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Anul 1883 este marcat definitiv în istoria culturii româneşti de mai
multe evenimenteEminescu, evenimente intersect.îndu-seîntr-un punct (sau
eonvergînd spre acel punct), în care destinul artistic eminescian atinge nivelul cel mai înalt al împlinirii sale iar destinul uman, gradul ee! mai acut
al unei sf'îşierilăuntrice care nu mai putea fi dominată.
în aprilie apărea la Viena, În cel dintîi "AlmanalLal Societăţii Academice Social-Literare «România Jună ,)" (societate studenţească la consti'luirea căreia, in 1870, prin unificarea societăţilor "Homânia" şi "Homânismul", Eminescu,membru în amîndouă, a avut un rol important), poemul
Luceafărul. La 4 iunie, poetul citea în cercul junimiştilor din Iaşi ultima
lui poezie Doina, primită de cei prezenti cu mult entuziasm: "în contra obiceiului ---nota I. Negruzzi, in 1889, în "Convorbiri literare", din 1. iulie-,
pentru Întîia dată de 20 de ani de cind exista societateaun tunet de aplausuri zuci la sfîrşitul eetiii şi mai_mul! dintr? :lUmercşii.mel:1briiprznF
!mbrăţişară pe poet." Poezja va aparea !Il pagInIle revistei "Cony;orbmliterare", În numărul din 1 iulie 1883. Dar la .28 iunie. zăgazurile raţiuniipoetului nu mai rezistaseră...
Aveau să urmeze apoi alte evenimenteEminescu, dar acestea cu participarea, de fapt, indirectă a poetului. La 1 august, revista "t:onvorbiri literare" republica ]JoemuILuceafăl'lll.Din aprilie pînă în februarie 188i, Iosif
Vulcanîi tipărea în "Familia" şapte poezii(citite În serata literară de la T. Maiorescu, din 23 martie J883 şi date spre publicarc vlui 1. Vulcan), incheind
în mod tulburător un cerc desehis uioi, prin debutul din 1866...
Dar peste aceste tulburătoare reveniri. (societatea studenţească de la
Viena, "Junimea" din Iaşi, revista debutului, "Familia", revista consacrării,
"Convorbiri literare"),eea mai cutremurătoare se impnne, la 1)privire reretrospectivă, succesiunea culme [orlistică} prăpastie i umană}, succesiuric atît de imediată încît devine simultaneitate. "Data cînd Eminescu se
hotărăşte să-şi publice poema, observa T. Vianu în legătură eu Luceafărul,
în studiul Poesia lui Eminescu (Bucureşti, "Cartea Românească", 1930, p.
119),coincideeu anul în care el atinge o culme, căreia 1111
trebuia să urmeze o
pantă lină în coborîre, ei prăpastia şi catastrofa."
Simplă coincidenţă? Simplu joc al întîmplării'? Sau poetul, devenit
tot mai conştient de apropiereamomentului în care echilibrul său psihic, din
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ceîn ee mai fragil,În ullimii ani, avea să se rupă, a făcut un ultim efort pentru
a duce la capt cnaţji încif'rînd o dramă interioară în care se confruntau
întrehări privind deopotrivă omul in general (Lllceaf'drul)şi omul concret,
Înscris in anumite coordonate temporale şi sociale (Doina) '?"S-ar spune,
apreciaT, Vianu În studiul amintit (p. I Hl) că in prcsentimentul dezastrului
apropiat, Eminescu îşi strîllgeineă o dată toate puterile". Ideea, Iormulat.ă
În legătură eu Luceafărul, se poate extinde, Într-un anumit sens, şi asupra
Doinei. Şi aceasta cu atit. mai mult, dacă avem în vedere că poezia (începută în 1878, imediat după tratatul de la Berlin), urma să fie citit ă ClIprilejui dezveliriisolemnea statuii lui Ştefan cel Mare din Iaşi, proiectată mai
întîi pentru decernhrie 1882şi amînată apoi pentru ;')iunie 188;),Poezia, care
.contrasta aşa de mult cu toate celelalte.ode ce se compuseseeu ocaziunea
acelei strălucite serbări" (1. Negruzzi,arl. cit.), ar fi trebuit să fie o chemare
sau o trezire la realitate, la realitatea socială şi naţională deopoLrivă,mascat.â În discursurile "oficiale" de "oameni incapabili de.ndevăr şi dreptate",
"trafiean!i de credinte şi de simţiri" "negustori de vorbe şi de principii' (M.
Eminescu, in [aia lui Şteîan Vodâ cel Mare, "Timpul", 18 iunie 188:); apuci
M. Eminescu Opere,(ediţie îngrijită de 1. Creţul, vol IV, Bucureşti, "Cultura Românească", Hl:38 )\)39, p. ):):\.
Definitivate aproape concomitent şi publicate la un interval scurt de
timp una de alta (după un an, 1882,de .,t{lcereartistică"), Luceaîărulşi Doina
repreziută Jpostaze complementare ale unei personalităţi intelectuale şi artistice de cea mai profundă complexitate, implicată deopotrivă În prohlematica filozoficăa omului universal si in cea social-istorică.
In Luceaţărul, Eminescu îşi aSUllă şi exprimă artistic drama umanităţii, trăită cel mai acut de omul elegeniu, a incompatihilităţiidintre contingent şi transcendcnt : "Tr6ind în cercul vostru strîmt/Norocul V[I petrece,;
Ci eu în lumea mea mă simt/Nemurilor şi rece."
Preluînd in mod sugestiv şi semnificativ, ea titlu, denumirea creaţiei
populare in cel mai inalt grad expresie a identităţii spirituale româneşti şi
organizindu-şipoemul in sintaxa şi metrica populară, Eminescu îşi confundă,
în Doina, în 1I1odabsolut, eul liric cu eul naţional. Ellşi asumă şi exprimă
artistic condiţia dramatică a unui popor care îşi vede ameninţate libertatea
demnitatea şi identitatea spirituală spc.cifică.Exprimînd o stare de spirit marcată acut de nelinişte şi insectj'ritate, Eminescu aglomerează, Într-o
dezvoltare sintactică şi prozodieă redUsă la maximum, un mare număr de
substantive, proprii, concret referenţiale (toponlmeşi hidronime)şi comune,
eu semantică, morfologieşi sintaxă populară, construind un spaţiu al închiderii, sufneant.
Imagini ale cosmicităţii, în universul poetic al creaţiei eminesciene,
codrul şi izvorul se cuprind aici, ea semne ale solidarit.ăţiiOl7Hlalură,însintagme devenite expresie a umilirii şi pustiirii: ,,îşi dezbracă lara sinlll,/CocIriil-frateeu româllul-/De săeure se tot pleacă/Şi lwoureleîi seacă---!Sărac
în tară săracă !". Se Înscriu în felul acesta În lantul metaforelor d i Ci1r llg('ii
(puholul), sliriiciri i şÎâdllersilâţ'ii
(spinlll) şi inllazÎei
str eli Il e (dl'llJIwlde fier) : "De la Turnu-l1 DorohoijCul'gduşmanii in pllhoi/ Şi s-aşează pe la noi; jŞi eum vin cu drum de /Zer,/Toatecîntecele pier,!
Zhoară păsru'ile toatelDe neagra străinătate; fNumai umhra spinului/La
uşa ereştinului."
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Meditaţiefilozoficăasupra dramei însingurării nmului ajLIns la couştii11ţ.a
imposibilit.ăţiiar monizării absolutului cu realul, Luceaţăru] este marcat de
impersonalitat.ea aproape gnomică a expresiei: "Din sînul vecinicului ieri;
Trăieşte azi ce moare.jUn soare de s-ar stinge-IleerjS-aprinde iarăşi soare;1
Părînd pc veci a răsări/Din urmă mourtea-l past.e, /Căci toţ.i se nasc spre
a muri/Şi mor spre a se naşte", care se desfăşoară sub semnul echilibrului,
al legilor simetriei, euf'ouieişi eurit.miei,
Doina, strigătul, ele disperare şi de alarmă, al unei sensibilităţi artistice implicateloIal în realitatea cea mai imediată a unui popor care îşi trăieşte
dramatic istoria (implicare determinind o dinamică semnificativă a categoriei gramaticale il persoanei la v erh şi pronume: "De la Nistru pin-Ia 'fisa!
Tot românu1 plînsu-mi-s-a", ,.De la mare la 110Lin/Mereucalea ne-o aţiu",
"Şi străinul te lot paşte/De nu te mai [loţi cunoaşte",..Curg duşmaniiÎn puhoij
Şi s-aşează pe la noi", ,,Tu te-nalţ.ă din mormînt!Să te-aud din corn sunind/
Şi Moldova adunînd.j),se desfăşoară Într-o continuitate necenzurată a expresiei, cu un echilibru mereu stlbmil1at.
Dezvoltarea stării tensionale din plan sernant.ic izbucneşte in planul
expresiei într-un ritm la fel de t.ensionat, care sf'ărimă echilibrul sintactic
şi prozodic de. indată ce se instituie. Structuri propoziţ.ionaleconcise, dense,
nervoase, eliptice sau, dimpotrivă eu reluarea ohsesivă,.adespataut.oţogică,
a unor vocahule sau sintagme, se aglomerează rupînd 'zăgazele sintaxei
ohlectivo: "Vai de biet român săracul, /ÎncHll'ăt tot dă ca racnl.jNici ii
merge, nici se-ndeamnă.JNiciîi este toamna toamnă,JNiei e vară vara luijŞi-I
străin în tara lui".
Blestemu1, aruncat Într-o libertate lexicală şi sintactică specific
populară, marcată de structuri a nacolutice: "Cine-auîndriigiLstrăinii/Mîncaia}. in.iI:laeniJ'\!Înea- i-ar casa T?
Lsia j Şi na ul n!nernjia,!" face loc. invoeaţiei (lUI Ştefan cel Mare), atei imperativă, desfăşurată Int.r-o tepsllllle
sintactică işi prozodică gradată, pentru a sfîrşi Într-o nouă imprecaţ:ţt eal?
închide poemul definitiv, ea o lespede, în punctul cel mai Înalt t,!C'[)'sional
:
"Ştefane,Măria-Ta,/ Tu la Putna nu mai sta./Las'arhimandrituluijTbată grija
sehitului,/Lasă grija sfinţjlor/În sam.apărin!ilor,/Clopotele să le fragiî/ZiuaÎntreagă, noapLea-nLreagă,jDoarS-iHHluraDumnezeu/Ca siî-J.i mîntui neamul tău !/Tll te-nalţă din mormînt liSă Lealld din e()rIl sunînd/Şi Moldova
adunînd,jDe-i suna din corn o dată! Ai s-aduni Moldova toatiî, De-i suna de
două ori/Îţi vin eodri-Ilajutor, Dc-i SUIlaa treia oară/Toţi duşmanii pr să
piară,jDin hotară în hotară· !Îndrăgi-i-ar ciorile/Şi spinzurătorile !"
i Prin Lucea!,âml,poem-sinteză, se pot eUJ1oaştc,aşa cum aprecia T.
Vianu (în studiul eitat, p. 1Hl : "Daeă soarta ar voi ca În noianul vre.murilor
viitoare i'nLreagaoperă poetică a lui Eminesc.usă se piardă, după cum lucrul s-a Întimplat cu atîtea opere ale antiehită!ii, şi numai Lllcea!'ârlllsă se
păstreze, strănepoţ.iinoştri ar putea culege din ea imaginea esenl.ialăa poeluluL"), principalelecategorii lirice ale creaţiei lui Eminescu dar fărfl Doina,
po(mlil cel mai profund din seria deschisă în 1867 prin Ce-fi doresc eu ţie,
dulce Rornânie, cUlloaştereauniversului semantie şi al registrului stilislie, iar,
prin aceasta, a personalitălii sale artis tiee ar rămîne ineompIetă. L ucealârul
este reprezentativ pentru dimensiunea filozofică a lirisIlllijluieminescian.
Doina este un poem exemplar pentru imaginea poetului politie.
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şi de expresie lingvistică şi
Doina si t.extele publicate În ziarul "Timpul" În anii 1882
şi 1
poartă Însfmmcleimplr-t.iri
i, pină la confundate, a destinului artistic eminescian eu destinul S:hI uman.
De aeeastă. rari) şi tulburătoare împletire, contemporanii poetului vor
deveni tot mai
din m.om.enLuIîn care vor putea cunoaşte mai înin ansamblu, creatia sa poetică. La sfîrşitul lunii decembrie a
aceunas:an 1
care va trebui să poarte numele de Anul Eminescu,se producea cel mai important eveniment editorial din istoria literaturii româneşti.
Apărea acum, probabil În ziua de 21 decembrie,prin grija lui Tit.uMaiorescu,
la Editura l ibrăriei Soccc& comp. din Bucureşti, prima ediţie de Poesii eminesciene. (Apariţia era anunţată de ziarul ,.n()mJnlll" din 22 deeemhrie, Ia
rubrica "Ştiri el-alezilei" : "A apărut în editura Librăriei Socec din Bucureşti
Poesiilelui Mihai Eminescu intr-un splendidvolum de :300pag. care (ace cea
mai mare onoare artei tipografiee...")
Se pare că, după mai hine de un deceniu de la transcrierea, În 1869
şi 1870, "ealigrafidl", "ea de tipar", în suhmanuscrisul Marta, a poeziiJorpuhlicat.e, Între 18G5 ] 870, "numerotate de la 1 -:35", şi mai tîrziu a altor
poezii," pe care le voia anexate aceleiaşi vîrste" (M. Eminescu, Opere,ediţia
Perpessicius, I, 1939,p. ,j52), în anii imediat precederiţi ediţiei maioresciene,
Eminescuse gîndea cu o relativă insistenţă la pregătirea unei părţi din creaţia sa pentru tipar. în 1881 reverie sau numai reciteşte parte din creaţia publicată pînă la acea dată; stau mărturie, în acest sens, modificările aduse
unor poezii deja transcrise în SInS.Moria, ca şi alăturarea anului 1881 la
data iniţială a poeziei de debut la "Familia", De-aş auea _.. sept. 18fi5-- 1881
(cf'. ediţia Perpessicius, J, 245). în acelaşi timp poetul pare să se fi oprit şi
asupra titlului pe care ar fi urmat să-I dea volumului.Pe fila 123 a ms. 22';7,
datată ele Perpessicius 1882, oupriuzind prima variantă a poeziei Si daca..
(Iâcînd parte din mănunchiul de poezii eu care pleca de la Bucureşti la
începutul anului 1883,Iosif Vulcan), publicată în noiembrie 188:3în "Familia"
şi În decembrie În editia Maiorescu,se află, lateral, însemnarea,"redactată
în chip de titlu" (Perpessicius, III, 1944, p. 79):
Lumina de [un ă
lirice
Versuri
Intenţia poetului de a publica un volum din poeziilesale era cunoscută
de Veronica Micle,care, la 10 Iehruarie 1882,îi scria: ".Tesuis ters contente
(juetu veux editor les heaux vers..."
Dar gîndul poetului, "totdeauna 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 <ăi Iiterari'tt'I'. Maiorescu, din Pr eţai« la ediţ.ie) şi caracterizat printr-o exigenţă maximă în
lupta eu cuvîntul, a trebuit să fie mereu amînat. Aveasă-l înfăptuiaseă,prompt
şi fuarte prohabil în sensul sau aproape de intenţiile poetului,Titu Maiorescu,
care, după ce, în 1872, eu () intui1:ieexactă a geniului său artistie, considerindu-I, după!n număr restrîns de poeziipublicate în "Convorbiriliterare",
poet in toat[i puterea cuvîntului", il situa, în studiul Direcţianouă iri poezia
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şi proza română, imediat după Alecsandri, lega în felul acesta încă odată
numele, deffinitiv, de destinul uman şi artistic al lui Eminescu.
Prima ediţie însuma fiI de poeme (sau f:iiJ,considerînd autonome cele
trei variante ale elegiei Mai am un singur dor, ncnumcrotaLe de Maiorescu,
aşa cum făcuse eu celelalte creaţii, dar impuse ea atare şi în aceeaşi ordine
aproape tuturor editorilor care au urmat). Dintre acestea, ;58de poeme fuseseră publicate in "Convorbiriliterare", Începînd eu anul 1870, 5 apăruseră
Între aprilie şi noiembrie 1883, în "Familia" (necitată, Însă de editor, care
recursese la manuscrise ulterioare), iar 17 (sau 20, cu variantele la Mai
am lin singur dor), "absolut inedite", "aflate pînă acum numai în manuscript
pe la unele persoane particulare", de Iapt, din lada de manuscrise a poetului,
pe care criticul o avea în păstrare (ediţ.iaPerpessicius, 1, p. X IV, şi 1. Creţu,
MihailEminescu, Bihlioqraţiedocumenlotă,Bucureşti,EPL, 1968,p. 38;1384).
Se puhlicau acum pentru prima dată Glossă, Veneţia, Din valurile
vremii, Ce le legeni.... Peste vîrfuri ş.a. Dintre acestea, Ce te legeni... şi Peste
vîrfuri mai fuseseră publicate, dar în traducere gcrmană, în antologia
RumaniseheDichiunqen,Leipzig, 1881,realizată de Mite Krernnit.zşi Carmen
Sylva (reeditată în 1883, cind Ce te legeni... are titlul schimbat în Doina;
cf. ediţia Perpessicius,III, p. 223). în ediţiile următoare vor mai Ii adăugate,
pe rind, Diana. Rugăciune, Dalila (ScrisoareaV), Oricîtestele ş.a., pînă la
73 de poezii în total, cite va cuprinde ediţia aV' Il-a, din 1895, după care
celelalte patru ediţii vor rămîne fără adaosuri.
Selecţia poeziilor euprinse în volum se Întemeiază pe criteriul valorii
estetice şi al specificitătii lor poetice. Cum specificul poetic eminescian se
relevă, În concepţia lui Maiorescu, începînd cu colaborarea la "Convorbiri
literare", poeziilepublicateîn "Familia"inainte de 1870nu sînt luate în atenţie.
Chiar dacă nu satisfac întru totul exigentele estetice ale criticului, primele
poezii tipărite în revista ieşeană (Venereşi.Modonă, Mort.ua esti, Eqipeiul,
Noaptea, Inger de pazeI,[mp ărat.siproletar,RlIqc1ciune
unui dac, Tngerşirflemon),
deşi ..lipsite.de îndreptările ce avea de gînd să le Iacă" (poetul), sint hneluse
în volum "dintr-un simţimint de datorie literară". Din aceeaşi tlbrinţ,ă de
a pune în circulaţie "versuri de o unică frumuseţe ce nu pot lipsi din opera
lui Eminescu" (dinPrefaţa la ediţia a VII-a), va include ulteriorjcreaţii nercvăzute, nepublicate ele poet şi chiar nedefinit.ivate.
Observaţia criticului din prefata la prima editie, chiar dacă lasă loc
concluziei că alcătuirea sumarului se datoreşte exclusiv lui Titu Maiorescu,
vine totada Lăşi în sprijinul ideii că l-<mineseu
avea în vedere publicarea unui
volum şi permite presupunerea di eeI pujill o parte din poezii au putut fi
pregătite de el Însuşi pentru tipar au de Maiorescuşi Emineseu împreună,
Aşa S8r explica şi dcosebirilc pe care le prezintă ereaJ.iiJepublicate aproape
concomitent cu pregătirea ediţiei in "Familia" precum şi LLlcea/,ârlll,care
difer{t substan'rial, în desfăşurarea discursului Demiurgului, de varianta
puhlicată în "AlmarJ8h"şi reprodusiî, apoi, la cîteva luni, îuioemai în "Convorbiri literare".
Intuind caracterul de Tol organic al operei eminesciene,'Titu }laiorescu
nu ordonează în volum poeziileerollologie,ei intr-o organizaresemnificativă,
ceea ce-l va determina pe Perpessicius care"sublinia aten[:ia.arătată de
Maiorescu ordinii poeziilor; "Poeziile aşa cum sînt orÎnduite (să se reţin ă
apoziţiaJ: intervenţia şi suhlinierealui Perpessicius)sunt cele mai strălucite..."
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(dintr-o scrisoare a lui T. Maiorescuadresată surorii sale În ()j18 decembrie.
cit.at.ăde Perpessiciusîn vol. 1, p. XIV, nota 2) -să () considere "pînă astăzi
modelul celei ma1 ideale orinduiri a poeziilorlui Eminescu..." (Perpessicius,
voI. r, p. XV).
Volumul se deschide in mod semnificativ prin poemul Sinqurătate,
lncărcat de sugestii privind condiţia actului creatiei, în concepţia maioresciauă şi erninescianădeopotrivă: det.aşareade lumea exterioară şi cuîundarea
în lumea interioară, a propriului eu, şi afirmînd un principiu definitoriu al
lirismului eminescian: starea de melancolie. Se închide la fel de semnificativ, după Luceaţărul, poem-sinteză ("a categoriilor lirice mai de seamă
pe care poezia lui Eminescu le-a produs mai înainte", T. \1ia1111
, ap, cit., p.
119), expresie artistică a dramei incnrnpatihilităţii dintre lumea absolutului,
a esenţei şi lumea fenomenală, relativă, trăită cel mai acut de omul de geniu,
prin Criticilormei, în acelaşitimp o ars poeticaemineseianăşi replică la adresa
conternporanilor.
Volumul,a cărui tipărire a fost îngrijită îndeaproape de T. Maiorescu,
care a făcut personal corect.urile(.,...am trimis astăzi - scria crit.iculIn aceeaşi scrisoare din 6;18 decembrie- corectura ultimei coli (nr. 20) tipografiei
Socec Teclu, care tipăreşte intr-o admirabilă ediţie poeziilelui Eminescu..."),
a avut un succes imediat. Cele 1 000 de exemplare (tiraj foarte mare pe
vremea aceea) s-au vîndut extrem de repede, spre uimirea editorului (voImnul "... a avuLcel mai mare succes, îi seria Maiorescului Eminescu,la H\
februarie 1884, aşa încît Socec stă Tncăuimit. fn aceste 7 săptămîni de la
apariţiuuea lui, s-au vîndut 700 de exemplare..."). Eminescudevenea"cel mai
popular scriitor al Romaniei" (T. Maiorescu,aceeaşi scrisoare), iar ctiticu 1
ii vorbea poetului despre necesitatea pregătirii unei a doua ediţii: ,,'" de pe
acum trebuie să te gîndeşti la ediţ.iadoua, care va fi reclamat.ăpentru la toamnă şi in care vei putea face toate lndrep'tărileee le crezi de cuviinţă."
Ediţia lui Titu Maiorescuocupă în seria numeroaselorediţii din opera
poetului poziţia editiei de consacrate. Se oferea pentru prima dată cititorilor
o imagineamplă, organică a operei unui poet foarte puţin grăbit eu publicarea propriilor creaţii, pe care nu le considera niciodată in mod absolut definitive. Intemeietorul "Junimii" era pe deplin conştient de întreaga Însem
uătate a actului său cultural şi estetic. totodată, chiar dacă publicarea volumului părea să fi Iost stimulată la început de cerinţe de alt ordin. El a intuit cel dintîi genialitatea personalităţ.ii artistice a lui Eminescu, valoarea
cu totul excepţională a creatiei lui poetice. "Poeziileaşa CUI11
sînt orinduite,
observa criticul În scrisoarea din 18 decembrie 1883 căt.re sora sa, Emilia
Humpel, sin! celemai strălucitedin cite8-OUscris oteodaiă in româneşteşi unele
chiar in alte limbi" (S.I1.).Aprecierile criticului sint, în această vreme, în
care seadînceştc primul în cunoaşterea creaţiei eminesciene,în toate ocaziile
superlative. Intr-o scrisoare către Olga Călinescu, din 22 decembrie 188:3,
îl eonsidera pe Eminescu "cel dintîi poet al H.omâniei",pentru ca, în deja
amintita serisoare adresată poetului la sunatoriul D()hling din Viena, la
1fi februarie 1884,să-i defineascăgeniul poetic."cea mai inaltă incorporare a
inteligenţei române."Exprimării sohre din prefa[.a ediţiei: volumul trehuia
"să faeă mai uşor accesihilepentru iuhitorii de literatura 110asLrătoate scrierile poetice, chiar şi cele începătoare, ale unui autor care a fost inzestrat eu
darul de a Intrupa adînca sa simtire şi cele mai înalte gîndiri într·o frumuseţă.
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de forme, subt al cărei Iarm.ec limba română pare a primi o nouă viatâ"
ii va urma, in 188n, în studiul Eminescuşi poeziile lui, concluzia fermă a
criticuluiprivind rolul hotărîtor al creaţieieminescienein revolutiouarea limbajului poetic.rornănese: "Pe clt se poate orneneşt.eprevedea, literatura poetică
română va îucepe secolulal 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma Iirubci
naţ.ionalc,care şi-a găsitlll poetulEminescu ceamai frumoasă înfăptuire pînă
astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmint.uluicugetăril roruăneşti."
Publicată Într-un moment de afirmare a matmităţ.ii culturii noastre,
Ediţia JlaÎofeseu se impune ca expresie a dezvoltării conşriintei de sine a
poeziei româneşti, căreia Eminescu îi asigura o identitate specifică În orizontul literaturii universale.
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