
(4), Proverbe , Cimilituri, Cântece de lume, Irmoase, precum şi 
prefaţa scrisă de Eminescu în 1882 la lucrarea lui E. Boican: 
"Literatura populară sau palavre şi anecdote". Deasemeni, 
fireşte, note şi variante, facsimile, un glosar şi un indice alfa
betic (după primul vers). 

Ediţia de Opere alese, dar aproape integrală, întocmită de 
Perpessicius în 1963, a fost retipărită în aceeaşi formă şi în 
acelaşi condiţiuni grafice, foarte bune, în 1973. 

* 

1) O ultima evaluare a "Fondului Eminescu" intocmită de Petru Cretia indică 53 volume (din
tre care trei aflate la Biblioteca Centrală Universitară din laşi), cuprinzând 16220 pagini. (Vezi 
România liberă, din 23 martie 1985).
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În 1963 a fost reeditată: 
Eminescu. Poezii. Ediţie îngrijită de Perpessicius, Cuvânt 

înainte de Mihai Beniuc. Editura pentru Literatură. Ediţia m-a. 
Absolut identică cu ediţia II-a din 1960. Numără acum 710 

pagini (în loc de 668), însă diferenţa se datorează punerii mai 
rare în pagină a poeziilor. 

Este a treia şi ultima prezentare a ediţiei "bibliofile" din 
1958. Tiraj 35.000 exemplare. 

* 

O altă ediţie pentru elevi: 
Mihai Eminescu. Poezii. Prefaţă şi note de George 

Munteanu. Editura Tineretului. Colecţia "Biblioteca şcolaru
lui", 1964. 

Nota editorială previne: "Volumul de faţă cuprinde cele 
mai reprezentative versuri ale marelui nostru poet. Textele 
sunt reproduse după: Eminescu Poezii. Ediţie îngrijită de 
Perspessicius, ESPLA, 1958". 

Conţine 79 antume şi 33 postume. Pentru uzul elevilor 
adaugă un tablou bibliograJfic, 12 terne de lucru şi un capitol 
de aprecieri critice cu extrase din: Titu Maiorescu, B.P. 
Haşdeu, Ion L. Caragiale, C. Dobrogeanu-Gherea, G. 
!brăileanu, Ion Slavici, N. Iorga, T. Arghezi, D. Popovici, M.
Sadoveanu, Perspessicius, Mihai Beniuc, Tudor Vianu, Al.
Rosetti, G. Călinescu, Al. Philippide şi G. Ivaşcu.

În prefaţă, după evocarea "oricât de sumar făcută" a vieţii 
şi activităţii lui Eminescu, se scot în evidenţă particularităţile 
diverselor epoci de creaţie, culminând cu apoteoza 
Luceafărului. "Tensiunea aceasta intelectuală şi afectivă -ivită 
din împotrivirea poetului faţă de plictisul vieţii contemporane 
- constituie însăşi condiţia şi legea de dezvoltarea a creaţiei
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eminesciene, definindu-i toate particularităţile şi situându-l pe 
marele poet în familia celor mai caracteristice spirite ale 
romantismului european protestatar, adică în fond luptător, 
în familia aşa numiţilor poeţi titanieni ... Unghiurile din care 
am scrutat creaţia eminesciană, în dezvoltarea ei încununată 
cu Luceafărul, confirmă împrejurarea că orice vers al poetului 
constituie, în fond, o pledoarie pentru umanism, pentru 
umanismul înalt căruia abia azi i s-a creat la noi condiţii pe 
deplin favorabile de afirmare". 

Tirajul cărţii 60.000 exemplare. 
În 1966 a fost tipărită ediţia II-a. 

* 

O altă ediţie de lux ilustrată: 
· Eminescu. Poezii. Text stabilit de Perpessicius. Ilustraţii de

Ligia Macovei. Editura pentru Literatură, 1964. 
Este un volum de format mare, gen album, ca orice ediţie 

ilustrată, conţine 60 de poezii publicate în timpul vieţi şi 37 
postume, însoţite de 30 ilustraţii, desene în peniţă de câte o 
pagină întreagă, şi e tipărit pe hârtie specială cu semnătura 
poetului în filigran. Are şi caracter bibliofil, deoarece se pre
cizează că din cele 5200 exemplare ale ecestei ediţii, "un 
număr de 32 exemplare, în coli numerotate de la I la XXXII, 
conţinând câte o ilustraţie originală semnată de autoare, au 
fost puse în circulaţie în mape speciale". Ilustraţiile sunt exe
cutate într-un stil grafic de o suavă fluiditate, străbătut de un 
lirism înaripat, în compoziţii luxuriante, exprimând în 
echivalenţe plastice somptuozitatea poetică a universului emi
nescian. 

Ediţia nu are alte indicaţii sau texte suplimentare, dar este 
o ediţie jubiliară, marcând 75 ani de la moartea poetului.
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* 

Odată cu ediţia critică Perpessicius din 1963-1964 a apărut 
un original - ca format, conţinut şi prezentare - volum, intitu
lat sobru: 

Eminescu. Poezii. Editura pentru Literatură. (196�) 
Cartea are un format de buzunar puţin obişnuit, înalt şi 

îngust (16 x 8 cm.), numără 520 pagini, cu o copertă în vernil, 
pe care este imprimată în litere aurite semnătura lui 
Eminescu. În afară de nota editorială: "Volumul acesta repro
duce textele după M. Eminescu, Opere alese vol. I-III, Ediţia 
îngrijită şi prefaţată de Perpessicius", nu are nici prefaţă, nici 
vreo altă explicaţie complementară. Probabil că Editura pen
tru Literatură (redactor de carte Aurelia Rusu) a vrut să ofere 
publicului larg cititor concomitent cu ediţia critică tipărită 
într-un tiraj mai redus (13.000 exemplare) şi o ediţie trasă •în 
60.000 exemplare. 

Volumul conţine numai 62 antume, 50 postume, 8 poeme 
de inspiraţie folclorică, o baladă, trei dramatice, cântece de 
lume, irmoase, exerciţii şi moloz (trei pagini). Partea ciudată a 
acestei culegeri este că din lotul poeziilor din adolescenţă nu 
reţine decât La Bucovina şi La Heliade, iar dintre antume 
lipsesc (în afară de Doina); Înger şi demon, Noaptea, Făt
Frumos din tei, Pajul Cupidon, Atât de fragedă, Foaia veştedă, 
Mănuşa, Adio, Iubind în taină, Somnoroase păsărele, Te duci, 
De-or trece anii, De-oi adormi, Diana şi Kamadeva. 

* 

Tot în 1965 a mai apărut şi o mică bijuterie editorială: 
Mihai Eminescu. Poezii. Cuvânt înainte de Mihai Beniuc. 

Editura Tineretului, într-o colecţie denumită "Diamant", 
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fiindcă era tipărită cu literă "diamant", foarte mică. Volumul 
însuşi avea dimensiunea unei cărţi de vizită, cu coperta carto
nată şi era introdus într-o casetă de carton cu semnătura poe
tului pe una din feţe. Este o mică antologie din lirica erotică a 
lui Eminescu (52 antume şi 22 postume). La sfârşitul fiecărei 
poezii este imprimată semnătura autografă a lui Eminescu, 
cea atât de bine cunoscută. 

În cuvântul înainte Mihai Beniuc scria: "Pentru o colecţie 
care să poarte numele de "Diamant" o mai fericită alegere 
decât versurile de dragoste ale lui Mihai Eminescu nici că se 
poate. Într-adevăr, poezia de dragoste a lui Eminescu, mult 
mai mult decât a celor mai mulţi poeţi români sau străini pe 
care-i cunosc, au faţă de vicisitudinile timpului o rezistenţă ca 
a diamantului la suflarea timpului". 

Tiraj, 10.000 exemplare. 

* 

Mihai Eminescu. Poezii. Texte stabilite de Perpessicius. 
Prefaţa şi note de Teodor Vârgolici. Biblioteca Şcolarului nr. 
13. Editura Tineretului, 1965.

Această ediţie destinată elevilor din clasele inferioare
cuprinde 47 antume şi 12 postume, o selecţie cu aprecieri cri
tice despre Eminescu şi un tabel bibliografic. Poeziile antume 
au data apariţiei şi sunt însoţite de note explicative. 

Din Prefaţa lui Teodor Vârgolici reţinem: "Ca poet 
naţional, Mihai Eminescu sintetizează toată experienţa litera
turii române din epocile anterioare, toate direcţiile fundamen
tale ale dezvoltării culturii noastre în secolul XIX-iea, 
deschizând totodată noi şi luminoase drumuri în viitor. În 
opera lui Eminescu s-au contopit într-un fel unitar, desăvârşit, 
plin de strălucire, sensibilitatea, gândirea profundă şi măies-
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tria poetului genial, cu farmecul şi nobleţea de simţire a 
creaţiei folclorice, s-au întrupat laolaltă idealurile, viaţa şi 
trăsăturile specifice ale poporului român, cu cele mai nobile 
aspiraţii ale culturii universale". 

Ediţia II, 1967. În 1971 a apărut ediţia III-a, fără nici o 
schimbare, la editura Ion Creangă (Biblioteca Şcolarului nr. 
50). 

* 

O altă ediţie de largă circulaţie: 
Eminescu. Poezii. Editura pentru Literatură, 1966. În cele 

333 pagini sunt publicate 71 poezii antume, 52 postume şi 7 
poeme originale de inspiraţie folclorică, precum şi o rubrică 
extinsă de lirică populară. Nota editorială aminteşte că 
"Volumul reproduce textele după: M. Eminescu, Opere alese 
I-ill. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Perpessicius, EPL, 1964-
1965". Fără alte explicaţii, note sau comentarii. Fără material
iconografic. Tiraj 106.000 exemplare.

* 

Paralel cu aceea de mai sus, o bucurie pentru cei mai mici 
cititori: 

Mihai Eminescu. Somnoroase păsărele. Ilustraţii de Liliana 
Roşianu. Editura Tineretului, 1966. 

Este, de fapt, un pliant pentru copii, cu ilustraţiile colorate 
în interior şi cu textul poeziei imprimat pe coperta IV. Îl 
menţionăm ca un exemplu de ingeniozitate tipografică. Tiraj 
120.000 exemplare. 

* 
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În 1965 colecţia "Biblioteca pentru toţi" inaugurează o serie 
nouă, a patra, deosebită de celelalte prin faptul că are coperta 
ilustrată. Această serie nouă se începe cu două volume Poezii

de M. Eminescu, publicate în două numere consecutive, nr. 1 
şi nr. 1 bis, primul volum cuprinzând Antume, al doilea 
Postume. Volumul întâi se deschide cu aceeaşi prefaţă de Zoe
Dumitrecu-Buşulenga, din ediţiile anterioare, la care se 
adaugă acum un tabel cronologic al lui I. Creţu. Ilustraţia co
pertei de Eugen Mihăescu. Această tipărire este, de fapt, a III
a re-editare din "Biblioteca pentru toţi" (seria numerotată), ca 
atare ea reproduce şi cuvântul înainte al lui T. Arghezi din 
ediţia de la 1960. 

Poeziile antume (89, lipseşte Doina) sunt reproduse după 
ediţia Opere alese a lui Perpessicius din 1964 şi poartă data şi 
locul primei apariţii. Postumele, în număr de 126 bucăţi, con
'stituie o antologie întocmită de Zoe Dumitrescu-Buşulega, 
autoarea prefeţei din care extragem: "Ieşit din consonanţa 
unor condiţii de destin istoric naţional şi de determinări indi
viduale, artistul acesta a dat lumii o operă de sinteze uimi
toare, în care se interferează, filtrate prin sita geniului său 
naţional şi topite în limba română căreia i-a dat accente de 
limbă nouă, răsăritul şi apusul, nordul şi sudul ... 
Reconstituind mitologii în spiritul tradiţiilor populare, 
folosind structurile literaturii folclorice de la doină la basm, 
poetul a dat limbii române unitatea ei deplină într-o genială 
sinteză de lexic

1 
morfologie şi sintaxă, îmbogăţind-o, 

mlădiind-o, dându-i armonii sonore până la epuizarea parcă a 
resurselor ei". (Zoe Dumitrescu-Buşulenga publicase î_n 1963, 
la Editura Tineretului, volumul Eminescu, ceea ce explică 
aplicaţia şi abundenţa prefeţelor semnate de dânsa). 

Tirajul acestei ediţii: 200.000 exemplare. Ea a mai fost 
tipărită în 1967, 1970, 1971 şi 1977, cu mici modificări de la o 

' 
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ediţie la alta, ceea ce denotă nesiguranţa sau ezitările edito
rilor succesivi în a se fixa la o alcătuire omogenă şi constantă a 
volumului. Astfel, ediţia IV (1967), în loc să reproducă ediţia a 
treia, se întoarce la ediţia întâia (1960), dar conţine acum nu 
82 antume, ca acolo, ci 80 (sunt scoase, faţă de aceea, poeziile 
De-aş avea, O călărire în zori şi Speranţa, este reintrodusă La 
Bucovina), în acelaşi volum fiind incluse cele 48 postume şi 4 
Anexe din ediţia de la 1960. Ediţia V (1970) o reproduce fidel 
pe precedenta, având doar menţiunea: "Continuare de tiraj". 
Ediţia VI (1971) poartă o notă editorială în care se spune că: 
"Poeziile au fost alese de M. Şora" după ediţia Opere alese 
îngrijită de Perpessicius (1964). Aceste ultime trei- ediţii au 
ilustraţia copertei de Ligia Macovei. Ediţia VII (1977), 
păstrează acelaşi cuvânt înainte de Tudor Arghezi şi acelaşi 
tabel cronologic al lui Ion Creţu, însă vine cu o prefaţă redac
tată în alţi termeni de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Textul este 
reprodus, aici, după Opere alese, ediţia Perpessicius din 1973 
şi volumul conţine acum 89 antume, fără postume sau anexe. 
Ilustraţia copertei este semnată de Vasile Olac, iar caseta cărţii 
indică din nou o cifră record a tirajului: 200.000 exemplare. 

* 

După ediţiile lui Perpessicius s-ar fi putut crede că alte 
"ediţii critice" nu vor mai avea curajul să iasă la iveală. Dar 
iată că o nouă intervenţie apare la orizont. În anul 1969 a fost 
publicat volumul: 

Mihai Eminescu. Poezii. Editura pentru Literatură, volum 
mare, de 701 pagini, fără prefaţă, note sau alte contribuţii, ci 
doar cu o Notă editorială laconică "Texte reproduse după M. 
Eminescu. Poezii. I-III (în curs de apariţie), ediţie critică de D. 
Murăraşu". 
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Cuprinde 169 poezii antume şi postume, intercalate crono
logic, cu anul apariţiei sau numărul manuscrisului şi fila 
respectivă, şi 36 traduceri şi prelucrări . Nu facem decât să o 
semnalăm în acest loc, ca un fel de "avant-premieră", deoarece 
integrala şi ambiţioasa ei realizare avea să vadă lumina 
tiparului mai pe urmă, în 1971 şi 1982, când o vom cerceta mai 
amănunţit. 

* 

Din 1971 avem ediţia: 
Eminescu. Poezii. Ed itura Eminescu. Biblioteca 

"Eminescu". 
Conţine prefaţa intitulată "Eminescu" de Tudor Arghezi, 

reluată din ediţiile anterioare, 83 poezii publicate în timpul 
vieţii (sunt omise 4 poezii din adolescenţă, precum şi Mănuşa, 
Doina şi Dalila) şi 26 postume. 

Ediţia, de caracter strict curent, dar cu o prezentare grafică 
plăcută, nu are nici o notă despre sursa materialului folosit şi 
nici un fel de comentariu critic. 

* 

În colecţia "Lyceum" de texte comentate a editurii Albatros 
a apărut în 1972 volumul având pe copertă genericul: 
Eminescu. Scrisori. Tabel cronologic, note, comentarii şi bibli
ografie de D. Murăraşu. 

În tabelul cronologic, unde sunt menţionate doar datele 
principale din biografia poetului, D. Murăraşu înclină să 
accepte ca zi pe naştere 20 decembrie 1849. 

Următorul capitol al cărţii, intitulat "Ciclul Scrisorilor", 
cuprinde o privire generală asupra genezei şi conţinutului 
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poemelor, după care sunt publicate textele integrale ale celor 
cinci Scrisori în ordinea enumerării lor clasice. Fiecare bucată 
este precedată de câte un comentariu succint, cu referiri la 
variantele din manuscrise, la procesul de craţie, data şi locul 
primei apariţii - cu evoacrea circumstanţelor istorice şi a 
reacţiilor produse - precum şi instructive analize literar
filosofice la obiect. Textul Scrisorilor este însoţit de un vast 
corp de note la subsol, comportând minuţioase observaţii de 
ordin filologic, surse, analogii şi incursiuni în domeniul litera
turii comparate. 

La Addenda sunt publicate câte o variantă din manuscrise 
pentru Scrisorile I, II, IV, V, iar pentru Scrisoarea m un frag
ment din "Istoria imperiului turcesc" de Hammer depre "Visul 
lui Osman". 

Ca material iconografic, volumul conţine portretul poetu
lui (de la 28 ani), al Veronicăi Miele, patru facsimile după 
manuscrise, o scrisoare a Veronicăi şi reproducerea copertei 
de la ediţia Perpesscius din 1939. 

O bibliografie sumară încheie lucrarea, destinată tinerilor 
studioşi de pe băncile şcolilor, însă întocmită de un cercetător 
familiarizat cu textele eminesciene angajat pe o întinsă arie de 
investigaţii şi rezolvări personale relevante. 

* 

Anul 1973 aduce două ediţii diferite. 
M. Eminescu. Opere alese I-ID. Ediţie îngrijită şi prefaţată

de Perpessicius. "Scriitori români". Editura Minerva, 1973, 
Ediţia II-a. Este numerotată "ediţia II-a" deoarece e retipărirea 
ediţiei publicată în 1964-1965 de Editura pentru Literatură, 
reluată acum de Editura Minerva. Perpessicius care ţinea la 
datele jubiliare (1939, 1952„ 1963), ar fi fost desigur fericit să 

202 

www.ziuaconstanta.ro



M. EMINESCU
OPERE ALESE 

.··:r

E4-i/ i'l'lng,iJ{t;I 
ţi p_r isfalal4 

.• . d4 

PER-PE S S l C 1 U S 

ElJJTlA A 11-A 

SCRtlTORt ROi,l'.ANI 

ltDITURA MINERVA 

8 u e U 1" e V H, to 1 S 

www.ziuaconstanta.ro



asiste şi la această apariţie care marca 90 ani de la întocmirea 
ediţiei princeps Maiorescu, dar el se stinsese din viaţă cu doi 
ani mai înainte. Prezenta ediţie am comentat-o la prima 
editare, astfel că nu revenim. Deşi e o ediţie critică, tipărită în 
condiţiuni grafice superioare, tirajul e destul de mare: 13.000 
exemplare. 

* 

A doua ediţie din 1973 este: 
M. Eminescu.Poezii. Prefaţă de Zoe Durnitrescu-Buşulen

ga. Tabel cronologic de Ion Creţu. Editura Albatros, colecţia 
"Lyceum". 

Antologia, întocmită de Virgiliu Ene, reproduce, cu multe 
modificări, ediţia din 1966 a Editurii Tineretului, colecţia· 
"Biblioteca Şcolarului". Prefaţa semnată de Zoe Dumitrescu
Buşulenga este însă nouă, textul şi ordinea poeziilor sunt 
adoptate din ediţia Perpessicius, Opere alese din 1964. 
Volumul conţine 83 poezii publicate în timpul vieţii, 49 pos
tume, aprecieri critice şi o bibliografie selectivă cu două capi
tole: Opera scriitorului (ediţii prezentate cronologic) şi Despre 
scriitor şi operă (volume înregistrate alfabetic după autori). 
Tiraj 65.000 exemplare. 

* 

O ediţie axată pe o tematică graţioasă: 
M. Eminescu. Floare albastră. Lirică de dragoste. Antologie

de Gheorghe Tomozei. Editura Minerva, 1974. Singura notă a 
editorului arată că textele au fost reluate după Opere alese, 
ediţia Perpessicius din 1964. 

Cartea conţine 55 de poezii, antume şi postume, intercalate 
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cronologic, cu data apariţiei sau anul elaborării. Printre poezi
ile omise se numără Scrisorile şi numeroase alte bucăţi ce nu 
intră în tematica ediţiei. 

Volumul a apărut în colecţia "Poetica. Biblioteca de poezie 
românească", într-un tiraj de 25.000 exemplare. 

* 

O mică ediţie pentru cei mici: 
M. Eminescu. Poezii. Ilustraţii şi coperte de Chinschi Elena.

Editura Ion Creangă. Colecţia "Prima mea bibliotecă". 1974. 
Sub fotografia poetului de pe dosul primei coperte sunt 

inserate câteva rânduri despre biografia lui. Volumul conţine 
,34 poezii antume şi 10 postume, cu data apariţiei sau anul ela
borării. Din Scrisoarea ill sunt reproduse doar fragmente. 

Tiraj 144.000 exemplare. 

* 

O ediţie trădând un sistem mai eclectic în alcătuirea sa 
este: 

Mihai Eminescu. Poezii. Selecţie şi prefaţă de Const. 
Ciopraga. Editura Junimea. Iaşi, 1974. Ea inaugurează colecţia 
"Emenesciana" a editurii ieşene, purtând cum bine se cuvenea, 
numărul 1 al seriei. 

Nota editorială de pe dosul paginii de gardă precizează: 
''Prezentul volum antologic urmează textul ediţiei critice inte
grale de Opere (I-VI, t ipăr ită între an i i  1939-1963) de 
Perpessicius. S-a ţinut seama, când a fost cazul, de 
îndreptările efectuate de Perpessicius în ediţia în trei volume 
de Opere alese, apărută la EPL, respectiv la Minerva". 

Volumul, tipărit pe hârtie de culoare bleu, conţine 76 
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poezii antume (numai 5 dintre cele din adolescenţă) şi 36 pos
tume. Cele dintâi sunt puse în ordine cronologică, postumele 
sunt selectate şi orânduite după un gust al editorului. 
Surprinzătoare este includerea între postume a poemului 
închinare lui Ştefan Vodă, despre a cărui paternitate s-a discu
tat destul de mult şi s-a dovedit că nu-i aparţine lui Eminescu. 
(Părerea noastră - şi probabil şi a lui Const. Ciopraga, din 
moment ce publică poemul - este însă că Eminescu a con
tribuit substanţial la şelfuirea sa, chiar dacă prima formă nu-i 
aparţinea). 

Ediţia Ciopraga se deschide cu o penetrantă prefaţă intitu
lată "Eminescu: resorturi ale universului poetic", din care tran
scriem două pasaje: "Nostalgia luminii însoţeşte dramatic 
întreaga operă a demiurgului. Să considerăm nostalgia drept 
o dorinţă de revenire la ceva care a fost (nostos = întoarcere),
dar şi ca stare proiectivă, dar orientată către un nesdo quid.
Tragicul şi apolinicul comportă la Eminescu disocieri de la
niveluri existenţiale diferite legate de experienţa personală, ca
şi de miturile colective. Critica istorică a, demonstrat, din
unghiuri multiple, că structura întâiei vârste a poetului era a
unui persoanaj senin. Să numim acest senin: echilibru apoli
nic. În sistemul său de metafore persistă obsedant, patetic,
mitologia spaţiului liber de la Ipoteşti, de la care pornind, prin
ridicări succesive , privirile cuprind concentric spaţiul
românesc în ansamblu sau vizează temerar cosmicul".

Al doilea pasaj: "Între subiectiv_şi obiectiv, barierele se 
şterg, dualismul Eu-Univers e-aepăşit şi atimci poetul se apro
prie de categoria apolinicului. Retras din societate, într-un 
anumit moment istoric al acesteia, el găseşte compensaţie 
asociind exilului său interior, marea, pădurea, firmamentul, 
instalându-şi stihiile în propria experienţă. Fragmentele lumii 
îşi încetează solicitările contradictorii, iar deasupra lor şi din-
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colo de învălmăşeala regnurilor se profilează o coerenţă cucer
itoare, justificând bucuria de a trăi". 

Volumul a fost tipărit în 44.000 exemplare. 
,, 

* 

Anul 1975, ne-a lăsat o ediţie antologică: 
M. Eminescu. Poezii. Ediţia îngrijită de Perpessicius.

Antologie şi repere istorico-literare de Aurelia Rusu. Editura 
Minerva. Seria "Patrimonium". 

O notă editorială reaminteşte că textul poeziilor este repro
dus după Opere alese, vol. I-II, EPL, 1964. Volumul conţine 
cele 89 poezii antume (cu data şi locul apariţiei), 28 postume 
(cu data elaborării) si 27 anexe. 

În capitolul "Repere istorico-literare" sunt reproduse 
extrase ample, prezentate în ordine cronologică, din studiile 
despre Eminescu semnate de: Titu Maiorescu, C. 
Dobrogeanu-Gherea, G, Ibrăileariu, N. Iorga, Tudor Vianu, G. 
Călinescu, D. Caracostea, Pompiliu Constantinescu, Vladimir 
Streinu, Perpessicius, D.  Popovici, E.I. Tohăneanu, O. 
Murăraşu, Şerban Cioculescu, Edgar Papu, Eugen Teodoru, 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, George Munteanu, Al. 
Philippide, Nicolae Balotă şi Ion Dodu Bălan. 

Cartea a apărut în 31.000 exemplare. 

* 

Tot în 1975 apare: 
M. Eminescu: Sara pe deal, Poezii lirice. Antologie şi post

faţă de Romul Munteanu. Editura Minerva. Colecţia "Arcade". 
Volumul se deschide cu următoarea Notă: "Poeziile lui 

Eminescu au apărut pe parcursul timpului atât în ediţii com-
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plete, cât şi în culegeri mai mici sau antologii mai ample, care 
impuneau oricum anumite acte de renunţări. Unele dintre 
acestea se bazau pe judecăţi de valoare, altele pe criterii de 
altă natură, cum ar fi cele tematice. Noi am optat pentru o
antologie care să sublinieze cu precădere valoarea specifică a 
discursului liric eminescian, toate variantele pe care acesta le-a 
putut înregistra în opera marelui nostru poet". 

Urmează Poezii publicate în timpul vieţii, 57 bucăţi în 
ordine cronologică, de la Venere şi Madonă până la 
Kamadeva şi 44 Postume (toate reluate după Perpessicius), o 
bibliografie selectivă indică ediţii din Poeziile lui Eminescu şi 
referinte critice (titluri de volume sau de eseuri). 

În postfaţa intitulată Eminescu şi eternitatea discursului 
liric, Romul Munteanu face o incursiune în poezia secolului 
XIX, fiind citaţi Byron, Shelley, Hugo, Novalis, Heine, Lenau, 
Baudelaire, Verlaine, Mallarme, Rimbaud etc. "În acest con
text, poezia eminesciană se defineşte ca o expresie specifică a 
modului de creaţie, tipic ultimului mare scriitor romantic 
european. Este adevărat că odată cu opera sa, romantismul 
intră în faza sa finală şi în sud-estul Europei. Semnificativ 
rămâne însă faptul că poezia eminesciană nu are nimic din 
arsenalul artistic caracteristic unei arte epigonice ... Eminescu 
nu este, aşadar, pentru noi un romantic întârziat, ci un scriitor 
care a creat un discurs liric etern, un creator sincronizat cu 
marea literatură a epocii sale, un contemporan al tuturor tim
purilor". 

Colecţia "Arcade" inaugurată în 1970 publică opere funda
mentale ale literaturii române revalorificate critic prin lecturi 
moderne, cum singură se recomandă. 

* 
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O ingenioasă colecţie pentru copii inaugurează editura Ion 
Creangă, în 1976, cu pliantul Revedere, ilustrat de Maria 
Constantin. Poezia şi ilustraţiile sunt imprimate pe o singură 
bandă de hârtie, lungă, împăturită în şase feţe, între două 
coperţi de carton, ilustrate şi ele. Format mare (25 x 20 cm.). 
Tiraj 150.000 exemplare. 

* 

În 1977 editura Ion Creangă, tipăreşte în seria de pliante 
poezia Somnoroase păsărele, cu ilustraţii de Ileana Ceauşu
Pandele. Lucrarea are aceeaşi structură grafică şi acelaşi for-· 
mat ca şi pliantul Revedere, scos cu un an mai înainte. Tiraj 
150.000 exemplare. 

* 

O frumoasă plachetă cu titlul Scrisoarea ID-a (Fragment) 
publică pentru micii cititori tot editura Ion Creangă, în 1978. 
Coperta şi ilustraţiile sunt executate de Roni Noel. Lucrarea, 
de 16 pagini, cu abundente şi viu colorate ilustraţii, cuprinde 
un fragment din poemă, şi anume episodul confruntării dintre 
Mircea cu Baiazid, de la versul: "Ca un semn, un ţărm de altul, 
legând vas cu vas se leagă", până la: "Iar în urma lor se întinde 
falnic armia română". Tiraj 100.000 exemplare. 

* 

M. Eminescu. Poezii. Proză literară. 1-11. Ediţie de Petru
Creţia. Editura Cartea Românească, 1978 este o altă mare 
ediţie de circulaţie, publicată în două volume masive (I, 422 
pag.; II. 567 pag.) şi într-un tiraj "astronomic": 205.000 exemplare. 
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În Notă asupra ediţiei se arată că reproduce textul după 
ediţia Perpessicius (Opere alese, 1973), deoarece "reprezintă, 
în privinţa stabilirii textului şi a organizării poeziilor, ultimul 
cuvânt al editorului". În continuare, Petru Creţia declară: 
"Procedând astfel, introducem în circulaţia largă a operei emi
nesciene, alături de seria integrală a antumelor (cu excepţia 
poeziei Doina) şi alături de numeroase postume pe care 
ediţiile de mare tiraj le-au omis până acum şi cele 18 ''poeme 
originale de inspiraţie folclorică'� tot postume, care fac parte 
de drept din marea creaţie eminesciană". 

Ediţia nu are aparat critic şi înseriază Poeziile publicate în
timpul vieţii (cu data apariţiei), apoi poezii postume, clasifi
cate pe ani (la sumar), iar în interior aşezate în continuare, ca 
şi antumele, fără cap de pagină pentru fiecare titlu. În afară de 
acestea, ediţia mai cuprinde: Poeme originale de inspiraţie fol
clorică (titlu preluat de la Perpesscius), Proze literare (proză 
tipărită în timpul vieţii şi proză postumă), Contrapagină (o 
pagină de umor negru, dezvăluind o faţetă nouă a sarcasmu
lui eminescian) şi un scurt memorial: "Când eram încă la 
Universitate". 

O ediţie de circulaţie largă publicată în colecţia "Mari scri
itori români" a editurii Cartea Românească. 

* 

Tot în 1978 apare: 
M. Eminescu. Luceafărul. Tabel cronologic, prefaţa,

comentarii şi bibliografie de Marin Mincu. Editura Albatros. 
Colecţia "Texte comentate". 

Conţine un Argument al ediţiei şi un studiu introductiv de 
81 pagini, intitulat "Luceafărul, poem al visului romantic". 
Studiul .introductiv este eşalonat pe capitole tematice: I. 
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Geneza. Între alegorie şi simbol. II. Natura dilematică a emi
nescianismului, cu subdiviziunile: 1. Reveria Cătălinei; 2. 
Visul, prefigurare a mitului; 3. Între aspiraţie şi realitate; 4. 
Reveria poetului; 5. Ipostazele reveriei; 6. Procesul creaţiei 
poemului. Naşterea literaturii. 7. Visul vieţii; 8. Naşterea sim
bolului; 9. Dilema eminesdană. Urmează textul Luceafărului, 
cu ample comentarii de subsol, o bibliografie selectivă şi 
referinţe critice. 

Reţinem din Argument: "Trăgându-şi sevele cele mai pu
ternice din poezia folclorică, reveria eminesciană capătă 
expresia ei cea mai profundă în poema Luceafărului, 
dezvăluind la modul cel mai modern dilematica oscilaţie a 
umanului, care, văzut prin prisma romantică, este de obicei 
sfâşiat între aspiraţia pură către integrarea cosmică şi dorinţa 
firească de împlinire în viaţa pământească. Pornind de la 
această dilemă dramatică, eul poetului îşi va multiplica 
ipostazele imaginare". În concluzie: "opera nu ar câştiga nimic 
dacă i-am adăuga un sens pe care nu-l are (optimismul filoso
fie egalizator) şi nici dacă i l-am suprima pe cel pe care îl are 
numai în parte (pesimismul schopenhauerian). Viabilitatea ei 
cea mai profundă derivă tocmai din deschiderea dilematică, 
instituind aspectul modern al eminescianismului". 

* 

Anul 1980 ne-a lăsat două ediţii ale Poeziilor: 
M. Eminescu. Poezii. Postafaţă de George Munteanu.

Colecţia "Arcade". Editura Minerva, este o ediţie care intrigă 
din mai multe motive. 

Volumul cuprinde 54 poezii publicate întimpul vieţii (cu 
data şi locul apariţiei) şi 54 poezii postume (cu anul aproxima
tiv al elaborării). Echivalenţa numerică dintre antume şi pos-
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tume este o primă "originalitate" a noului editor. (Să nu uităm 
însă că George Munteau a mai întocmit o ediţie pentru 
"Biblioteca Şcolarului" de la Editura Tineretului în 1964). Într-o 
notă de la începutul cărţii suntem informaţi că: "Textul poezi
ilor este reprodus din Opere alese, EPL, 1964", dar afară de 
asta nu se mai dă nici o altă explicaţie despre criteriile sau 
principiile ce-au stat la baza alcătuirii ediţiei. Suntem mai ales 
nedumeriţi când constatăm că din lotul antumelor lipsesc şase 
piese din grupul poeziilor din adolescenţă şi multe din cele 
consacrate şi publicate în toate ediţiile, cum sunt: Crăiasa din 
poveşti, Dorinţa, Povestea codrului, Departe sunt de tine, 
Pajul Cupidon, Atât de fragedă, Sonete (trei), Scrisoarea II, 
Scrisoarea V, variantele la Mai am un singur dor, etc., fără să 
se enunţe nici o justificare a acestei opţiuni surprinzătoare. În 
schimb, în altă ordine de idei, George Munteanu atinge în 
Postfaţă problema editării în trecut a Poeziilor lui Eminescu, 
constatând că "acum, în urmă, conflagraţia pare a se fi stins, 
din lipsă de combatanţi". Această idee n-o mai adusese nimeni 
în actualitate în ultimii treizeci de ani, George Munteanu voia 
oare să lase impresia că ar fi avut nostalgia "bătăliei" ediţiilor 
de altă dată? 

În afară de textul poeziilor, ediţia mai conţine o bibli
ografie selectivă, un tablou al ediţiilor, deasemeni selectiv 
(ambele luate din ediţia de la 1975 a aceleaşi colecţii 
"Arcade") şi o culegere de aprecieri critice (de la Titu 
Maiorescu până la George Munteanu). 

În postafaţă purtând titlul "Cântul cel etern eminescian" 
întâlnim câteva aserţiuni remarcabile prin ineditul şi fermi
tatea afirmării lor: "În raport cu atributul de ;,etern", pe care 
posteritatea n-a întârziat să i-l recunoască operei şi să-i 
descopere îndreptăţiri ce sporesc în proporţie geometrică, de 
la o generaţie la alta, dramatica premoniţie eminesciană a 
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rămas neconfirmată. "Cântul cel etern neisprăvit" ne apare 
astăzi ca o superbă licenţă poetică, nu mai mult, raportat la 
destinul operei eminesciene în viitorime". Sau: "Problemele 
valorii şi ale receptării plauzibile a operei eminesciene sunt în 
vremea noastră, după câte se pare, altele. Un foarte probabil 
punct de pornire al discuţiei ar fi de acum în aceea că el, 
Eminescu, este Viaţa care cântă ... La Eminescu, prin "viaţa" e 
de înţeles, după cum a început să se ştie "onticul" (fiinţarea, 
dăinuirea, Das Sein), ·pe al cărui incomensurabil portativ 
"antropologicul" e numai una din înlănţuirile de note ce se 
înşiruie, se modelează după un universal "contrapunct" ce-şi 
inventează la nesfârşit legile, inventându-se deoadată cu ele". 

Este încă un pas înainte spre deschiderea de perspective 
noi pentru explorarea universalităţii lui Eminescu. 

Pe copertă un desen de Ligia Macovei. 

* 

M. Eminescu. Poezii. Prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga.
Tabel cronologic de Ion Creţu. Editura Eminescu. Biblioteca 
"Eminescu", 1980. 

O ediţie curentă, incluzând toate cele 89 antume rămase în 
circulaţie, fără a se indica vreo sursă, dar publicate după tex
tul şi ordinea ediţiei Perpessicius. 

Autoarea prefeţei reproduce întocmai textul despre viaţa şi 
opera poetului, publicat anterior - ca şi tabelul cronologic al 
lui Creţu - în ediţia din "Biblioteca pentru toţi" de la 1977, din 
care mai reţinem: "Ceea ce a încercat într-un fel unic artistul a 
fost să exprime total prin geniul său, geniul poporului român, 
printr-o lucrare neprecupeţită, de proporţii uriaşe, care tre
buia, în gândul său, să facă o modestă verigă jntre înaintaşi şi 
prezent ... Prin iubire şi jertfire de sine faţă de idealurile, aspi-
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raţiile, tradiţiile, concepţia de viaţă a românilor, el s-a proiec
tat pe orbita şi în pantheonul valorilor româneşti şi universale, 
devenind steaua polară la care se raportează azi şi se va 
raporta cât va fi limba noastră pe lume, cultura şi creaţia 
poporului său". 

Cartea a fost retipărită în 1982. 

* 

În "Biblioteca şcolarului" a editurii Ion ·Creangă a apărut 
tot în 1980 volumul: 

Mihai Eminescu: Luceafărul. Poezie şi proză, întocmit şi 
prefaţat de Vladimir Dogaru. Titlul studiului introductiv: 
"Trepte în tematica şi măestria lui Eminescu". Se face o analiză 
a operei literare eminesciene, care culminează în Luceafărul. 
Cităm: "Este ştiut că Luceafărul constituie treapta supremă a 
creaţiei eminesciene. Cel dintâi care şi-a dat seama de acest 
adevăr a fost poetul însuşi, care după opt-nouă ani de 
încercări, retuşări şi şlefuiri, a ţinut să-şi termine poemul, 
încredinţându-l, în 1883, tiparului. În faţa acestui act de 
supremă încordare artistică putem afirma că, dacă Eminescu 
n-ar fi scris Luceafărul, creaţia lui poetică ar fi fost ca o
Mânăstire a Argeşului, rămasă fără turle".

Volumul conţine 20 poeme antume, 2 postume, 3 frag
mente de proză literară şi 5 bucăţi de publicistică. 

Un capitol de "Aprecieri critice" cuprinde selecţiuni din 
istorici şi critici români (de la T. Maiorescu până la N. 
Manolescu), şi din istorici şi critici străini ca: Ramiro Ortiz, 
Gino Lupi, Rosa del Conte, George Bernard Shaw, Alain 
Guillermou, Juri Kojevnikov, Amita Bhose şi Miguel de 
Unamuno. 

Abia în 1982 apare masiva lucrare: 

213 

www.ziuaconstanta.ro



M. Eminescu. Poezii I-III. Ediţie critică de O.Murăraşu.
Editura Minerva, Bucureşti, 1982. 

Este o întreprindere de anvergură şi ultima "Aventură" 
desfăşurată în cosmosul eminescian care a antrenat atâtea difi
cile şi îndrăzneţe explorări succesive. Cele trei volume ale 
ediţiei cuprind poeziile a.11tume, un bogat lot de postume, pre
cum şi o cantitate de aproape 500 pagini dense de "comentarii 
eminesciene". Travaliul lui D. Murăraşu apare astfel ca o 
revenire asupra unor teritorii străbătute şi de alţii mai înainte, 
dar are meritul că porneşte dintr-o riguroasă pasiune de 
cercetător al operei şi personalităţii poetului. "Nici o muncă 
nu poate fi socotită prea mare când ne ocupăm de opera 
aceluia de care s-a putut spunexl că este, după Zamolxe, cel 
mai de seamă om ce s-a născut pe pământul ţării nostre". 
Cuvintele acestea de apreciere - numai în aparenţă hiperbo
lice şi care vin să încoroneze o întreagă serie de epitete 
metaforice închinate lui Eminecu - pot să justifice strădania 
lui D. Murărăşu pentru întocmirea ediţiei sale ciclopice. Tot el 
mai declară în "cuvântul de lămurire" din fruntea lucrării: 
"Ediţia de faţă a fost pentru mine un instrument de lucru, pe 
care mi l-am pregătit ca să pot cerceta metodic opera poetică a 
lui Eminescu în desfăşurarea ei, de la primele încercări versifi
cate - câteva apărute în Familia - până la Luceafărul. Subiect 
de plăcere intelectuală vădită, care se nunaţează cu pasiunea 
de scrupulozitate". 

Este, într-adevăr, o dovadă de extremă pasiune şi scupu
lozitate desfăşurate pe parcursul a câtorva decenii de muncă 
perseverentă. Ca atare, ediţia poate fi folosită ca un bun 
instrument de lucru, dar suscitând şi unele rezerve de principiu. 

D. Murăraşu pare obsedat, în primul rând, la fel ca toţi

x) De către S. Mehedin!i, în Optimismul lui Eminescu (1936)
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ceilalţi editori dinaintea lui, de problema cronologiei. El 
urmăreşte stabilirea unor "date verosimile" în fluxul procesu
lui de elaborare eminescian, fără să separe lotul antumelor de 
cel al postumelor. "Am organizat opera poetică a lui Eminescu 
astfel (în aşa fel n.n.) că antume şi postume se învârstează ca 
într-un buchet de flori variate, nu am pus hotar între ele. 
Astfel toate poeziile lui Eminescu se pot citi cu mulţumirea 
spirituală că avem dinainte ceea ce a găsit autorul demn de 
publicat şi cum se încadrează antumele - cu zgârcenie date de 
poet la iveală - cu imensa operă rămasă în caiete cu toate 
formele ei". Ia tă un criteriu îndrăzneţ - ideea a mai fost 
mângâiată şi de alţii, dar nimeni nu s-a încumetat până acum 
s-o pună în practică - şi o metodă de lucru personală, dar
rezultatul lor nu pare a produce, la lectură, acea "mulţumire
spirituală" invocată de editor. Dimpotrivă, dă mai curând
impresia de amalgam, de incongruenţe artistice, căci antumele
sunt amestecate cu postumele, luate fără discernământ, în
dorinţa de a realiza o cronologie a elaborărilor, alterând efec
tul estetic de ansamblu.

În cele trei volume sunt incluse poeziile create sau conce
pu te în perioada activă a poetului, de la debut până la 
îmbolnăvire şi sunt departajate după cum urmează: volumul 
I, epoca 1866-1874, conţine 26 antume şi 76 postume; volumul 
II, 1875-1879, cu 31 antume şi 86 postume; volumul III, 1880-
1883, cu 31 antume şi 27 postume, la care se adaugă o anexă 
de 34 traduceri şi prelucrări. De remarcat că la lotul antumelor 
găsim acelaşi număr de poezii ca şi în ediţia Perpessicius din 
1964, dar fără să fie identică cu ea. ("Lucrarea lui Perpessicius, 
mărturiseşte Murăraşu, altfel organizată decât a noastră, este 
o mare ediţie bogată în informaţii şi cuprinzătoare de materi
ale de permanentă utilitate pentru orice cercetător al poeziei
lui Eminescu. Ediţia noatră nu o reia pe a lui Perpessicius").
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Faţă de ediţia Perpessicius din 1965, Murăraşu scoate Mănuşa 
şi Foaia veştedă şi le trece la traduceri şi, la fel ca Perpessicius, 
introduce La Bucovina, fapt pozitiv ca recuperare la sumar. 
(Doina, care este amintită în introducere, rămâne însă sacrifi
cată). 

Aşadar, lectura poeziilor în aranjamentul lui Murăraşu 
(după criteriul "învârstării" antumelor cu postumele) devine 
greoaie, iar ediţia îşi păstrează numai caracterul critic impus 
de editor. Ca aport nou, ediţia se încheie cu un indice general 
de nume şi cu un indice alfabetic al scrierilor lui Eminescu 
originale, traduceri şi prelucrări menţionate în cele trei vo
lume. 

Cât despre "Comentariile eminesciene", ele dezvoltă o 
vastă arie de investigaţii, aducând elemente inedite în istori
ografia eminesciană, dar sunt redactate într-un stil cam didac
ticist şi păcătuiesc uneori prin prolixitate şi abuzul de erudiţie. 
De aici rezultă şi unele deducţii hazardate. Este greu de 
admis, de pildă, că ideea de a trata poetic mitul dacic i-a venit 
lui Eminescu de la Wagner, chiar dacă poetul se afla la studii 
în Germania în timpul când marele compozitor transpunea 
mitologia germanică în drame muzicale. Eminescu nu avea 
nevoie de sugestii din afară în această direcţie, deoarece el 
cunoştea prea bine fondul istoric şi "mitologic" al poporului 
român ("Trecutul nostru atât de măreţ în fapte şi oameni m-a 
fascinat totdeauna") şi dovedea o patimă înnăscută pentru 
valorificarea lui. Încă din adolescenţă şi apoi din epoca stu
denţiei vieneze poetul dovedea intense preocupări pentru 
strângerea, organizarea, prelucrarea şi transpunerea în forme 
artistice definitive a materielelor apte să formeze o epopee 
naţională, căci, spunea el încă prin 1868: 
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Tu crezi că eu degeaba m-am scoborât din stele 
Purtând pe frunte-mi raza a naţiunii mele? 

Tot atât de aleatorie este opinia avansată de Murăraşu că 
gustul pentru macabrozitate şi descompunere, infiltrat în 
unele poezii eminesciene (cu trimitere specială la Gelozie) ar fi 
o influenţă din ... Baudelaire ("Une charogne"). Dacă Eminescu
a avut cunoştinţă - şi este incontestabil că a avut - de exis
tenţa lui Baudelaire în poezia franceză, e mai puţin probabil
ca el- format în climatul culturii germane - să fi împrumutat
de la autorul Florilor răului vreo idee sau vreun motiv literar,
din simplul motiv că Baudelaire - poet "maudit", damnat şi

. condamnat, târât pe băncile justiţiei sub acuzaţia de "imorali
tate" - era prea depărtat, ca structură lirică, de creatorul lui 
Călin sau al Luceafărului, cu toate că şi Eminescu dispunea de 
un registru foarte larg şi uneori e inelegalabil în materie de 
sarcasm şi "demonism". La fel de forţată - când e vorba de 
Eminescu - este referirea la unii scriitori francezi de la 
sfârşitul veacului XIX-lea, în frunte cu Andre Gide, de care 
poetul nostru nu poate fi în nici un fel apropiat. (Şi e de pre
cizat că "antiintelectualismul" şi "antiscientismul" lui Gide nu-şi 
află expresia 'în romanul L'lmmoraliste, care a apărut în 1902, 
iar nu în 1894, cum se notează într-un loc, c i  în Les 
Nourritures terrestres din 1897. Dar asta numai ca o exempli
ficare a micilor capcane pe care le întinde excesul de compara
tism unui cercetător devotat ce şi-a închinat întreaga viaţă 
forărilor cât mai adânci într-un domeniu altfel incomensurabil). 

În concluzie, ediţia Murăraşu, ultima mare ediţie critică a 
Poeziilor, rămâne importantă pentru aparatul informaţional, 
dar cu greu ar putea fi acceptată ca model de organizare şi 
prezentare a producţiei lirice eminesciene. Am stăruit mai pe 
larg asupra ei, tocami fiindcă încheie lunga şi foarte disputata 
problemă a editării Poeziilor lui Eminescu, după un veac de 
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experimente. 

* 

De la o ediţie critică pentru specialişti, la una ... pentru copii. 
Volumul Poezii M. Eminescu. Colecţia "Biblioteca pentru 

toţi copiii" Editura Ion Creangă, 1983, este de fapt o selecţie de 
texte eminesciene şi diferite texte despre Eminescu apărute 
mai înainte. Cartea se prezintă însă în asemenea condiţii de 
organizare şi în astfel de aspecte grafice încât merită şi trebuie 
să fie înregistrată printre "ediţiile" Poeziilor, chiar dacă ea se 
adresează cu prioritate cititorilor de vârstă foarte fragedă. 

Fără indicaţii bibliografice sau comentarii auxiliare, această 
culegere are ca scop să înfăţişeze copiilor un Eminescu mai 
apropiat de înţelesul lor, dar în acelaşi timp situat în lumina 
strălucitoare a întregii sale măreţii. Ea se deschide cu Prefaţa 
lui Mihail Sadoveanu de la ediţia "Biblioteca pentru toţi" din 
1955 (reprodusă integral), ur_mată de o "Închinare lui 
Eminescu", semnată de Perpessicius şi datată 1964, şi se 
încheie cu o Postfaţă de Dumitru D. Panaitescu, fiul şi 
urmaşul literar al ilustrului eminescolog. Cele 37 poezii (din
tre care 5 postume) sunt însoţite de 12 ilustraţii de Ligia 
Macovei, reluate din ediţia de lux apărută în 1964. 

Adaptate la profilul cărţii şi la nivelul de asimilare al citito
rilor ei, paginile lui Perpessicius - un foarte succint rezumat al 
amplei Prefeţe de la ediţia de Opere alese din 1964 - vin să 
contureze un portret al poetului şi o imagine a operei lui în 
fraze mai simple şi într-o viziune mai idilică, demne să 
capteze atenţia la vârsta copilăriei: "Născut la 15 ianuarie 
1850, drept al şaptelea copil din cei unsprezece ai căminarului 
Gheorghe Eminovici şi al soţiei sale Ralu, Mihai a cunoscut o 
copilărie dintre cele mai fericite. Casa părintească privea spre 
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dealurile împădurite din faţă, după cortina cărora îmbiau 
pădurea, gârla şi iazul cu insulă la mijloc, unde, în tovărăşia 
fratelui cititor al lui Robinson, desfăşurau războiul împotriva 
broaştelor, urmat de răsunătoare victorii, de care studentul de 
la Berlin îşi va aminti cu nevindecată melancolie. Aici şi-n 
aceşti ani binecuvântaţi ai copilăriei se încheagă iniţierea poe
tului nu numai cu farmecele naturii şi-n tainele firii, dar şi-n 
puritatea originară a vieţii de ţară, a cărei complexă 
cunoaştere copilul o soarbe de timpuriu şi de la izvor". În 
legătură cu substanţa lirismului eminescian, Perpesscius scrie: 
"Eminescu a fost, înainte de toate liricul prin excelenţă al pro
priilor sale experienţe, al propriei sale vieţi, cu bucuriile şi 
deznădejdile ei, indiferent de reflexele câte se pot descoperi, 
ici. şi colo, în versurile sale şi venind dinspre un model sau 
altul al lirismului universal sau de la unul sau altul din filo
zofii pe care i-a frecventat". 

În strânsă concordanţă cu ideile părintelui său, Dumitru D. 
Panaitescu schiţează şi el în Postfaţă un portret al poetului, 
pentru mai adânca familiarizare a copiilor cu autorul 
Luceafărului, scriind în încheiere: "Mihai Eminescu, poetul 
nostru naţional, cum l-a denumit biograful său, G. Călinescu, 
a fost alăfurat marilor lirici ai literaturii universale: muti
tudinea tunoştinţelor, abordarea tuturor genurilor literare cu 
aceeaşi aplicaţie şi cu aceeaşi dăruire, ne face să identificăm 
întreaga sa creaţie literară cu jurnalul intim al unui scriitor 
care a trudit toată viaţa, a iubit şi pătimit, s-a revoltat şi a i<ir
tat totdeauna". 

* 

Secolul de timp care s-a scurs de la prima asamblare în 
volum a Poeziilor lui Eminescu, din 1883-1884 şi până aici, nu 
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se încheie însă nici cu o ediţie critică, nici cu una pentru copii. 
Centenarul prodigioasei călătorii prin lume a versurilor lui 
Eminescu este încoronat de o apariţie insolită, dar tocmai prin 
aceasta menită să marcheze momentul festiv pe care îşi prop
une să-l omagieze. Este vorba de lucrarea: 

LUCEAFĂRUL, realizare bibliofilă, apărută la Timişoara, 
sub egida Centenarului Universitar, a Ca�ei de Cultură a 
Studenţilor şi a Cercului de Bibliofilie din localitate, la iniţiati
va profesorului universitar dr. Ion Iliescu. 

Volumul, de dimensiunea unei piese de bijuterie (5,5 x 4 
cm.) se încadrează în seria cărţilor "liliput", din care a mai 
apărut la noi - şi consacrată tot Luceafărului - o ediţie simi
lară scoasă în anii '30 de M. Fischer-Galati. (Am consemnat-o 
la locul respectiv). Noua creaţie tipografică - executată de 
Întreprinderea poligrafică "Banat" - prezintă însă câteva per
formanţe cu totul remarcabile. Cartea în miniatură are 28 file 
(nenumerotate) - cea a lui Fischer-Galaţi avea 36 file - iar tex
tul Luceafărului - 98 strofe, aşezate căte trei pe o pagină -nu 
este cules în caractere de tipar, ci e transcris într:o caligrafie 
microscopică de Iuliu Martin. _Afară de acestea, originalul 
opuscul este însoţit de opt mici ilustraţii (desene în peniţă, 
trase la sepia), datorite graficianului Vasile Pintea. Pe coperta 
pânzată şi pe pagina de gardă titlul Luceafărului este dease
m eni desenat într-o caligrafie imitând semnătura lui 
Eminescu şi imprimat în litere aurite. 

Cărticica a fost întocmită cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la apariţia Luceafărului.

* 

Cu acelaşi prilej editura Junimea din Iaşi a realizat o ediţie 
de lux consacrată tot Luceafărului, însă la un pol opus celei de 
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la Timişoara ca idee obiectivată poligrafic. Nu mai este o carte 
"liliput", ci un volum de dimensiuni majore (40 x 30 cm.), cu 
coperta cartonată, unde numele poetului şi titlul poemului 
sunt imprimate cu litere aurite pe fondul unei ilustraţii execu
tate într-o nuanţă de albastru-întunecat, reprezentând un colţ 
din galaxia cerească. E cu adevărat o ediţie festivă. Caseta edi
torială de la sfârşitul cărţii îi şi defineşte caracterul: "Această 
ediţie a poemului Luceafărului de Mihai Eminescu s-a tipărit 
cu prilejul împlinirii a 100 ani de la apriţia capodoperei (1883-
1983), în viziunea grafică a pictorului Eugen Ştefan Bouşcă, la 
editura Junimea din Iaşi". 

Lucrarea e compusă din 22 file de culoare gălbuie, dintre 
care zece conţin textul poemului, tipărit pe câte o singură faţă 
a colii, alterante cu zece file ilustraţii la Luceafărul. Cele 98 
strofe ale poemului, câte zece pe o pagină, în caractere 
tipografice aurite, cu prima literă a fiecărei strofe desenată în 
roşu, sunt aşternute peste un soclu în formă de columnă, 
aşezat în mijlocul paginii, cu ornamentaţii marginale în linii 
drepte pentru patru culori trase la ofset. Totul are un aspect 
de eleganţă şi somptuozitate. Ilustraţiile pictorului Bouşcă, 
încadrate pe acelaşi soclu-columnă, sunt executate în stilul 
vechilor fresci româneşti făurite de meşterii zugravi din 
veacurile de mijloc, sugerând atmosfera de basm a poemului. 
Întreaga lucrare se prezintă ca o operă de artă (ea se alătură 
creaţiei pictorului Mişu Teişanu din 1923), realizată "cu 
dăruire profesională şi artistică" - se mai spune în caseta edi
torială - de colectivul Întreprinderii poligrafice din Iaşi. 

Cartea nu are nici o indicaţie de tiraj, ceea ce însemană că 
se îndreaptă către un ·număr restrâns de amatori. 

* 
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Însă nu 1983, ci anul 1984 se impune să fie socotit anul 
marelui jubileu. 

Fără a-şi revendica în vreun fel titulatura de "ediţii jubi
liare", dar având, în mod tacit, acest caracter prin însuşi faptul 
că au apărut simultan în 1984, cele două ediţii ale Poeziilor 
publicate în acest an vin să consemneze prin prezenţa lor toc
mai centenarul editorial al ilustrului volum de versuri. Prima 
dintre ele afişează următorul generic: 

M. Eminescu. Poezii. Prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga.
Tabel cronologic de Ion Creţu. Editura Eminescu, Bucureşti, 
1984. Colecţia "Biblioteca Eminescu". 

Nu este o lucrare nouă. Volumul reia întru totul 
(conţinutul, aranjamentul, prefaţa, tabelul cronologic) ediţia 
din 1980 de la aceeaşi editură şi din aceeaşi colecţie, căreia i 
se adaugă acum un lot de 54 poezii postume, ce însoţesc cele 
89 antume din ediţia anterioară amintită. O notă a editurii -
singura indicaţie redacţională -·precizează că datele menţio
nate la sfârşitul poeziilor antume sunt acelea ale primei lor 
apariţii în revistă sau în volum, datările poeziilor postume 
fiind făcute după manuscrise, iar atunci când au fost stabilite 
după alte criterii sunt puse între paranteze drepte. 

Prin faptul că sunt încorporate la antume 54 poezii pos
tume se poate deduce că editura a fost condusă de ideea de a 
prezenta, la centenarul Poeziilor, un volum cuprinzător al 
liricii eminesciene, din care nu mai putea lipsi un anumit 
număr de postume. Este însă curios că din rândul celor 
incluse lipseşte şi poemul Andrei Mureşanu, comentat mai pe 
larg în două pagini din Prefaţă. 

Pe coperta cărţii un desen de Vasile Socoliuc, înfăţişează 
chipul astral al poetului, după fotografia din anii tinereţii. 

* 

222 

www.ziuaconstanta.ro



A doua contribuţie a anului jubiliar este: 
M. Eminescu. Poezii. Proză literară. 2 voi. Ediţie de Petru

Creţia. Ediţia II-a revăzută şi adăugită. Editura Cartea 
Românească, Bucureşti., 1984. Colecţia "Mari scriitori români". 

Şi aceasta e o reluare fidelă a primei ediţii din 1978, Jnsă 
ceva mai ambiţioasă. Cuprinsul şi aranjamentul ambelor vo
lume sunt acelea din 1978 (le-am descris la locul respectiv), iar 
în plus Petru Creţia inserează acum o Notă asupra ediţiei (de 
fapt două: una pentru poezii, alta pentru proza literară), unde 
dă explicaţii despre concepţia proprie editorială şi semnalează 
"adăugirea" (o singură piesă) pe care o vom prezenta mai jos. 
După ce reaminteşte că pentru Poezii (antume) foloseşte ca 
text de bază textul din ediţia Perpesscius (1963), editorul pre
cizează că, pentru postume, "ne-am simţit obligaţi să aducem 
textului toate îndreptările pe care le-am socotit necesare, atât 
pe baza unor şi mai atente lecturi şi verificări personale, cât şi, 
nu mai puţin, profitând de unele lecţiuni ale recentei ediţii D. 
Murărăşu (1982)". În aceeaşi ordine de idei, Petru Creţia face 
câteva mărturisiri şi anticipări demne de reţinut. El spune că 
prezenta ediţie - care, "deşi de largă difuzare, nu este în nici 
un fel populară" (cartea a fost tipărită în 200.000 exemplare) -
reprezintă o etapă către "cea pe care urmează să o publicăm 
peste doi-trei ani, la Cartea Românească, în trei volume 
(Poezia, Teatrul Proza literară) şi în care pe lângă organizarea 
în ordine cronologică a tuturor textelor, dorim să profităm de 
ultimul cuvânt al filologiei eminesciene", cu scopul, declară 
editorul în continuare, "să dăm nu prea târziu un text al 
operei eminesciene cât mai aproape de textul ideal". (După 
cum se vede, după o sută de ani, suntem încă abia la 
începutul unei noi serii de tribulaţii editoriale ce-şi propun să 
realizeze "textul ideal" - pentru proza literară deocamdată ... ) 

Dar partea senzaţională a noii ediţii "adăugite" a lui Petru 
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Creţia o constituie introducerea în rândul poeziilor din ado
lescenţă a unei bucăţi necunoscute până acum. Este vorba de 
poezia Asta vreau, dragul meu, publicată şi semnată de Mihai 
Eminescu în 1866 în revista Umoristul, din Pesta, condusă, ca 
şi Fqmilia, de Iosif Vulcan. Această poezie, arată Petru Creţia, 
a fost descoperită de către cercetătorii Eugen Cucuzan şi 
Vasile Zvanciuc şi pusă în circulaţie prin paginile revistei 
Tribuna de la Cluj (1979), de unde o reia şi editorul actual. 
Poezia, alcătuită din 4 strofe a câte 14 versuri, cu metrică vari
abilă însă omogene ca structură, e un exerciţiu "ludic" prin 
factura stilistică şi prin conţinutul anecdotic, în genul 
"cânticelor" umorist-sarcastice la modă în acea vreme, pe care 
foarte tânărul Eminescu se complăcea să le parodieze. Bucata 
este inclusă, în ordinea cronologică, la poziţia şapte, între 
Speranţa şi Misterele nopţii, în rândul poeziilor din ado
lescenţă, al căror număr se ridică astfel la 15. 

Ediţia se constituie ca o secvenţă distinctă în filmul editării 
Poeziilor, plăcută la lecturat, îngrijită ca prezentare grafică, 
oferind cititorilor de azi un corpus cvasi-integral al beletris
ticii eminesciene. Ea este menită să împlinească o "ediţie jubi
liară" - şi tocmai în acest sens prefaţa se încheie cu o referire la 
prima ediţie a Poeziilor întocmită de Titu Maiorescu, "care 
împlineşte un veac de la apariţie la începutul acestui an". 

Ambele volume au pe coperte câte o ilustraţie în culori, 
realizate de V. Socoliuc, reprezentând metafore plastice drept 
echivalenţe la simfonia cosmogonică evocată în Luceafărul. 

* 

Seria manifestărilor jubiliare prilejuite de împlinirea a 100 
ani de la apariţia Luceafărului se încheie cu publicarea unui 
elegant volum alcătuit de Uniunea Scriitorilor şi consacrat 
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exclusiv marelui poem eminescian. Volumul cuprinde textul 
Luceafărului din prima formă de la 1883 (cele 98 strofe), pu
blicat de astă dată în zece versiuni paralele: cea română, 
urmată de nouă traduceri integrale în limbile: engleză, 
franceză, germană, rusă, spaniolă, armeană, italiană, 
maghiară şi portugheză. 

Planificată editorial pentru anul 1984, cartea a apărut în 
1985, datorită performanţelor tehnice deosebite rezultate din 
realizarea poligrafică excepţională. Caseta de la sfârşitul volu
mului conţine următoarele indicaţii: "Luceafărul de Mihai 
Eminescu, publicat de Uniunea Scriitorilor din Republica 
Socialistă România (preşedinte Dumitru Radu Popescu) prin 
Editura Cartea Românească (di<ector George Bălăiţă), la
împlinirea unui secol de existenţă a poemului, a apărut în 
1985. Îngrijirea ediţiei, precum şi concepţia artistică de ansam
blu a cărţii aparţin poetului Vasile Vlad. Volumul, însumând 
38 coli de tipar (304 pagini), a fost imprimat la Imprimeria 
Poligrafică Arta Grafică din Bucureşti (director, inginer Sorin 
Alboiu)". 

Se mai precizează că tirajul ediţiei este de 17.555 exem
plare, din care 555 exemplare, tipărite pe hârtie cartografică, 
formează tirajul de lux, numerotat după cum urmează: 5 
exemplare ABC DE (legate în piele şi introduse în casete), 50 
exemplare de la I la L (legate în balacron cu supracoperte celo
fanate şi introduse în casete), 500 exemplare de la 1 la 500 
(legate în pânză crudă bleu, cu. supracoperte celofanate). 

Cartea s-a tipărit în două culori (text în negru, titlurile în 
bleu), cu literă de tip garamond şi fiecare exemplar conţine 
portretul poetului (fotografia de la 19 ani), o pagină de ma
nuscris facsimilată şi zece policromii aplicate pe pagină 
aparţinând artiştilor plastici: Constantin Baciu, Geta Brătescu, 
Sorin Dumitrescu, Ion Gheorghiu şi Elena Urdărescu - Herţa . 

225 

www.ziuaconstanta.ro



Coperta, în alb, negru şi bleu, înfăţişând o imagine a spaţiului 
astral, e semnată de Gheorghe Baltoc. Tehnoredactoare, 
Constanţa Vulcănescu. 

În completarea datelor de mai sus, reproduse pentru a 
sublinia calităţile acestei ediţii, mai rămâne de menţionat 
numele traducătorilor celor nouă versiuni prezentate aici. 
Aceştia sunt: Corneliu M. Popescu (engleză), Mihail Bantaş 
(franceză), Giinter Deike (germană), Iv. Kojevnikov şi I. 
Miramak (rusă), Omer Lara (spaniolă), H.G. Sirumi 
(armeană), Mario de Micheli şi Dragoş Vrânceanu (italiană), 
Kiss Jenă (maghiară), Dan Caragea (portugheză). 

Textul poemului este precedat de un studiu introductiv 
(deasemeni tradus în cele nouă limbi) semnat de Petru Mihai 
Gorcea, intitulat: "Luceafărul- un mit original". Incepând prin 
a enunţa că: "Este vorba de perspectiva unui secol pentru ca să 
înţelegem proporţiile reale ale apariţiei, în aprilie 1883 şi într-un 
modest almanah studenţesc, editat de Asociaţia "România 
Jună" din Viena, a poemului care s-a dovedit, până astăzi, 
capodopera incontestabilă a poeziei române şi care, o afirm cu 
toată răspunderea critică, este una din poeziile de mare rezis
tenţă ale romantismului european", autorul studiului intro
ductiv face o scurtă conspectare a genezei poemului, arătând 
că "Eminescu a lucrat, direct sau indirect, toată viaţa la 
Luceafărul, astfel că poemul reprezintă o summa a unei sim
bolistici statornice, permanent şelfuită de-a lungul întregei 
activităţi creatoare". Trecând apoi la modalităţile de inter
pretare a poemului, Petru Mihai Gorcea, după ce aminteşte că, 
mai înainte, critica română, marcată de o poziţie estetică post
hegeliană, vedea în Luceafărul o ilustrare artistică superioară 
a concepţiei romantice, sub influenţa filosofiei lui 
Schopenhauer, critica din zilele noastre tinde să reinterpreteze 
poemul în lumina unor concepţii mai moderne. În acest sens, 
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se fac referiri la titluri şi termeni de psihoanaliză, relevându-se 
simbolistica poemului din această perspectivă, în conexiune 
cu alte mari creaţii ale literaturii europene din veacul al XIX-lea. 

Cu această nouă viziune interpretativă a Luceafărului şi 
prin prezentarea ultimei întrupări tipografice a poemului, 
încheiem şi noi aici cronica despre odiseea editării Poeziilor

lui Eminescu în primul veac de călătorie a lor pe meridianele 
culturii româneşti. 
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XI. 

I -au scurs, aşadar, o sută de ani de când în România a 
apărut pentru prima dată o culegere de versuri având un titlu 
cât se poate de sobru şi modest: Poesii de Mihail Eminescu.

Centenarul acesta a constituit un moment emoţionant în cul
tura noastră naţională şi tocmai el ne-a îndemnat să facem o 
rapidă incursiune în trecut pentru a schiţa biografia unei 
opere literare de excepţie a cărei odisee editorială iese din 
comun. 

Am survolat în paginile de mai înainte spaţiul străbătut de 
"măiastra carte" de-a lungul unui veac şi am văzut prin câte 
avataruri a trecut ea până la împlinirea venerabilei vârste de 
azi, care o înzestrează cu o tinereţe fără bătrâneţe şi cu o viaţă 
fără de moarte, aşa cum se potriveşte unei creaţii ţâşnită dip 
filoanele adânci ale vajnicului suflet românesc. După toate 
cele ce am întâlnit pe drum ar fi cazul, acum, să formulăm 
unele constatări şi să punem nişte concluzii. 

Prima constatare ce se desprinde de la sine este că interva
lul respectiv, de o sută de ani, se împarte în două perioade, 
dacă nu egale ca întindere temporală, oricum distincte una de 
alta. Este perioada valorificării lui Eminescu până la al doilea 
război mondial, şi perioada valorificării lui în anii următori. 
Printr-o relevantă coincidenţă, pragul care desparte cele două 
perioade poate fi fixat chiar în anul 1950, atunci când s-a 
sărbătorit centenarul naşterii poetului însuşi. S-ar părea că aici 
a intervenit un joc al echilibrului, ca o compensaţie pentru 
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inexistenţa oricărei armonii în procesul de publicare a operei 
eminesciene pe parcursul anilor şi deceniilor. Acest proces 
prezintă inevitabile deosebiri în felul cum a fost conceput şi 
practicat în fiecare din cele două perioade, fără, totuşi, ca în 
desfăşurarea lui să se producă rupturi radicale sau dis
crepanţe ireparabile. Problema editării Poeziilor lui Eminescu 
i-a preocupat în aceeaşi măsură pe oamenii din cele două
perioade de timp - ea impunându-se în ultimă instanţă ca o
chestiune de ordin naţional - cu deosebirea că spiritul în care
era prezentat şi optica prin care era privit fenomen.ul
Eminescu difereau de la o epocă la alta. Bătrânii înaintaşi de
altă dată, animaţi de dorinţa de a găsi o formulă editorială cât
mai expurgată de incertitudini şi dileme, se aflau pe un ver
sant mereu ascendent, dar pândit la tot pasul de capcane şi
dificultăţi, în timp ce exegeţii de azi, mai tineri şi mai bine
echipaţi cu aparatură metodologică, evoluează pe crestele
înalte în explorarea empireului eminescian, eliberaţi de
obsesia întocmirii unei ediţii unitare a Poeziilor. Această ediţie
în osatura ei centrală a fost deja constituită.

A doua constatare se referă la conţinutul planurilor de 
lucru. Mai înainte se depuneau eforturi pentru găsirea unei 
soluţii general acceptabile, care să pună capăt înfierbântatelor 
dispute desfăşurate pe tema alcătuirii unui volum al Poeziilor.

Timp de câteva decenii s-au făcut experienţe, s-au înregistrat 
tentative diverse, au avut loc confruntări de opinii, fără a se 
ajunge la un consens. Însăşi ediţia Perpessicius din 1939 - cea 
mai autorizată şi mai autoritară dintre toate, ea fiind fructul 
unor cercetări personale de o viaţă întreagă, coroborate cu 
aportul celor ce l-au precedat - a avut de întâmpinat unele 
obiecţii din partea unor specialişti de notorietate în epocă, 
deşi această ediţie s-a impus până la urmă ca suverană prin 
arhitectonica ei critică. Desigur că chestiunea editării Poeziilor
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nu e încă rezolvată la modul absolut - oricând vor mai putea 
interveni corectări sau recorectări de lecţiuni - dar ·prin 
Perpessicius s-a ajuns la ceea ce Iorga visa să fie "cea mai mare 
aproximaţie a siguranţei", iar prin investigaţiile ulterioare, 
când devotatul editor şi-a spus ultimul cuvânt prin ediţia din 
1963-1964, "aproximaţia" poate fi echivalată cu "siguranţa" şi 
problema considerată ca adusă în pragul rezolvării mult 
dorite. Perpessicius a tăiat nodul gordian pentru care s-au 
consumat atâtea energii în trecut şi a realizat o ediţie al cărei 
conţinut, ca text, orânduire, limbă şi ortografie, a atins limita 
de unde nu se poate merge mai departe fără a cădea în aven
tură sau poncif. Meritul editorilor din urmă este că, în planul 
lor de lucru, cel puţin în privinţa textului, a ordinei, a limbii şi 
a ortografiei, au preluat ediţia Perpessicius, fără ezitări sau 
rezerve, ca un rezultat logic şi pozitiv al unei îndelungate 
trude depusă pe acest tărâm. Atenţia noilor editori nu se 
îndreaptă acum în direcţia întocmirii volumului şi fixării tex
tului propriu-zis al Poeziilor; cât în aceea a sondărilor tot mai 
adânci pentru descifrarea ultimelor taine ale creativităţii emi
nesciene. 

"Bătălia" ediţiilor a luat prin aceasta sfârşit. De aici încolo 
singurul criteriu discutabil, ce rămâne la latitudinea fiecărui 
editor, este numărul de poezii pe care poate să-l conţină un 
volum. Editorii îşi pot lua libertatea să întocmească ediţii pen
tru categorii diferite de cititori: pentru simpli iubitori de 
poezie, pentru elevi, studenţi, specialişti etc., publicând un 
număr mai mare sau mai mic de poezii - antume sau postume 
(acestea nu mai pot lipsi din nici o culegere, deoarece 
Eminescu a fost şi este mereu "descoperit" mai ales în pos
tume) - după natura categoriilor de cititori cărora li se 
adresează, sau chiar după o tematică adoptată de preferinţă, 
însă în ceea ce privesc ordinea, textul, limba şi ortografia, 
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ediţia Perpessicius constituie temelia de încredere pe care se 
va edifica orice altă încorporare. 

Lucrul acesta se oglindeşte limpede în acţiunea de editare 
din ultimul timp. Aproape toate ediţiile - indiferent de carac
terul lor sau de publicul cărora le sunt destinate - pornesc de 
la ediţia Perpessicius, şi nu evită să indice sursa de unde şi-au 
extras materia primă - atent însuşită - a structurării lor. Prin 
aceasta sunt eludate implicaţiile de ordin filologic ce-au dat 
loc la atâtea episoade imprevizibile şi care au îmbogăţit 
peisajul eminescian în decursul vremurilor cu spectacole ade
sea palpitante. 

Cu toate acestea, odiseea publicării Poeziilor lui Eminescu 
nu s-a încheiat încă. În mod inerent, ediţile ce vor apărea în 
viitor se vor deosebi mereu între ele, deoarece fiecare va avea 
pretenţia de a fi, dacă nu absolut "originală", cel puţin "per
sonală", mai ales în felul de a reflecta fenomenul eminescian 
prin prisme cât mai subtile şi mai rafinate în lumina ultimelor 
cuceriri ale hermeneuticii literare şi filosofice. Şi tocmai aici îşi 
face loc importanţa deosebită a prefeţelor. "Bătălia" ediţiilor s-a 
deplasat pe un teren de emulaţie a prefeţelor, căci se 
desfăşoară acum o întrecere între prefaţatori de a găsi termeni 
cât mai sagaci spre a dezbrăca de mister esenţele. 
Oceanografia eminesciană abia de aici încolo îşi propune să 
exploreze - folosind o atitudine mentală receptivă nouă -
străfundurile abisale unde fiecare cercetător şi fiecare 
generaţie vor descoperi încă zone neprospectate în universul 
marelui liric. 

Abundenţa prefeţelor se constituie într-o serie de con
tribuţii critice epurate de vechile prejudecăţi anecdotice sau 
documentariste şi alcătuind adevărate revelaţii despre sub
stanţa poetică a lui Eminescu şi despre arborescenţa semnifi
caţiilor din opera lui lirică. Ni se propune acum o analiză 
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"ontologică", printr-o interpretare participativă a fenomenului 
eminescian, din perspectivă existenţială, unde chintesenţele 
emoţionale şi cele intelectuale fuzionează, spre deosebire de 
interpretările "antropologice" sau explorările "filologice" din 
trecut, reci, formale, având ca obiect stabilirea concordanţelor 
biografice ori a unui text "ideal". Deasemeni, se fac ample 
incursiuni comparatiste în literaturile lumii pentru a se reliefa 
echivalenţa valorică a poeziei eminesciene cu creaţiile de vârf 
ale poeziei universale. În acelaşi timp aceste prefeţe, care sunt 
de fapt nişte sinteze penetrante, scot în evidenţă însemnătatea 
prezenţei lui Eminescu în contextul poeziei româneşti, el fiind 
acela în raport de care este eşalonată întreaga lirică autohtonă, 
de la producţiile folclorice până la cele mai avansate forme 
sau formule ale modernităţii în literatură. În toate aceste pri
vinţe se poate spune că terenul este încă vast şi aproape virgin. 

Abundenţa prefeţelor, laolaltă cu acuitatea interpretărilor 
din cuprinsul lor, fac ca "eminescologia", privită mai înainte în 
sens peiorativ, să devină un fel de disciplină academică
autonomă, tinzând spre instituţionalizare. Actuala emines
cologie are ca mobil lecturarea sau re-lecturarea textelor, pen
tru a defini acea legătură intimă, intuită mai de mult, dar abia 
în ultima vreme afirmată cu vigoare, dintre genialitatea poe
tului şi văzduhul sufletesc specific poporului său, pe de o 
parte, sau dintre complexitatea ideatică şi estetică a poeziei 
eminesciene şi structurile creativităţii moderne, pe de altă 
parte. 

Odiseea editării Poeziilor lui Eminescu nu s-a încheiat, 
deci, dar a căpătat alte direcţii şi alte aspecte, 9-tingând dimen
siuni de epopee. Cântecul de sirene ce puncta călătoria 
Poeziilor pe mările literaturii noastre s-a prefăcut într-un cor 
de ovaţii şi într-o horă de slăviri, avându-l la mijloc pe Făt
Frumosul poeziei româneşti. Iar dacă mai înregistrăm şi for-
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midabila explozie editorială prin care Poeziile au atins în anii 
din urmă tiraje cu adevărat "astronomice" - aşa cum nici un 
poet din lume n-a cunoscut vreodată - putem afirma cu toată 
îndreptăţirea că "trista soartă" a operei lui Eminescu, pe care o 
invocam la începutul prezentei lucrări, s-a schimbat într-o 
magistrală glorificare a ei. Autorul micului dar fabulosului 
mănunchi de poezii este situat de ultimii săi exegeţi acolo 
unde el merită să stea "nemuritor şi rece": pe tronui unui poet 
naţional de valoare universală. 

Toate acestea vin să împlinească, după mai bine de un veac 
de la formularea ei, prevestirea pe care tânărul Eminescu şi-o 
făcea el însuşi, cu orgoliu şi cu o superbă clarviziune, încă de 
la 16 ani: 

................................................. geniile rele 
Mă lăsară-n pace, că să cânt în lume, 
Să-mi visez o soartă mândră de-al meu nume 

Şi de steaua mea. 
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CATALOGUL EDIŢIILOR 

Întrucât în cele de mai înainte am povestit oarecum "odi
seea" publicării POEZIILOR lui Eminescu în decurs de un 
secol, se impune, probabil, alcătuirea unei catalog integral şi 
exact al ediţiilor apărute în acest interval de timp. Ceea ce şi 
facem în cele ce urmează. Titlurile sunt enumerate în ordine 
cronologică, iar la ediţii sunt consemnate, în limita posibilului, 
toate re-tipăririle respective. 

POESII. Ediţia I. Prefaţă de Titu Maiorescu. - Bucureşti: 
Edit. Librăriei "Socecu", 1884. -VI+ 307 p. + 1 f. portr. 

POESII. Ediţia a II-a. Cu o prefaţă de T. Maiorescu. -
Bucureşti: Edit. Librăriei "Socecu & Comp.", 1885. - VI+ 307 p. 
+ 1 f. portr.

POESII. Ediţia a III-a. Prefaţă de T. Maiorescu. - Bucureşţi:
Edit. Librăriei "Socecu & Comp.'', 1888. - VI + 315 p. + 1 f. 
portr. 

POESII. Ediţia a IV-a. Cu o notiţă biografică de T. 
Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socecu & Comp.", 1889. 
-XIV+ 315 p. + 1 f. portr.

POESII. Ediţia a V-a . Cu o notiţă biografică de T.
Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei" Socecu & Comp.", 1890. 
-XIV+ 331 p.
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POESII. Ediţia a VI-a. Cu o notiţă biografică şi un post
scriptum de T. Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei" Socecu 
& Comp.", 1892. - XVI+ 311 p. 

POESII. Ediţia a VII-a. Cu o notiţă biografică şi un post
scriptum de T. Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socecu 
& Comp.", 1895. - XVI+ 311 p. 

POESII. Ediţia a VIII-a. Cu o notiţă biografică şi un post
scriptum de T. Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socecu 
& Comp.", 1901.- XV+ 255 p. 

POESII. Ediţia a IX-a. Cu o notiţă biografică şi un post
scriptum de T. Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socecu 
& Comp.", 1903. - XV+ 255 p. 

POEZII. Ediţia X-a. Cu o notiţă biografică şi un post-scrip
tum de T. Maioescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socecu & 
Comp.", Societatea Anonimă, 1907. - XV+ 255 p. 

POEZII. Ediţia a XI-a . Cu o notiţă biografică şi un post
sciptum de T. Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socecu *
Comp.", 1913. - 271 p. 

POEZII. Ediţia a XII-a. Cu o notiţă biografică şi un post
scriptum de T. Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librărei "Socecu & 
Comp.", 1920. - 271 p. 

POEZII. Ediţia a XIII-a. Cu o notiţă biografică şi un post
scriptum de T. Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socec & 
Comp.", 1922. - 271 p. 
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POEZII. Ediţia a XIV-a. Cu o notiţă biografică şi un post
scriptum de T. Maiorescu. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socec & 
Comp.", 1924.- 271 p. 

POEZII. Ediţia a XV-a. Cu o notiţă biografică şi un post
scriptum de T. Maiorescu.- Bucureşti: Edit. Librăriei "Socec & 
Comp.", 1927. - 271 p. 

POEZII. Ediţia a XVI-a. După prima ediţie publicată cu o 
notiţă biografică şi un post-scriptum de T. Maiorescu. Postfaţă 
de V. Demetrius. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Socec & Comp.", 
1936. - 265 p. 

PROZĂ şi VERSURI. Editor V.G. Morţun. - Iaşi, 1890. - 1 f. 
autograf. + 254 p. + 1 f. portr. cu erată. 

POEZII COMPLETE. Prefaţă de A.O. Xenopol. - Iaşi: Edit. 
Librăriei "Fraţii Şaraga", 1893. - VIII+ 203 p. + 1 f. portr. 

POEZII COMPLETE. Ediţie nouă. Prefaţă de A.O. Xenopol. 
- Iaşi: Edit. Librăriei "Şaraga", 1894. - 240 p. (Colecţia Saraga).

POEZII COMPLETE. Prefaţă de A.O. Xenopol. - Iaşi: Edit.
Librăriei "Fraţii Şaraga", 1895. - 188 p. cu portr. (Colecţia 
Saraga nr. 7). 

POESII. Carte didactică ... pentru usul şcoalelor. Cu o 
prefaţă de N. Petraşcu. - Bucureşti, editori S. Dimitriu & Matei 
Eminescu, 1895. - 78 p. cu portr. 

POESII. Carte didactică ... pentru usul şcoalelor. Cu un 
cuvânt înainte de I. Alexandrescu-Dafin. - Iaşi: Edit. Librăriei 
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"Fraţii Şaraga", 1896. - 71 p. cu portr. (Bibl. Şaraga, nr. 9). 

POESII. Cu o notiţă biografică de Căpitanul Eminescu, 
fratele poetului. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Leon Alcalay", 
1900. - VI+ 207 p. (Biblioteca pentru toţi, 195-196). 

CÂTEVA POEZII. Cu un portret. Editor: Enea Hodoş -
Caransebeş. Edit. Bibliotecii noastre, 1901. - 48 p. (Bibl. noas
tră, nr. 40). 

JUNII CORUPŢI şi VIEAŢA ŞI SCRIERILE LUI. - Braşov: 
Edit. Librăriei şi Tipografiei "Adolf Albrecht" - 8 p. (Biblioteca 
Junimei, nr. 2). 

POEZII. O notiţă biografică de Ioan Săndulescu. Ediţia a 
II-a completată şi adăugită. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Leon
Alcalay", 1907. - IV+ 256 p. cu erata.

POEZII. Ediţie îngrijită după manuscrise de Ion Scurtu. -
Bucureşti: Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1908. -
XXVIII + 352 p. 

LUMINA DE LUNĂ. Poezii. Ediţie îngrijită după manu
scrise de Ion Scurtu. - Bucureşti: Instit. de Arte Grafice şi Edit. 
"Minerva", 1910. - 391 p. 

LUMINA DE LUNĂ. Poezii. Ediţia a II-a îngrijită după 
manuscrise de Ion Scurtu. - Bucureşti: "Minerva", 1912. - 391 p. 

POEZII. Ediţie revăzută de Ion Scurtu. - Bucureşti: Edit. 
Librăriei "Leon Alcalay", 1910. - 252 p. + IV p. cu ilustr. 
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POEZII. Ediţa a II-a revizuită de Ion Scurtu. - Bucureşţi: 
Edit. Librăriei universale "Leon Alcalay", 1920. - 245 p. + III p. 
(Biblioteca pentru toţi, nr. 195-195 bis, 196-196 bis). 

POVEŞTI şi POEZII, CU DOUĂ ICOANE de M. Eminescu 
şi I. Creangă. - Cernăuţi: Edit. "Dacia", 1910. - 63 p. (Bibl. pop
ulară Dacia, nr. 4-5). 

LUCEAFĂRUL ÎMPĂRAT ŞI PROLETAR. -Bucureşti: 
"Lumen", 1911. - 32 p. (Biblioteca Lumen, nr. 102). 

SONETE ŞI POEZII ÎN FORMĂ POPULARĂ. - Bucureşti: 
Edit. Soc. "Coresi", /ş.a./. -16 p., (Biblioteca Basarabiei, Nr. 8). 

POEZII. Prefaţă de Ion Scurtu. -Bucureşti: Edit. "Papetăria 
Românească", 1913. 

OPERE COMPLETE. Poezii. Nuvele. Roman. Teatru. 
Cugetări. Scrieri: literare, economice, politice şi filozofice. 
Scrisori. Critica raţiunii pure de Kant. Cu o prefaţă şi un 
studiu introductiv de A. C. Cuza. - Iaşi: Editat de Librăria 
românească, Instit. de Arte Grafice N.V. Ştefaniu & Co., 1914 -
IX + 680 p. + erata. 

POEZII II. Poeme de dragoste. Revăzute, clasificate şi com
pletate de Mihail Dragomirescu şi Dr. Constanţa Marinescu. -
Bucureşti: Edit. Librăriei şi Tiografiei "H. Steinberg & Fiu" 
1916. - 88p. (Căminul, Bibl. literară ştiinţifică, nr. 44). 

POEZII. Ediţia a II-a. 2 vol. - Bucureşti: Edit. Librăriei 
"H. Steinberg & Fiu", 1922. -127 p. (I); 88 p. (II). (Căminul, 
Bibl. literară ştiinţifică nr. 31-31 bis, 44-44 bis). 
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POESII. - Arad: Edit. Librăriei "Diecezane",1918. - 218 p. 
(Bibl. Semănătorul). 

POESII. - Arad: Edit. Librăriei "Diecezane", 1925. - 253 p. 
(Biblioteca Semănătorul, nr. 23-25). 

POEZII şi PROZĂ. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Stănculescu", 
1918. - 144 p. 

SONETE şi POEZII ÎN FORMĂ POPULARĂ. - Bucureşti: 
Edit. Societăţii "Coresi", 1919. - 16 p. 

POEZII ALESE. - Sălişte: Edit. Librăriei "Săteanului", 1919. 
- 16 p. (Biblioteca Ardealului, nr. 3).

POEZII. Cu o introducere şi notiţe de Gh. Adamescu. -
Bucureşti: Edit. "Cartea Românească", 1921. - 187 p. (Bibl. scri
itorilor români). 

LUCEAFĂRUL. CĂLIN. Cu o introducere de Prof. Gh. 
Adamescu. - Bucureşti: Edit. "Cartea Românească", 1921. - 32 p. 
(Pagini alese din scriitori români, nr. 7). 

SATIRE. - Bucureşti: Edit. "Cartea Românească", 1921. - 32 p. 
(Pagini alese din scriitorii români, nr. 42). 

POEZII. Cu o introducere şi notiţe de Gh. Adamescu. 
Ediţia a II-a. - Bucureşti: Edit. "Cartea Românească", 1924. -
200 p. (Bibl. scriitorilor români). 

POEZII. Cu o introducere, biografie, notiţe şi glosar de Gh. 
Adamescu. Tipăritura a 3-a - Bucureşti: Edit. "Cartea 
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Românească", 1928. -XVI+ 204 p. + 1 f.portr. (Scriitorii 
români). 

POEZII. Cu o introducere, biografie, notiţe şi glosar de Gh. 
Adamescu. - Tipăritura a 4-a . - Bucureşti: Edit. "Cartea 
Românească", 1932. -XX+ 220 p. (Clasicii români). 

POEZII. Cu o introducere, biografie, notiţe şi glosar de Gh. 
Adamescu. Tipăritura a 5-a. - Bucureşti: Edit. "C artea 
Românească", 1935. -XX+ 220p. 

POEZII. Cu introducere , biografie, notişe şi glosar de Gh. 
Adamescu. Tipăritura a 6-a. - Bucureşti: Edit. "C artea 
Românească", 1938. - 247 p. cu 1 f .  portr. 

POEZII. Cu introducere, biografie, notiţe şi glosar de Gh. 
Adamescu. Tipăritura a 7-a. - Bucureşti: Edit. "C art ea 
Românească", 1940. -247 p. + 1 f. portr. 

POEZII. Cu o introducere, biografie, notiţe şi glosar de Gh. 
Adamescu. Tipăritura a 8-a. - Bucureşti: Edit. "C artea 
Românească", 1942. - 255 p. cu portr. 

POEZII. Cu o introducere, biografie, notiţe şi glosar de Gh. 
Adamescu, Tipăritura a 9-a. - Bucureşti: Edit. "C artea 
Românească", 1946. 224 p. + 1 f .  portr. 

POESIILE LUI ... Ediţie critică îngrijită de N. Iorga. Ediţia 
a II-a. 2 volume. Vol. I (anii 1866-1879), Vol. II (anii 1880-1895). 
- Bucureşti: Edit. "Ligei Culturale", 1931-1932. - 120 p. cu ilus
tr. (I); 136 p. cu ilustr. (II). (Cartea bună, nr. 1, 2 ).
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OPERE COMPLETE. Seria I. Poesii. - Bucureşti: Edit. 
Librăriei "Socec & Comp.", Societ. anonimă, 1922. (2 vol. for
mat mic). Vol I. - Cu o notiţă bibliografică de T. Maiorescu 
(Bibl. Gh. Crişan); Vol. II. - 188 p. (Bibl. Gh. Crişan) 

POEZII LIRICE. Cu o introducere de Lucian Blaga. -
Bucureşti: Edit. "Cultura Naţională", 1923, - 94 p. + 1 pl.- 1 f. 
portr. (Cartea cea bună nr. 6). 

POEZII FILOSOFICE, SOCIALE ŞI SATIRICE. Cu o intro
ducere de Lucian Blaga. - Bucureşti: Edit. "Cultura Naţională", 
1923. - 72 p. (Cartea cea bună, nr.5 ). 

POEZII. Ediţie completă. Vol. I. Elegii şi ode, poeme epice.
Bucureşti: Edit." Eminescu". S.A., 1923. - 204 p. (Clasicii 
noştri). 

LUCEAFĂRUL. Ilustrator Mişu Teişanu. - Bucureşti: 
Atelierele Soc. Luceafărul, 1921 -1923. - 21 p. f. cu ilustr. 

POEZII. Publicate şi adnotate de G. Bogdan-Duică. -
Bucureşti: Edit. "Cultura Naţională", 1924. - 246 p., erata. 
(Scriitori români). 

DOINE şi PLÂNGERI, POEZII. Culegere alcătuită de Ion 
Călugăru. - Bucureşti: Edit. R.O. David şi M. Saraga, 1924. - IV 
+ 112 p. (Colecţia cărţile pentru popor).

POEZII. Ediţie aleasă. - Bucureşti: Edit. Librăriei "Alcalay
& Comp.", 1926. - 205 p. + III. (Biblioteca pentru toţi, nr. 195-
196 bis). 
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POEZII. Ediţie publicată de Octav Minar. - Bucureşti: Edit. 
Librăria Nouă "Carol P. Segal". - 158 p. cu 2 portr. - (Biblioteca 
Judeţeană Bihor). 

POEZII. Cu o introducere de E. Lovinescu. - Bucureşti: 
Edit. "Ancora", 1929. - 200 p. (Biblioteca clasicilor români). 

POEZII. Cu o introducere şi sub îngrijirea d-lui G. Murnu, 
... Cu 12 acuarele - facsimile şi numeroase desene de A. 
Murnu. - Bucureşti: Edit. Naţională - "S. Ciornei", 1929. - 253 p. 

POEZII. Ediţie alcătuită de G. !brăileanu. - Bucureşti: Edit. 
Naţională ''.S, Ciornei", 1930. 320 + IV p. 

POEZII. Ediţie îngrijită de G. !brăileanu.- Bucureşti: Edit. 
Naţională "S. Ciornei",/1931/. ( Ediţie bibliofilă, format mic), 
304 p. + IV p. 

POESII. Ediţie îngrijită de C-tin Botez. Cu 4 planşe în afară 
de text. - Bucureşti: Edit. "Cultura Naţională", 1933. - 558 p. + 
XXV + 1 f. portr. + 3 pl. 

LUCEAţ'ĂRUL. Editat de H. Fischer- Galaţi. - Bucureşti
1

1933. - 70 p. cu 1 f. portr. 

LUCEAFĂRUL. Ediţia a 3-a. H.Fischer-Galaţi. - Bucureşti, 
1934.- 70 p. (Biblioteca Mărţişor, 1). 

VERSURI si PROZĂ. 1-11. - Bucuresti: Edit. "Adevărul", 
' ' 

1934-1936. 102 p. cu 1 f. portr. (I); 112 p. cu 1 f. portret. (II).
(Biblioteca şcolară). 
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POEZII. Ediţie populară, îngrijită de dr. C. Mureşanu. -
Constanţa, 1934. (Colecţia Cartea sub icoană, nr. 2). 

POEZII. După prima ediţie publicată cu o notiţă biografcă 
de T. Maiorescu/. (Postafţă de V. Demetrius). - Bucureşti: 
Edit. "Socec",/1936/ 21S5 p. 

POEZII. Ediţie aleasă. - Bucureşti: Edit. "Alcalay & Comp.", 
1942. - 204 p. (Biblioteca pentru toţi, nr, 195-196) 

POEZII. Ediţie îngrijită de C-tin Botez. Ediţia a 2-a. -
Craiova: Edit. "Scrisului românesc", 1936. - XXXVI + 264 p. 
(Clasicii români comentaţi). 

POEZII. Ediţie îngrijită de G. !brăileanu. - Bucureşti: Edit. 
Naţională "S. Ciornei", 1936. - 304 + IV p. 

POEME. LUCEAFĂRUL, CĂLIN, EPIGONII, 
SCRISOAREA I, SCRISOAREA III. Ediţie îngrijită de Ion 
Pillat. - Bucureşti: Edit. "Cartea Românească", 1937. - 48 p. 
(pagini alese, serie nouă, nr; 25). 

. Mazilu, D.R. - LUCEAFĂRUL LUI EMINESC!U: Expresia 
gândirii. Text critic şi vocabular. Bucureşti: Edit. "Cartea 
Românească", 1937. - 183 p. 

POEZII. Ediţia Institutului de Literatură de sub direcţia 
d-lui Mihail Dragomirescu. - Bucureşti: Edit. "Universul",
1937. - 341 p.

POEZII. Ediţie întocmită şi comentată de G. Călinescu. -
Bucureşti: Edit. Naţională - "Ciornei", 1938. - 278 p. 
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OPERE. Ediţie îngrijită de prof. Ion Creţ�. - Bucureşti: Edit. 
"Cultura Românească", 1939. 4 vol. - 538 p. + 1 f. portr. + erata 
(I); 476 p. U(II); 519 p. (III); 576 p. (IV). 

POEZII TIPĂRITE ÎN TIMPUL VIEŢII. Introducere. Note 
şi variante. Anexe, Ediţie critică îngrijită de Perpessicius. Cu 
50 reproduceri după manuscrise. - Bucureşti: Edit. Fundaţia 
pentru literatură şi artă "Regele Carol II", 1939. - XLII+ 523 p . 

. cu facs. (Opere I.) 

POEZII. Ediţie omagială a Municipiului Bucureşti. Cu 
ocazia împlinirii a cinci decenii de la moartea poetului. 1889-
1939, iunie 15. Cu un cuvânt de încheiere de Ludovic Daus. -
Bucureşti: Edit. "Luna Bucureştilor", 1939. - 261 p. + 1 f. portr. 
+ 8 pl.

POEZII ŞI VARIANTE. Ediţie omagială alcătuită de D.R
Mazilu. - Bucureşti: Edit. "Academiei Române", 1940. - 844 p. 
+ 2 f. portr. + 1 pl. cu facs.

POEZII. Cu o biografie, introducere, notiţe şi glosar. Ediţie
îngrijită de Alexandru Colorian. - Bucureşti: Edit. "Cugetarea", 
1940. - 319 p. (Scriitori clasici români). 

POEZII. Ediţia a II-a. Bucureşti: "Cugetarea", 1942. - 345 p. 

POEZII. Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. - Bucureşti: 
"Cugetarea", 1946. - 357 p. 

POEZII. Ediţie îngrijită de G. !brăileanu. Gravuri şi ilus
traţii de A. Brătescu-Voineşti. - Craiova: Edit. Ministerelor de 
Artă şi Propagandă, 1941. - 261 p, cu portr. 
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POEZII TIPĂl\ITE ÎN TIMPUL VIEŢII. NOTE $1 VARI
ANTE: de la POVESTEA CODRULUI la LUCEAFĂRUL. 
Ediţie critică îngrijită de Perpessicius. - Bucureşti: Fundaţia 
regală pentru literatură şi artă, 1943. - VIII + 461 p. cu facs. 
(Opere II). 

POEZII. Ediţia întocmită ş_i comentată de G. Câlinescu. 
Ediţia a 2-a. - Bucureşti: Edit. Naţională "Gh. Mecu", 1943. -
286 p. + 1 f. erată. 

POEZII. După ediţia Titu Maiorescu şi cu îndreptări după 
ediţia Perpessicius. Cu reproduceri după I. Andreescu. -
Bucureşti: Casa $coalelor, 1943. -155 p. + 17 pl. 

POEZII. Ediţia îngrijită de G. Scorpan. Cu 20 de gravuri 
originale de Th. Kiriacoff-Suruceanu. - Iaşi: Edit. "Cartea 
Moldovei", 1943. - 307 p. cu erată. 

POEZII TIPĂRITE ÎN TIMPUL VIEŢII. Note şi variante de 
la "DOINA" la "KAMADEVA". Ediţie critică îngrijită de 
Perpessicius. - Bucureşti: Fundaţia "Regele Mihai I", 1944. - XI 
+ 409 p. cu facs. (Opere III)

POEME. LUCEAFĂRUL, CĂLIN, EPIGONII,
SCRISOAREA I, SCRISOAREA III. Ediţie îngrijită de Ion 
Pillat. - Bucureşti: Edit. "Cartea Românească", 1944. - 48 p. 
(Pagini alese). 

POEZII. Ediţie bibliofilă îngrijită de M. Tonghin. Ilustrată 
de A. Bordenache. - Bucureşti: Edit. "Cartea românească", 
1944. - 244 p. + 26 pl. 
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POEZII. - Bucureşti: Edit. de Stat, 1946. - 188 p. (Biblioteca 
de buzunar, nr. 15). 

POEZII. Ediţia îngrijită de Petre Teodorescu. - Bucureşti: 
"Vremea", 1946. - XXIV+ 247 p. (Biblioteca clasică Vremea). 

POEZII (din viaţă şi postume). Postfaţă de N. Şerban. -
Bucureşti: "Luteţia", 1947. - 446 p. 

VIAŢA şi OPERA lui MIHAI EMINESCU. Poezii. Istorie şi 
comentarii de Ion Mihăescu. - Craiova: "Meridian", 1947. 

* 

POEZII. Prefaţă de Mihai Beniuc. Volum omagial publicat 
cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naşterea poetului 
Mihail Eminescu. - Bucureşti: Edit. de Stat, 1950. - 348 p. + 1 f. 
portr. (Clasicii români). 

POEZII. Prefaţă de Mihai Beniuc. Planşe: Perahim. 
Ilustraţii: Siegfried. Volum omagial publicat cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la naşterea lui M. Eminescu. -
Bucureşti: Edit. de Stat, 1950. - 274 p. + 1 f.port. + 5 pl. 

POEZII. Cu o prefaţă de N. Moraru. - Bucureşti: Edit. pen
tru literatură şi artă a Uniunii scriitorilor din R.P.R., 1950. -
XXII+ 333 p. (Volum tipărit cu prilejul aniversării a 100 de ani 
de la naşterea lui Mihai Eminescu). 

POEZII. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu. - Bucureşti: 
Edit. de stat pentru literatură şi artă, 1951. - 301 p. (Biblioteca 
pt. toţi). 
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POEZII. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu. - Bucureşti: 
Edit. de stat pentru literatură şi artă, 1952. - 270 p. + 1 f. 
portret+ erata. 

POEZII. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu: Edit. de stat 
pentru literatură şi artă, 1955. - 282 p. + 1 f. portr. (Biblioteca 
pentru toţi). 

POEZII. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu. - Bucureşti: 
Edit. de stat pentru literatură şi artă, 1956. - 282 p. + 1 f. portr. 
(Biblioteca pentru toţî). 

POEZII. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu. Ediţia a II-a. -
Bucureşti: Edit. de stat pentru literatură şi artă, 1957. - 282 p. 
+ 1 f. portr. (Biblioteca pentru toţi).

POEZII POSTUME. Anexe. Introducere. Tabloul ediţiilor.
Ediţie critică îngrijită de Perpessicius. - Bucureşti; Edit. 
Academiei R.P.R., 1952 . - XXXIV+ 561 p. cu facs. (Opere IV). 

POEZII. - /Bucureşti/: ESPLA, 1953. - 272 p. + 1 f. portr. 

ANTOLOGIA POEZIEI ROMÂNEŞTI de la începuturi 
până astăzi. Vol. I. - Bucureşti: "ESPLA", 1954. (Paginile 359-
435 cuprind poezii de Eminescu). 

POEZII. Cuvânt înainte de Vlaicu Bârna. Porteţul de pe 
copertă de C. Creţoiu. - Bucureşti: Edit. de stat pentru lite
ratură şi artă, 1954. - 60 p. - (Colecţia Albina). 

SOMNOROASE PĂSĂRELE. Ilustraţii de Ligia Macovei. -
Bucureşti: Edit. tineretului, 1954. - 4 f. 
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SOMNOROASE PĂSĂRELE. Ilustraţii de Ligia Macovei. -
Bucureşti: Edit. tineretului a CC al UTM, 1955. - 8 p. cu ilustr. 

SOMNOROASE PĂSĂRELE. Ilustraţii Ligia Macovei.
Bucureşti: Edit. tineretului, 1966. - 8 f. ilustr. 

SOMNOROASE PĂSĂRELE. Ilustraţii Ligia Macovei. -
Bucureşti: Edit. tineretului, 1968. - 6 f. 

POEZII ALESE. Ilustraţii de Maria Constantin. Prefaţă de 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga. - Bucureşti: Edit. tineretului, 
1955. - 152 p. cu portr. (Biblioteca şcolarului). 

POEZII. Ediţie îngrijită de Perpessicius. Cu un cuvânt 
înainte de Tudor Arghezi. Ed. a II-a revăzută. - Bucureşti: 
"ESPLA", 1958. - 310 p. + 1 f. portr. (Biblioteca pentru toţi). 

POEZII POSTUME. Anexe. Note şi variante. Exerciţii & 
moloz. Addenda & corrigenda. Apocrife. Mărturii. Indice. 
Ediţie critică îngrijită de Perpessicius. - Bucureşti: Edit. 
Academiei R.P.R., 1958. - 720 p. cu facs. (Opere V). 

POEZII. Ediţie îngrijită de Perpesscius. - Bucureşti: Edit. de 
stat pentru literatură şi artă, 1958. - 657 p. 

POEZII. Ediţie îngrijită de Perpessicius. Cuvânt înainte de 
Mihai Beniuc. Ediţia a II-a. - Bucureşti: "ESPLA", 1960. - XXIV 
+ 666 p. + 1 portr.

POEZII. Ediţie îngrijită de Perpessicius. Cuvânt înainte de
Mihai Beniuc. Ediţia a III-a. - Bucureşti: "ESPLA", 1963. - XXIV 
+ 709 p. + 1 f. portr.
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VERSURI ALESE. Prefaţă de Tudor Arghezi. Portret, 
Lăwendall. - Bucureşti: Edit. tineretului, 1958. - 106 p. (Cele 
mai frumoase poezii, 6). 

POEZII. Cuvânt înainte de Tudor Arghezi. Prefaţă de Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga. - Bucureşti: "ESPLA", 1960. - XXXIII+ 
340 p. + 1 f. portr. (Biblioteca pentru toţi, 1). 

POEZII. Cuvânt înainte de Tudor Arghezi. Prefaţă de Zoe 
Durnitrescu-Buşulenga. - Bucureşti: "ESPLA", 1962. - XXXIII + 
355 p. + 1 f. portret. (Biblioteca pentru toţi, 1). 

VERSURI ALESE. Prefaţă de M. Beniuc. Ediţia a II-a. -
Bucureşti: Edit. tineretului, 1960. - 133 p. + 1 f. portr. (Cele mai 
frumoase poezii, 6) 

POEZII. Portretul , Ligia Macovei. - Bucureşti: Edit. ptr. li
teratură, 1961. - 425 p. (Ediţie bibliofilă, format mic). 

POEZII. Cu o prefaţă de M. Sadoveanu. Ilustraţii de 
Perahim. - Bucureşti: Edit. tineretului, 1961. - 134 p cu 1 f. 
portr. 

LUCEAFĂRUL. Poezii. Prefaţă de Ion Rotaru. Coperta şi 
ilustraţiile de Angi Petrescu-Tipărescu. - Bucureşti: Edit. ptr. 
literatură, 1961. - XVIII+ 180 p. 

LUCEAFĂRUL. Poezii. Prefaţă de Ion Rotaru. Subcoperta, 
coperta şi ilustraţiile de Angi Petrescu-Tipărescu. - Bucureşti: 
Edit. ptr. literatură, 1961. XX+ 253 p. + 11 f. pl. 

POEZII. Prefaţă şi note de Ion Oană. - Bucureşti: Editura 
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tineretului, 1962. - 302 p. cu portr. (Biblioteca şcolarului, 42). 

OPERE ALESE. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Perpessicius. 
Vol. I-III. - Bucureşti: Edit. ptr. literatură, 1964-1965. - LVIII+ 
421 p. cu portr. + 16 pl. (I); 701 p. + 15 pl. (II); 597 p. + 13 pl. 
(III). (Scriitori români). 

POEZII. Text stabilit de Perpessicius. Ilustraţii de Ligia 
Macovei. - Bucureşti: Edit. ptr. literatură, 1964. - 345 p. 

POEZII. Prefaţă şi note de George Munteanu. - Bucureşti: 
Edit. tineretului, 1954. - 301 p. cu portr. (Biblioteca şcolarului, 
84). 

POEZII. Texte stabilite de Perpesscius. Prefaţă şi note de 
George Munteanu. Ed. a II-a. - Bucureşti: Edit. tineretului, 
1966. - 302 p. cu 1 f. portr. (Biblioteca şcolarului, 84). 

POEZII. - Bucureşti: Edit. ptr. literatură, 1965. - 520 p. 
Ediţie bibliofilă din 1958, în tiraj de masă. 

POEZII. Cuvânt înainte de Mihai Beniuc. - Bucureşti: Edit. 
tineretului, 1965. - 259 p. (Ediţie bibliofilă, format mic, literă 
Diamant). 

POEZII. Pentru clasele V-VIII. Prefaţă şi note de Teodor 
Vârgolici. - Bucureşti: Edit. tineretului, 1965. - 165 p + 1 f. 
portret. (Biblioteca şcolarului, 104). 

POEZII. Cuvânt înainte de Tudor Arghezi. Prefaţă de Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga. Tabel cronologic de I. Creţu. Ediţia 
a III-a revăzută. - Bucureşti: Edit. ptr. literatură, 1965. - LXIII+ 
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350 p. (Biblioteca pentru toţi, 1). 

POEZII. Cuvânt înainte de Tudor Arghezi. Prefaţă de Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga. - Bucureşti: Edit. ptr. literatură, 1967. -
LXIII+ 350 p. (Biblioteca pentru toţi, 1). 

POEZII. Cuvânt înainte de Tudor Arghezi. Prefaţă de Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga. Tabel cronologic de Ion Creţu. 
Ilustraţia copertei Vasile Olac. - Bucureşti: "Minerva", 1977. -
271 p. + 440 p. (Scriitori români). 

POEZII. Coperta Paul Mihail. - Bucureşti: Edit. ptr. lite
ratură, 1966. - 335 p. 

SOMNOROASE PĂSĂRELE. Ilustraţie de Liliana Roşianu. 
- Bucureşti: Editura tineretului, 1966. - 8 f. ilustr. (Pliant).

POEZII. Texte stabilite de Perpesscius. Prefaţă şi note de
Teodor Vârgolici. - Bucureşti: Edit. tineretului, 1967. - 196 p. -
(Biblioteca şcolarului, 13). 

POEZII. Ediţia a II-a. Texte stabilite de Perpesscius. Prefaţă 
şi note de Teodor Vârgolici. - Bucureşti: Edit. "Ion Creangă", 
1971. - 200 p. (Biblioteca şcolarului, 50). 

POEZII. Texte reproduse după ediţia critică care era în 
curs de apariţie a lui O. Murăraşu. - Bucureşti: Edit. ptr. lite
ratură, 1969. - 700 p. 

POEZII. Coperta Petre Vulcănescu. - Bucureşti: Edit. ptr. 
literatură, 1969. 
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POEZII. Ediţie critică de D. Murăraşu. Vol. I-II-III. -
Bucureşti: Edit. "Minerva", 1970, 1972. - XXIV+ 438 p. (I); 507 
p. (II); 455 p. (III).

POEZII. Prefaţă de Tudor Arghezi. - Bucureşti: Edit.
"Eminescu", 1971. - 336 p. (Biblioteca Eminescu). 

SCRISORI. Tabel cronologic, note, comentarii şi bibli
ografie de D. Murăraşu. - Bucureşti: Edit. "Albatros", 1972. -
119 p. + 4 f. portr. şi facs. (Texte comentate. Lyceum). 

OPERE ALESE. Vol. 1-3. Ediţie îngrijită şi prefaţă de 
Perpessicius. Ediţia a II-a. - Bucureşti: "Minerva", 1973. - 411 p. 
(I); 696 p. (II); 566 p. (III). (Scriitori români). 

POEZII. Prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Antologie 
alcătuită de Virgiliu Ene. Ilustaţia copertei Aurel Petrescu. -
Bucureşti: Edit. "Albatros", 1973. - XL VI + 313 p. (Lyceum). 

POEZII. Selecţie şi prefaţă de Const. Ciopraga. - Iaşi: Edit. 
"Junimea", 1974. - 292 p. (Eminesciana, 1). 

FLOARE ALBASTRĂ. Lirică de dragoste. Antologie de Gh. 
Tomozei. - Bucureşti: "Minerva", 1974. - 103 p. (Poetica). 

POEZII. - Bucureşti: Edit. "Ion Creangă", 1974. - 96 p. 
(Prima mea bibliotecă, 43). 

POEZII. Ediţie îngrijită de Perpessicius. Antologie şi repere 
istorico-literare de Aurelia Rusu. Coperta seriei: Co.nstantin 
Guluţă. - Bucureşti: "Minerva", 1975. (Patrimoniu). 
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SARA PE DEAL Poezii lirice. Antologie şi prefaţă de 
Romul Munteanu. - Bucureşti: "Minerva", 1975, 264 p. 
(Arcade). 

REVEDERE. Ilustraţii de Maria Constantin. - Bucureşti: 
Edit. "Ion Creangă", 1976. -8 p. 

SOMNOROASE PĂSĂRELE. Ilustraţii de Ileana Ceauşu
Pandele. - Bucureşti: Edit. "Ion Creangă", 1977. - 1 pl. cu 8 f. 
ilustr. color. 

POEZII. Proză literară. Vol. 1-2. Ediţie de Petru Creţia. -
Bucureşti: "Cartea Românească", 1978. - 424 p. (I); 568 p. (II).

(Mari scriitori români). 

LUCEAFĂRUL. Tabel cronologic, prefaţă, comentarii şi 
bibliografie de Marin Mincu. - Bucureşti: "Albatros", 1978. -
LXXXI+ 109 p. (Lyceum. Texte comentate). 

SCRISOAREA III. (fragment). Copertă şi ilustraţii de Roni 
Noel. - Bucureşti: Edit. "Ion Creangă", 1978. - 116 p. cu il. 
color. 

POEZII. Postfaţă de George Munteanu. - Bucureşti: 
"Minerva", 1980. - 408 p. (Arcade). 

POEZII. Prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Tabel 
cronologic de Ion Creţu. Coperta colecţiei Damina Petrescu. -
Bucureşti: Edit. "Eminescu", 1980. - 287 p. (Colecţia Biblioteca 
Eminescu). 

LUCEAFĂRUL. Poezie şi proză. Prefaţă, tabel cronologic şi 
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selectarea aprecierilor critice prof. dr. Vladimir Dogaru. -
Bucureşti: Edit. "Ion Creangă", 1980. - 256 p. (Biblioteca şcolarului). 

POEZII. Vol. 1-3. Ediţie critică de D. Murăraşu. - Bucureşti: 
"Minerva", 1982. - 389 p. (I); 440 p. (II); 415 p. (III). 

POEZII. Prefaţă de Mihai Sadoveanu. Închinare lui 
Eminescu de Perpesscius. Postfaţă de O.O. Panaitescu. -
Bucureşti: Edit. "Ion Creangă", 1983. - 120 p. - (Biblioteca pen
tru toţi copiii). 

LUCEAFĂRUL. Volum bibliofil. Ilustr. Vasile Pintea. 
Tipărit sub egida Centrului Universitar Timişoara şi a Casei 
de Cultură a Studenţilor şi a Cercului de bibliofilie. S-a tipărit 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la apariţia capodoperei 
1883-1983, sub grija prof. univ. dr. Ion Iliescu. Carte liliput. 
Timişoara /s.n./ I.P. "Banat", 1983 - 40 p., 8 f. il. 

LUCEAFĂRUL. Ilustraţii de Eugen Ştefan Bouşcă. - Iaşi; 
"Junimea", 1984. 20 f. pl. il. (Ediţie bibiofilă. S-a tipărit cu prile
jul împlinirii a 100 de ani de la apariţia capodoperei 1883-
1983). 

POEZII. Prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Tabel 
cronologic de Ion Creţu. - Bucureşti: Edit. "Eminescu", 1984. -
-464 p. (Biblioteca Eminescu). 

POEZII. Proză literară. Ediţie de Petru ·Creţia. Ed. a2-a 
revăzută şi adăugită. - Bucureşti: "Cartea Române-ască", 1984. 
2 vol. (424 p; 591 p.). (Mari scriitori români). 

LUCEAFĂRUL. / Ediţie multilingvă/. Îngrijirea ediţiei şi 
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concepţia artistică de Vasile Vlad. Volum omagial apărut cu 
ocazia unui secol de existenţă a poemului. Text în lb. română, 
engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă, armană, italiană, 
maghiară, portugheză. Luceafărul = Lucifer = Vesper = Der 
Abendstein = Lucefenul = Hyperion ... / Traduceri: Corneliu 
M. Popescu, Mihail Bantaş, Gunter Deike; ilustraţii de
Constantin Baciu, Beiu Bănăţescu, Sorin Dumitrescu
Bucureşti: "Cartea Românească", 1984 - 303 p., ilustr. color
(Uniunea Scriitorilor din R.S.R.). Apărut în 1985.
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