LlJCEAFĂRUL LUI EMINESCU ŞI EDITORII l.UI
DE
GAVRIL
ISTRATE
Sărhătorlrn, în cursul acestui an, centenarul triplei apariţii a Luceafărului lui Eminescu (in "Almanachul Sooietăţii Academice Social-Literare
«România Jună»", din Viena, p. 39-58, În "Convorbiri literare" din 1 august, p. 169-178, şi În prima ediţie Maiorescu, din decembrie 1883, p.
277-300).
După cum se ştie, textele respective nu sînt identice, Intre cel din "Almanach"..., reluat in "Convorbiri...",şi între cel din ediţia Maiorescuavem deosebiri sensibile.care au dat mult de gînditeditorilor dernai tîrziu. Cea mai
importantă constă în faptul că în ediţia Maiorescu poezia are patru strofe
mai puţin. Cum manuscrisul original, al poetului, nu ni s-a păstrat şi autorul n-a mai avut răgazul să revină asupra textului tipărit, iar, pe de altă
parte, există probe că, la "Convorbiri",se făceau unele intervenţii pe text,
de către cei din redacţie, s-a emis ideea că poezia nu reprezintă, în totul, forma
pe care i-a dat-o Eminescu, Să mai adăugăm afirmaţia unor cercetători potrivit căreia MaiorescuÎnsuşi ar fi făcut unele modificări, pe alocuri, înainte
de a da la tipar poeziile'?
l
Imaginea pe care şi-au putut-o face diverşii cititori, în cei oş:htăde
ani de cînd a fost publicată, nu este şi n-a putut fi unitară nu numai din cauză
că doi oameni se deosebescîn modul de a gîndi şi de a interpreta' ci şi pentru că, de la început, textul Luceaţărului a fost umhrit de numeroase lecturi îndoielnice ori chiar de evidente erori.La acestea se adaugă, apoi o ortografie Iluctuantă, care, de multe ori, a putut imprima un caracter oarecum
artificial poeziei.
Unele dintre erorile strecurate în text au fost corectate relativ repede,
altele au persistat vreme Îndelungată, iar citeva au ajuns pînă la noi. Dar,
cum îşi poate închipui oricine, nu toate au aceeaşi pondere, În înţelegerea
sau neînţelegereatextului. Sigur, însă, că ele împietează fie asupra unui
vers, fie asupra unei strof'e,cînd nu aruncă o umbră care nu ne mai permite
să descifrăm, În toată claritatea lor, construcţii şi imagini neperechi,
Versul al treilea din strofa de mai jos a suferit, În "Almanach...", o gravă
amputare de înţeles, din cauza unei evidente erori tipografice, pe care. au
observat-o şi au înlăturat-o încă primii editori. Ea a fost menţinută, totuşi
atît În "Convorbiriliterare" (august 188:3),cît şi în "Familia" din 6/18 mai
1884 şi In "Almanaehliterar ilustrat" (1887):
Şi se tot duce... S.a tot dus
De dragu-unei copile
2 - Literaturi. 201
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S-a rupt din locul lin de sus
Pierind mai multe zile. (p. 47).
Hestahililld versul. prin inlocuirea a djectivului subliniat cu pronumele lni, ii' f'ostînlăturată confuziaşi strofa şi-a recăpătat înţelesul. Mai greu
au putut fi convinşi editorii de mai tirziu asupra altei erori tipografice, deşi
verbele din primele două versuri ar îi trebuit să fie probe suficiente 111privinţa timpului în care stau cele din versurile următoare
El asculta LrernIIrător
Se aptin dea mai tare
Şi s-aruncă fulgerător
Se cuţuridă în mare.
Unele ediţ.ii (Gh. Bogdau-Duică. 1)24, Octav Minar, 1$)27,E. Lovinescu, 112), N. Iorga, HJ22. 19:)2)au preluat această. eroare şi Il-au înlocuit perf'ect.ulsimplu cu imperf'ect.ul,cum cere in mod clar contextul. In editiile scoase de N. Iorga. contuzia aceasta, Între imperfect şi perf'ectul simplu, se observă şi În altă parte şi a uumc In primul vers din catrenul :
Ea-I ascultape copilaş
Uirnit.ăşi distrasă
Şi ruşinos şi drăgălaş
Mai nu vrea, mai se lasă
deveni!
Ea-l ascultă pe copilaş.
Nu putem treee peste faptul căfntr-o ultimă editie a "Lucea(ârului",
apărută. la Timişoara, sub Îngrijirea lui Ion Uieseu,în strofa asupra căreia
ne-am oprit mai sus, toate cele trei verbe apar cu timpul schimhat, faFl de
primele imprimări :
El ascultli Cremurător.
Se aprindea mai tare
Şi s-arutu:a fulgerător
Se cufunda 111marc.
O altă eroare evidentă, pe care o intilnim in textul elin ..A/monarh",
priveşte versul al doilea din strofa:
Cobori În jos, luceafăr blind,
Alunecînd pe raul,
Pătrunde-ri codru şi În gînd
Norocu-mi luminează (p. f)8),
menţinut sub îorma aceasta de multi editori, de la Maiorescuşi Şaraga, la
Matei Eminescuşi Ioan Săndulescu, Dragomircscu-ConstauţaMarinescu,pină
la Gh. Adarnescu, GIt. Bogdan-Duică, G. Murnu, J\. lorga şi Const. Botez.
Eroarea este eu atit mai hătăto are la ochi, eu clt versul In cauză apare, în
alte două locuri, în forma lui corectă, într-un context foarte puţin diferit:
Cohori în jos, luceaf'ărblînd,
Alunecînd pe-o rază,
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Păt.runds-n casă şlm gînd
Şi viaţa-mi Iumineaz.ă(p. 41, 44).
Înaintea ediţ.iilor pomenite, găsim o lectură necorespunzătoare ŞI 111
cea de a patra "variantă" a Lucea/tirului, publicată în "Familia" ((j!18mai
11'184);
Cobori în jos, luceafăr blînd,
Alunecă pe·'o rază,
unde observăm că a fost modificat timpul verbului.
Celelalte două strofe, în care se mai întîlneşte versul respectiv, se preziută exact ca in qAlmanach"şi ea in cele mai multe ediţii:
Alunecind pe-o rază
şi respectiv,
Alunecind pe rază.
În textul reprodus in revista orădeană întîlnim şi alteIecturi dubioase,
printre care;
Şi era una la părinţi
Şi rnindră-n toate cele,
Cum o ţeciooră între sfinţi
Şi luna între stele.
Nu ne putem da seama dacă e vorba de rezultatul unei rneditări, asupra textului, sau, mai degrabă, ne găsim în fata unei "alunecări" a tiograIului, mai mult decît a editorului, care, grăbit, a putut confunda ;verbul e
eli articolul nehotărît o şi, în consecinţă, a recurs la forma nearticulată a substant.ivului imediat următor.
Tn altă parte, con]uncţia regională dan! a fost Înlocuită ed varianta
ei literară, Întocmaica în ediţiile Maiorescude mai tîrziu, din anii 192{'-·1\127,
tără săse ţină seama de ruperea ritmului:
- 0, eşti frumos, cum nurna-n vis
Un demon se arată,
DaI' pe calea ce-ai deschis
Nvoi merge niciodată
o nepotrivire pe care o mai observăm aici, şi va fi păstrată. de foarte
mulţi editori de mai tîrziu, este modificareaformei verbale asomeni,din strofa
care urmează, împotriva sacrificărli rimei :
Tu vreai un om să Le socoţi,
Cu ei să Le asemeni'?
Dar piară oamenii cu toţi,
S-ar naşte iarăşi oameni.
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Alte lecturi eronate impietează asupra înţelesului urmărit de poet
Aşa, spre exemplu, În strofa :
1Hă dor de crudul tău amor
A pieptului meu coarde,
Şi ochii mari şi grei mă dor,
Privirea ta mă arde,
pronumele mă, din primul vers, a fost inlocuit cu mi-e, după cum lui scară,
din citatul de mai jos, i-a fost substituit soră:
-- De greul negrei veşnicii
Părinte, mă dezleagă
Şi lăudat pe veei să. fii
Pe-a lumii .scară-rtreagă.
Greşit a fost transcris, în "Familia", şi versul al treilea din strofa:
Iar, ea, vorbind cu el În somn,
Oftînd eu greu suspină:
O, dulcea-al nopţii mele domn,
De ee nu vii tu '? Vină!
In sfîrşit, să ne oprim şi asupra primului vers din strofa 89 care a Îl1locuit pe din (Din stnul oeciniculuiieri) eu dar şi, în felul acesta, a tulburat
înţelesul strof'ei întregi.
Ortografia revistei de la Oradea se deosebea,în mod sensibil, de a celorlalte publicatii în care se tipărise, plnă at.unci, "Luceafărul", în primul
rînd prin marcarea diîtongilor eâ şi 06, prin simplă vocală cuaccent : aşteptă,
eenl, er (=iar), erăşi, deci'!(interpretare eronată a lui dacă,intocmai ca reuersă, serli,seu, de mai jos, care nu pot fi ale lui Eminescu; el pronunţa dacă,
nu deacă,reverse,nu renearse,sară nu seară, şi sau, nu seau 1)dureză, [erestră,
[urişeză, genă, incepă,Îndreptă,Întregă,luceţăr, lumuieză,miresă,mrejă,pre, rămîne, reoersă, seră, seu, totdeuna,Irebă, trecăt, cecuri, uiclen, uietă, ure şi respectiv, a.prăp«, coboră, corde,cale, cunosce,CLTnoscem
(alături de cunosceam,
unde diftongul a nu mai este marcat prin li, ei în ortografia normală, ca in
cresceau,treceau,atîtea, din strofa 65, ori isuoţeau, elinstrofa (7), d6r, [eeioră,
frumosii, gale, intorce, tniorse., mirose, mişcătorelec-m
ole, more, marie, TI111rit6re (sg. Iem), nopie, 6menii, oră, 6rbe (Iem. pl.), ore, ţiloie, pote (vb.), pote
(adv.), el sboră, il sorbe, sare, scrie, tot ă, iote.
i iniţial este redat, de obicei, prin i : il, impăr ăteşti, in, incepe, incutiunat, indrăsnei, indreptă, intărsă, intre, intelegi etc., ca în publlcaţiile auterioare. Dar în vreme ce, in alte ediţii, avem ii, în Jocul lui â. din interiorul cuvintelor, În "Familia" el a fost păstrat numai că e ortografiat sub mai
multe aspecte, În funcţie de etimologiacuvîntului: adânc, băfilJid,blând. când,
cât, gând mână (şi mânile, mândru, aflând, sant, temple, (esend, viJnel etc.).
Grija pentru editarea poeziilor lui Eminescu sau pentru reproducerea
lor în anumite antologii a fost, în general, scăzută, eeea ee a f!leut ea greşelile
de tot felul să crească, de J ediţie la ediţie. Aşa, spre exemplu, în reprodu-
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cerea "Luceafarului" Într-o antologie apărută Ia Braşov, in 1892 (Parnosul
român1), s-au strecurat următoarele nepotriviri:
Cum J)
oenli !)

Ci ea pe coate-şi răzirna (8G)
Din sfera mea lil!I1Îcu gnm (DO)
-- Dar cum ai vrea să mă cobor?
Au nu-nţelegi tu, oare,
Cum că eu sunt nemuritor
Şi tu eşti nemuritoare(91)
Şi. Cătălin ! acu-l acu (92)
Şi ochii tăi nernişcători
Sub ochii tă: rămlie ; (93)
Cînd sărutindu-te mă-nchin (93)
Văzu ca-Il ziua cea dintii (95)
Cum izvorînd îl iticunjor (95)
Sub rasa oehiului senin (97)

(muritoare !)
(Ei csuu» !)
(mei !)
(măn-nclil1!)
«(Vedea ca 1)
[ţnconjcr ! )
(raza !)

la care se adaugă unele "scăpări" ale tipograf'ulul:
blînd! )

Cobori În jos, luceafăr bliud (87)
ori nepotriviri aproape generale, In ediţiile mai vechi:
Cu ei să te asemeni? (\HJ)
Căci este sear(/-n asfinţit (97)
Alunecînd pe rază (\18)

(c. asatneni !)
(sara! )
(pe-o rază ! )

Ortografia 'vremii, t.rihutară curentului Iatinist, evita ut'ilizarea
lui
î, pe care nu-l
întîlnim
în două
locuri, în textul "Luccafăru,lui",din
"Almanachul"
vienez,
in decît
acelaşi
cuvînt:
Ea îl privea eu un suris

(41)

Cum izvorînd il lncunjor

(52).

Poate tot t să fie şi la pagina 40, la începutul versului:
Il vede azi,
dar modul general de transcriere al iniţialei nu ne permite să afirmăm, cu
toată siguranţa, lucrul acesta,
în locul lui Î apare, de cele mai multe ori, (1: adănc (41,42,53), alunecănâ (41, C)8),amăruloi (52), atălea (52), ăncă (50), ănqer (42), bt1tănd(41),
blând (41,44),călcăie(49), cănd (40, 41, 49, 50, 51), căutare (55), căi (40, 47),
cr ăru;(49,56), crezămăni(47),cuuăni (55),tl.ănsul(51),de'tiiăi (52,55,57), qănd
(41, 49, 58), găndire (57), g(11(57), gânditor (45), izoorăiul(52), lăngi!(:39,56),
mătulrn (:39,42, 45, 4(J,48, 56), mănă (tU, 42), măni, adv. (:10)mătiia (49),
tnormănt (54), oţiănd (41), pămănt (56), păn' (52), p ătiditoriII(48), pârlmd(55),
plâns (51) rămă! (50, 55, 57), remănea (51), sâplămănli (40) scânteia (42),
scânteie (fiti),sţănt (51), slâng (49), tămplă (40), lânăr (42). ir emurărul (56),
ţesănd (40), uăn ă! (42), uăn.ător(49), uănt (54),visă.nd(40).
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Numeroase sînt şi cazurile în care avem 1, in locul lui!' : coborit(43),
Îmbătat (58), imi (51),inlpilrâleşti (SU),imprejur (52), in (40, 41, 42, 'D,
45,46,47,48, 4V,60, 51, C)2,3:3,;)4, .")5,5G,(8), uiall (58), inalta (;)1),incepe
(47), incerca (48), inchis (41), indrepta (::39),increde (58). uicununa (42),
indr ăznei (48), intinde (48). intoarce (54. 5G), intors (41). intre (3\), intr-uri
(48), intelepciune(55), inteles(47)ride (Ml),sin (55,67), strimt (58).suris (41),
ochii lei (4\).
În editia Şaraga (1893) una dintre cele dintîi care li urmează celei a
lui Maiorescu,majoritatea acestor fonetisme aveau să fie înlăturate şi înlocuite eu variaIltellor literare. Se mai păstreaz.ă, doar când (în alternanţă
cu cind), Întocmai ca mătuira (alături elemindru), remiii (alături de riimr1ie).
Pe lîngă acestea mai semnalăm pe erezămănt, pt1mânl,pânditor, care vor fi
şi ele înlocuiteîn-ediţiilecare au urmat. Celemai "moldoveneşti",dintre toate,
trebuie să fie călcăie şi deniăi, care s-au merrţinut, in anume ediţii, piuă în
vremea noastră. Dar şi in cazul lor observăm o accentuată inconsecvenţă,
chiar în cadrul aceleiaşiretipăriri. În ediţiile lui 'NicolaeIorga, spre exemplu,
cele trei apariţ.iiale cuvîntului, în .Luceaîărul", reprezintă tot atîtea variante
ortografice: d'iniăui (47), d'entiiu (49), il'iniiu: (51). Mai înainte, în "l'ul'llasul
român" (Braşov, 1892); dintii (%), d'in tii (97) şi d'ânlii (l8) iar la Mihail
Dragomireseuşi Constanta Mariuescu, Poezii II. Poeme de dragoste,Bucureşti, Biblioteca "CăminuJ"nr. 44·--44 his, La.: d'tnl ă: (2G),din't.ăi (29),
dititâi (30).
GeorgeCălinescu,în Preîat ă la ediţia din H188a poeziilor lui Eminescu,
ia atitudine hotărîtă împotriva acestor fonetisme, pe care nu le consideră
literare, cum nu le considerănici pe ecle eleLipulris, zimbetpreferate de Corist,
Botez.
Numeroaseleretipăriri ale Luceaţărului, de-a lungul celor o SUt2de
ani, nu stau numai sub semnul tnlăturărri erorilor Li'pografieeşi sub cel al
Imhunătăţiriî ortografiei. Multe dintre ele ne pun la dispoziţ.icnoi lecturi
iriacceptahile,întîrziind, în felul acesta, limpezireadefinitivă a textului. Iată,
spre exemplu, ediţiile Maiorescu,în care Întîlnim, pentru prima dată, o transeriere corespunzătoarea substantivului giulgi, [ără LIfinal, din "Almanaeh..."
şi din atîtea alte ediţii, Ortografia din vremea lui Eminescu păstra, In cu-vîntul de mai sus, pe Il, dar el nu se citea. După elirn.inareaIuidin vortograîie
(1\)04),editorii şi cititorii nu şi-au dat seama că un cuvînt ea giulgiu, scris ca
aici, În textele anterioare, trebuie cit.it giulgi, intr-o singură silabă, şi au Început să-i modifice pronunţarea, cousiderindu-l, adică, bisilabic : [jiul-giu.
Ei n-au înţeles că, printr-o asemenea lect.ură, impieteau asupra modului de
Jueru al lui Emincseu fiindeă versul însuşi eiîpătn o silah{l.în plus, elistrugînd ritmul. 01',se ştie, Em.ineseu,a putut sacrifica, uneori, rima, din dorinţ.a
de a pune în lumină ideea poetieă, dar ritmul nieiodaL[l.Maiorescuşi-a dat
seama de aceast{t nepotrivire şi a transcris:
Un vÎnăt giulUise-ncheie Ilod
.Pe umerele goale.
şi respeetiv,
Din negrul giulgi se desfăşor
Marmol'eelebraţă.
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Presupunerea mea nu se bazează numai pe ritmul versului respectiv,
mai precis, pe distrugerea ritmului, ei i pe "demonstraţia"pe .care ne-o tace
un alt mare pod, care, din aceeaşi nevoie a respect.ării ritmului, recurge
la pronunţarea nouă a cuvîntului. Este vorba de Tudor Arg'bezi,din al cărui
volurn "Il ore" (19:EJ)LIll1 extras UI'Ill
ătoarea strofă
l-auel undele-aştemute
Ca un giulqill ele hîrtie,
Pasul cum ii intîrzie
Sufletul să i se mute (pg. l).
Observăm, prin urmare, că o transcriere care reprezenta o simplă conveuţ.ieortografică, în vremea lui Eminescu, il ajuns, eu timpul, S8,se transforme în realitate. Cuvîntul in discutie, Iără a fi asimilat eaLegoriei derivatelor În -i u, cum s-a întîmplat cu biqudiu, griu, cachiu, iaxiu, trauesliu,
ori cu unele I1111ne
proprii de felul lui Boieriu, Buuiiu, Cheresiesiu,Cocişiu,
Feneşin, lIisi n, Oieriu,şi chiar Meniu' (dintr-un mai vechi Maniu) se pronunţ.ă
adesea, giulgiu, atit de oamenii trecuţi prin scoală cit şi de reprezentanţii
diverselor graiurl. Pronunţarea Iără li final (' mai răsptndit.ă, după cît îmi
dau seama, peste munti, unele :;;iaspectul fonetic al cuvîntului este altul,
mai apropiat de et.imonulrnaghiar : giolqf. Un II final, care se pronunţă, avem
in exemplul de mai jos, din poezia Mortua est:
'
O moartea-i un secol cu sori înllorit,
Cind viaţa-i un basmu pustiu şi urit.
O situaţie asemănătoare, pîuă la un punct, prezintă Iorrna verhal ă
»eni.i(pers. 1, perf. simplu singular !) care apare [şi t'al cu -.. Il In ediPa a doua
a lui Nicolae Iorga, spre exemplu, atit la p. 39 :
Din sfera mea ueniiIl eu greu
Ca să-li urmez chemarea,
Iar cerul este tatăl meu
Şi mumă-rnca e marea,

,"

cit şi la, ' 41
Din sfera mea oeniui cu greu
Ca să te-ascult şi-aeuma,
Şi soarele e tatăl meu,
Iar noaptea..mi este ruuma.
dar cred că niruănui nu-i poate trece prin gind să acorde valoare reală lui
li, să-I pronunţe, adică, aşa cum nu trebuie pronunţat nici In cuvintele subliniate din versurile de mai jos, extrase din aceeaşi ediţie a lui Nicolae Iorga:
Colo-n palaLe de mărgean
Te-oi!! duce veacuri multe (p. ;}9)
1 Pe plallregional
aş cita,aici,numelepropriuSilviu,carc.,la l'\epos,in judetul
Bistri"(a·Năsăud,
şi llUlIumaiacolo,seproIlunţii
Silviu,Si/oiu(veziBPb.lV,19,17.
p. 83).
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N-oiu merge niciodată (40, 42)
Ci voiu să mă deslege (43)
Ce uoiu ? Aş vrea să nu mai stai
Pe gînduri totdeauna (44)
Cînd ţi-oiu întinde braţul stîng,
Să mă cuprinzi cu braţul (/i4)
In veci îl ooiu iubi şi-n veci
Va rămînea departe (46)
Vedea ca-Il ziua cea d'iniăiu,
Cum izvorau lumine (47)
Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochiu spre a cunoaşte (47)
Cere-mi cuvintul meu de-nitui
Să-ţi dau Înţelepciune! (49)
Căci eşti iubirea mea d-initin
Şi visul meu din urmă (51)
Ce-ţi pasă ţie chip de lut,
;
Dac-ou, fi eu s-au altul? (52)
In cazuri de tot rare, 11mut poate Ii activizat şi în alte cuvinte decît în
giulgi. Un asemenea exemplu pare a fi cel al substantivului ochiu, din poezia Balada celor cu lIn ochi... ele B. Fundoianu :
Cît am doi ochi şi n-am dat ortul popii,
Povaţa-i nulă, prinţ.e. Numai cui e
Ursit un singur ochi11.ca Ciclopii:
- E mai frumoasă dragostea cînd nu e
(Poezii, II, 1983, BPT, nr. 1 160, p. 13).
Maiorescua fost urmat. în privinţa transcrierii lui giulgz, de Matei
Eminescu, în cele două ediţii ale sale, nedatate, de Ioan Săndulescu (iarăşi
in ambele ediţii !), de V. Dernetrius (1936), de Ludovic Dauş (1939, numai
in primul exemplu 1), de Perpessicius, de D. Murăraşu ş.a. La fel au procedat îngrijitorii ediţiilor apărute în B.PT : 1955 (prefaţă de M. Sadoveanu).
1959, 1965 (cuvînt înainte de Tudor Arghezi), precum şi T. Vîrgolici(1969).
Gheorghe Tomozei (1974), Hamul Munteanu (1975), Petru Creţia (1978),
George Munteanu (1980), Zoe Dumitrescu-Buşulenga(1980), Valeriu Dogariu (Hl80).Aceeaşilectură a fost menţinută şi În ediţia de Operealese, apărută la Chişinău,în 1971,dar, se înţeledge, cu ortografia de acolo: jiul]! (vol.
1, pag. 146).
Întrucît ediţiile recente preiau, in general, textele după Perpessicius,
întîlnim şi în altele, decît cele citate mai sus, lectura respectivă, Este cazul
ediţiilor bilingve datorate Veturiei Drăgănescu-Vericeanu (1974), lui 'Leon
Leviţchi şi Andrei Bantaş (1978),lui Traian Lăzărescu (1980), Boy MacGregor-Hastie (1980) Omar Lara (1980), Chirata Iorgoveanu (1981), Iuri Kojeivnikov (1981) Nicolae Malearciuc (1982) ş.a, Cele mai vechi preluări ale
fonetismului gilIlgi, din ediţia Maiorescu, par a fi, însă, cele din Parnasul
român (Braşov, 1982, p. 88. 90).
Nicolae Iorga, care şi-a dat şi .elseama de situaţia anormală a lui giulgiu,
l-a transcris într-o manieră proprie, deosebită de a lui Maiorescu,giulgiu,
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dar prin aceasta situaţia nu se schirnbă; cuvintul are tot două silabe, eu
deosebirea că, după indicaţiile grafice, ar t.rchui citit gîulgizl,ceea ce nu cred
să fi fost în intentia editorului; nu este de presupus că Iorga ar fi asimilat
cuvintul derivatelor eu sufixul i u ; mai degrabă sînt inclinat să cred că el
s-a lăsat influenţat de ortografia de dinainte cit' 1901, ueacordîndu-i,lui li,
decît o valoare grafică.
Aeeeaşi transcriere apare, la Iorga, şi În poezia Viata (Il, 1(8) unde
cuvîntul se găseşte in rirnă, eu fulgi, de unde rezulta că el pronunţa cuvîntul
într-adevăr, giulgl, (într-o singură silabă 1):
Pînze moi În care se ţ.esură zile
Vederea şi somnul sărmanei copile,
Albe ea zăpada pe cînd cade-ri {'ulgi,
Dar, cum sînt cusute, sînt hune de qiulqit:
Numai o pagină mai departe, desprindem un exemplu, din aceeaşi poezie "Viaţa", în care Il final reprezintă o realitate Ionetică, întocmai ca În
strofa de mai sus, din poezia lui Arghezi:
I-au pus flori pe frunte... Capul ei cel fin
Ce nobil transpare din giulgiu ele in,
Transcrierea cuvîntului, in ediţia Iorga, trebuie să-şi aibă punctul
de plecare, cu siguranţă, în ortografia anterioară anului 1904, cînd 11nu avea
decit valoare grafică; editorul pronunţa, Iără îndoială, giulgi, cum rezultă
clar din cele două excmple din poezia Viata, deosebite doar prin Iaptu l că
în cel dintîi avem li iar în al doilea u, Cu alte cuvinte, semnul pus deasupra
acestei litere, in primulcaz, ne indică ()simplă tradiţie grafică, fără suport
în vorbire, pe cînd lI, lipsit de orice indicaţie suplimentară, ne lasă să înţelegem
că valoarea lui nu este numai grafie;'lşi cuvîntul, scris aşa, se prol,*unţ:ăÎn
două silabe.
•
Dacă în cazul lui giu/gi, ediţia Maiorescune indică, () lectură/adevărată,
alteori ea ne pune în faţa unor deformări ale textului eminescian, care vor
trece, multă vreme, neobservate,perpetulndu-sede la editor la eitor. Dintre
erorile de natură aceasta vom semnala, mai întîi, înlocuirea perfectului simplu, al verbului zice, cu prezentul, în primul vers din strofa:
Şi zise-ncet: încă de mie
Te cunoşt.eampe tine,
Şi guraliv şi de nimic
Te-ai potrivi eu mine
şi, ca de atitea ori, în alte împrejurări, lectura aceasta avea să fie reluată
şi ea, de numeroşi editori de mai tîrziu, începînd cu fraţii Şaraga (1893),MaLeiEminescu, Ioan Săndulescu, Ion Scurtu, ediţia de la Iaşi (1914),MihailDragornirescu-ConstanţaMarineseu, Gheorghe Adamescu, G. Murnu, Nicolae Iorga, V. Demetrius, M. Dragornirescuşi terminînd eu George Munteanu (1980).
In ediţia a doua Maiorescu (1885), versuI ;
Coroana-i arde pare
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a fost transcris Îl! ortografia irupusă de latiuist.i,cu art icolul despărţit de substantiv. printr-un apostrof:
Corean'a-Î arde par!'
s i aşa il int.ilnirn şi la Mat.eiEminescu. la Ioan Săndulescu, Ion Scurta,
Gh. Adam.eseu,E. Lovinescu, C;. Muruu, G. Ibrăileanu. G. Călinescu,Lu
dovic Dnuş.
Lecturile eroual.e se înmulţesc, de la cdiţi« la ediţie, şi observăm, Lot
la Maiorescu,mai tîrziu, cum În versul:
El iar privind de săptămîni
c uvînt.ul subliniat a fost inlocuit. prin pe, iar În:
Băiat din flori şi de pripas,
din a fost inlocuit prin de.
În patru dintre cele cinci editii Maiorescu,apărute in deceniul al tr etlea întîlnim o lectură necorespunzătoareiln strofa:
Nu caut. vorbe pe ales,
Nli Ştiu cum aş incepe.
Deşi vorbeşti de îritclcs
Eu nu Le pot pricepe,
unde cuvintul subliniat s-a suhst.ituit, Iără nici o motivare, lui pe, cum Întelege oricine.
, . in sfîrşit, în toate cele cinei ediţiile Maiorescu apărute În deceniul
al treilea (H)20, 1H22,1\122.[\)24, 1\)27),pluralul qoluti, din strofa:
Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochiu spre a cunoaşte,
Şi vremea-ucearcă În zadar
Din qoluri a se naşte
a fost înlocuit prin qolfuri.
Atît lectura "Băiat de flori şi de pripas", cît ŞI;
Din qoiîur! a se naşte
mi fost preluate, de Gh. Adameseu, în Luceaţătul. Călin (f.a.) p. Il ŞI, les
pect.iv, 15.
P riuiu dinl.rc ele se menţ.ine şi la :\1. DragomirescLI Constariţa Marinescu (p. 22).
Răspîndită este şi înlocuirea formei verbale asemeni, prin asemeni,
eventual prin asămeni (numai la Şaraga), din strofa :
Tu vrei un OUlsă te socoţi,
Cu ei să te asameni '!
Dar piară oamenii eu toţi,
S-ar naşte iarăşi oameni,
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pe care lH) înt.ilnirnnumai in cele cinei ediţii, din deceniul al treilea, ei şi
in unele anterioare, în a VII-a (1895),p. 278, a VIII-a (IUOI,p. 22G),de exemplu, Strofa elemai sus a FostSUpUS[1
şi altor transformări, care provin din aceleaşi ediţii Maiorescu,dintre HJ20 lH27. lina dintre ele. serrmalatăîncă în ediţiile lui Săndulescu i întîlnită, apoi, la Adameseu (in Luceaţărul, Câ/in) şi
la George Murnu, mi se pare chiar mai grav[l.EsLe vorba de Inlocuireatim-pului verhal din versul al treilea:
Drat pieri oamenii eu toţi,
care nu î nt unecă numai cont.extual ei distruge şi ritmul.
în erliţ.ia scoasă de Matei Eminescu (p. 201), în cele ale lui Săudulescu (p. J88 şi, respectiv, 2(7), precum şi în volumul I, citat deja, din Opere
alese, publicate la Chişinău, în In7I, pag. 150, substantivul articulat latul
elin strofa:
Cum vînăt.oru-ntinde-n cring,
La păsărcle latul.
Cînd ţi-oi întinde braţul sting,
Să mă cuprinzi cu braţul,
a fost, inlocuit, elin ueaterrţie, cu loniu], şi, în l'e!ul acrsta, LoLcontextul a
fost Lulburat, în înţelesul lui.
Spuneam, mai sus, că unele erori aLIfost înlăturate relativ repede, dar
că altele s-au menţinut pînă aproape ele vremea noastră, îngreuind inţ.elegerea textului. Aşa, spre exemplu primele două versuri din strofa:
Iar tu, lIyperion, rămîi
Ori unde ai apune,
Tu eşti din forma cea dintîi,
Eşti veşnică minune

"
e prezintă, p de-a lungul timpului, sub patru variante deosebite,'dintre care
aceasta de aici, impusă prin editiile Maiorescu,este cea mai răsptndit.ă. Inţelesul ei nu este destul ele clar; după cum se vede, intre primele două versuri
care ne interesează în discuţia de Iată, şi cele care urmează, Icgăturapa re
ruptă. Dificultatea aceasta a elat de gîndit şi altora, inaintea noastră, şi in
"Alrnanaehul.." vienez, ele la 188;),ea şi/n "Convorhiri literare" din 1 august, unde textul am văzut că este reprodus, după acesta, lipsesc amîndouă
virgulele din primul vers, iar cea de la sfîrşitul versului al doilea a rost inlocuită eu trei puncte (...). Punct.uaţia respecl.ivă a fost menţinută intocmai
şi în "Almanach literar ilustrat", din 1887, pagina 3G, precum şi În cdiţ.iilo
D. Mazilu (1937), pagina 111, Gr. Scorpan (J\)43), pagina Hi5, N. Şerban
(HJ!17),pagina 2U8,ca şi în altele dOU[1
apărute, În lH50, în Editura de Stat
prefaţate, una, de Mihai Beniuc (p. 185)şi, eealalUI,de N. Moraru, (p. 166).
Celelalte două versuri, altele deeît în ediţia l\1aiorescu se îneheie eu un
semn deînLrebare uejuslificaL:
Cere-mi- euvăntul meu de'ntăiu,
Să-ţi dau înţelepeiune'?
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Iuţ.elesulstrofei continuă să ne rămînă ascuns,în parte, şiîn cazul acesta.
O a treia lectură a versurilor în cauză ne-a dal-o Perpessicius, în ediţiile din 1958, 1\)60 şi 19tLI:
Iar tu, Hyperion rămîi
Oriunde ai apune.;.
şi ea ni s-a părut, pentru moment, cea mai acept.ahilădintre toate, dar virgula plasată între subiect şi predicat ne-a Iăcut să nu mai firn aşa de siguri
În presupunerea noastră, cu atît mai mult cu cît lectura respectivă n-a mai
fost menţinută şi ÎIi ediţia din 1964, ultima dintre cele.alcăt.uitede Perpessicius şi, din cauza aceasta, nu mai putem şti, cu siguranţă, care va fi fost
opţiunea lui definitivă.
In interpretarea de mai sus, cu o singură virgulă, plasată după pronumele tII, apar cele două versuri şi În ediţiile Murăraşu (HJ72,Hl82).
Poate că ar trebui să ne dăm adeziunea pentru () ultimă variantă, pc
care am Întîlnit-o numai în ediţia cu reproduceri după I. Andreescu, apărută
la "Casa Şcoalelor",în anul 194:3,în care virgula huclucaşă este plasată la
sfîrşitul primului vers.
Iar tu Hypcrion rămîi,
Oriunde ai apune... (p. 145).
Pe lingă unele deformări ale textului care se datorează, de multe ori,
editorilor, Luceafărul lui Eminescu a fost umhrit, În cei o sută de ani, şi de
unele interpretări nccorespunzătoare ale ortografiei timpului ori ale unor
forme şi fonetismc moldoveneşti, proprii exprimării poetului.
S-a înţeles, În general, că nu putem interveni în textul eminescianÎnlocuind pe CÎne,cu cîine, pe mtne, eu miine ori pe sară, cu seară. deşi în unele
ediţii s-a întîmplat şi lucrul acesta, chiar în unele a lcătuite dc moldoveni
(Iorga, Serbam>.S-a inteles, de asemenea, că Eminescu, întocmai ea George
Coşbuc,mai tîrziu. IHl folosit declt fonctismul soarleşi niciodată soartă; după
cum s-a înţeles, iarăşi, că pluralele de tipul braţii, cară, hotară, izooară, popeară etc., erau, de cele mai multe ori, preferate de poet. De aceea surprinde,
pînă la un punct, atitudinea lui O. Densusianu, faţă de broiă, după cum surprinde şi preferinta pe care o manifestă, pentru această formă, esteticianul
M. Dragomirescu,considerind că are valoare "poeLieă" superioară formei
literare. A fost, în sfîrşit, suhliniată valoarea deosebită a variantelor moldoveneşti băiei, imprăştiei, tnuăpăiet, minqiiet, mlădiei, spăriei, iăiei, tiimiiel, zgMiel,care contrihuie la crearea unei atmosfere de intimitate, şi, pînă
la un punct, au fost acceptate şi variantele fonetice hrăptuei, pizmăfâreţ,
oorbărei,întîlnite, in mod curent, şi În scrisul lui Sadoveanu. Dar, şi in acest
caz, au fost editori care au sacrificat ritmul dînd preferinţă variantelor hrăpăreţ, pismăiărei, oorbărei,
2 Observ,totuşi,că,in ultimavreme,In textulrorrH'tnesc
dineditiitebilingvedatorate
luiTraianLăzărescu
(p.20()),RoyMacGregor-Hastie
(lf,(j),OmarLam(256).IuriKojevnikov
(178)aparemti!1
ile,Inlocdemînilecuma scrisEminescu.
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în cunoscuta strofă din Îrnpiira! si proletar,
O 1 aduceţi potopul, destul voi asieptarătt
Ca să vedeţi ce bine prin hine o să ias'
Nimic! Locul hienei îl luă cel notborei,
Locul cruzimii vechie cel lin şi ţiizmâl;lfI:1
Formele se schimbară, dar răul a rămas,
unde cuvintele respective apar în rimă, cu verbul aştepturăţi, şi, prin urmare,
îşi au justificarea lor, au suferit o schimbare de accent încă În prima editie
Maiorescu, în decembrie 188:3. O asemenea schimbare, însă, modifică Întreaga structură a strofei şi disLrugerima. Tua doua ediţie Maiorescu(1885),
s-a revenit la variantele iniţiale (pizInillâre(,vorbaret1) dar nu în mod deîinit.ivfiindcă, după primul război mondial, în cele cinei ediţii Maiorescu,dintre anii 1920 H127,eroarea de la 1883 a fost reluată, întocmai ca în ediţia
lui Octav Minar (1)27). Ea se întîlneşte, de asemenea, şi intr-o ediţie mai
veche, fără indicaţia anului dc apariţie, din BPT.
Cine nu-şi dă seama de valoarea unor fonetisme sau forme speciale
riscă.să accepte o serie elemndilicări, În textu I eminescian,care nu pot fi decit păgubitoare poeziei.Iată, doar, două, oarecum deosebite. In poeziaDeparte
sunt de tine şi, apoi, in Pe lin album, în versurile:
Să uit cum elup'o clipă din braţele-mi te-ai smult...
Voi fi bătrîn şi singur, vei fi murit demult!
şi respectiv, În:
Şi eu intrai, mă vezi rărindu-mi pasul,
Un vers încerc cu pana mea incultă,
Pe masa ta aşez o foaie smuliă
Ce, de duel e, nici Il-a v uzul Parnasul.
vedem cum Eminescu preferă, pentru a găsi o rimă potrivită advrbului demult, in primul caz, şi adjectivului incult(s), in al doilea, o va tiarrtă regională a participiului verbului smulge,intocmaicum, În Luredîărul, tot din nevoi
ele versificaţie, recurge la Ierniuinul disirasă. in locul literarului distrată :
Ea-l asculta pe copilaş,
Uimită şi disirasă,
Şi ruşinos şi drăgălaş
Mai nu vrea, mai se lasă.
Aici nu se mai poate interveni, în text, Iăcind loc formei literare, cum
s-a intimplat în unele ediţii Maiorescu,începînd, iarăşi, eu cea din 1883, eu
Cea de a VI-a (18H2),a VII-a (1895)şi a VlII-a (1901),Mi cu cele cinci din
deceniul al treilea, in primul caz, şi eu ediţ.ia a IV-a "liliput" a Luceaţărulu!
(HI3G)ori cu cea apărută la ".Junime.a",din Iaşi, în anul 1974, Îngrijită ele
Constantin Ciopraga,Îll al doilea.Traian Lăzărescu,în CarIT!
ina (1980),pagina
22G, şi Hoy Mac Gregor-Hstie (1980),pag. 174, au preluat şi ei pe distraiă,
în locul lui dislrasă. La Traiân Lăzărescu am mai notat ţereştu (în loc de (eresiii, ferestei!), precum şi
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Te-ai poiriuil cu mine
Dă ori.zoninemărginit (ca Murnu, M. DragomiresCllşi N Şerban, mai inainte),
Din urmă moarte-IpaşLe.
AnI pomenit de ediţ.ia a IV-a "lilipuL" in care greşelile de imprimare
sint mult mai numeroase. Unele dintre ele nemaiînt.îlniteîn alte părţi:
Din umbra {alnl61;Uor
bolţi
Ea)
La pasul şi-l îndreaptă (pag. fi)
O eşl.i frumos cum tiumai'n vis
Un demon se arată (20)
Şiei zice-neet: Încă de mic,
Te ciuioaşiempe tine (42)
Si d! de mii de ani treceau
( ..c.căi)
i'n tot ati Lea clipe (48)
Vrei poate-n {apta să arăţi
Dreptatea şi tărie?
Ca ŞI m cazul schimbării accentului din pizmătârei, vorbaret, de care
a fost vorba mai sus, În ediţia CIdOllaMaiol'cscu(1885) a fost restahilită
lectura cea justă a participiului respectiv. Regionalismulsmuli se Întîlneşte,
mai tîrziu, şi în poezia lui George Coşbuc (v. "Viaţa literară" din 9 aprilie
1906, pag. 1, col 3, în rima: smuli-» - oculta. CL şi volumul ValuTi alinate
p. 100 şi Odisseia1, pag. 253, de unde iau exemplul de mai jos) :
Cuminte-a spus regina vorhe-n lege
Şi bUIllI-Îsfat din suflet mi l-a smull !
Dar toatc-aceste-attrn-acurn de rege
Şi-aş vrea şi-al său cuvint să i-I ascult.
A zis deci Alcinou: Dar se-rrţelege!
Precum sint viu şi rege-acestui mult
Popor, Ieac, aşa va fi vezi bine !,
ciupă cum ne Intlmpină şi in traducerea Infernului lui Dante, Iăcută de ELa
Boieriu (Dtoina Comedie,Bucureşti, 1965, p. 19);
Domniţă a virtuţii, tu, prin care
se Înaltă omul mai presus şi-i smuli
din cerul Junii ce se învîrte arare,
mi-e atît de drag porunca ta s-ascult,
că şi cu alta de pe-acum mă învoi.
Mai convingătoare ni se pare apariţia, repetată, a cuvintului in poezia lui 13. Fundoianu, atît în rimă cît şi în interiorul versului;
Clipele de mult, de mult,
Tînără fecioară,
Clipele de mult, de mult
S-au pierdut, s-au Sl1l11Tt
(Poezii II, 1D83,BPT, pA?).
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Veneau cu ochii vineti şi supţi de drumul mult;
Veneau eu oehii!inHt înspre apus-şi smull
Din creier, gonca gîndul prin dealuri şi p ăduriCIL 137).
PluLea pe ape-Il hatere de vîslă...
Un cînt de mort. Privirea-mi lopăta...
Cuvîntul smult gitIejului murea
Împăt.urit în aerul depîsllt (II, HJ8).
Varianta respectivă 'seillLillleşLeşi în proză. unde nu mai este condiţiouat.ă de rimă. ea În poezie. Am întîlnit-o, mai intîi, în Piatra teiului
a lui A.Husso, tălmăcită de 1\1.Sadoveanu (Bucureşti, "Minerva"l \J10, pag,
,40): "Apoi, cînd te-i sui pc Ceahlău, ai să vezi dumneata singur de und.
a fost smuliă. de altă mină, nu de a mea". Iată un alt exemplu din llteratura lui Ionel Teodoreanu, scriitor care nu culf.ivă rcgionalismul ardelenesc,ci, dimpotrivă, el se caracterizeaza printr-o accentuată preferinţă
pentru neologism: "Că vegheau mereu sergen(ji eu ochi de balaur, răsturuind coşul cu frumoasele pămîntului oriuude-Iîntîlneau (aşa era porunca)
prinzînd apoi ţiganea despuiată, plînsă, smultă, îmbrîncită, întemniţind-o
ea pe un Iăcător ele rele" (?Yfasaumbrelor,Inloacerea În iimţi, 1\)57,p. 117).
Inlocuirea lui sniull, cu smuls, 1111
este În contradicţie numai eu eOIlSstrucţia poetică erniuescianăori eu relativa ei răspîndire în limba noastră
literară, ei şi cu altceva. Din ea a luat naştere un derivat substantival deosebit
de expresiv, smuliură, care ne face dovada că, altă dată, participiul acesta
era mai răspîndit şi, foarte popular; era singurul în stare să reprezint.ecategoria respectivă, din moment ee Il-am avut, şi nu avem, şi liil derivat.
asemănător de la celălalt participiu; dacă nimeni n-a spus ŞilHL spune
smulsură, celălalt derivat suhsla nt.ival (de la smultţ, este prezent nu numai
in vorbit-eci şi in scris, ea În următorul exemplu din Purqatoriul. '::;{XXII.
p. 2()\l--270 (tr-aducerea lui GeorgeCoşbuc):
Iar ce-a rămas, ca piru-ntr-o bogată
cîmpi«, -- astfel de-a peuelor smultură,
desi-n inten tie bună şi curată,
(s-a fost acopeiit şi-a stat sub zgură,)
şi-oişte şi roţi, în timp mai scurt de ce-i
În stare-un "vai" să zboare dintr-o gură.
Cu Loal.e Înl[lIur{"'ileunor lecturi necorespullzătoare, eu toate :Jdap·Iăl'ile care s-au f[j('ul la ortografia actuală, nu s-ar putea spune ei'iam ajuns
la o formă ideaEIa Lexlului.Dacă este să Ll'anspunemtotul În ortografia de
astăzi, llUmai are rosLsă lllcnţ.illernpe liccinic,vecinicie.pe dUIOSşi pe chit
muie, cînd toată lumea prollulllă ve,;mic,ncşllicie,haos, himeric. Un incepuam, avea in modul cum aII procedat N, Iorga, ,E. Lovinescu, V.Demetrius,
1\1.DragomiresclI,D, \'razilu, N. Şerban care transcriu, peste tot, ueşnic,veşw
nicie. Alţi editori, printre care Ion Seultu, Gl'. Scorpan ş.a. lasă sii alterneze
[le,I!ic,eu vecinicşi ueşnicie,eu vecinicie,Ohs(rvaţii asemănătoare se pol face
şi in legătură, cu clwos-haos,chimeric-himeric,Poate ar trebui chiar să proce-
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dăm la înlocuirea lui sutit, cu sînt, cum ali procedat, de fapt, G. Ibrăileanu,
N. Iorga, D. Mazilu şi alţ.ii, nu numai din cauză că forma cu Il este în inferioritate, chiar astăzi, faţă de varianta în t, ori din aceea că ortografia actuală
admite pc sint, nu şi pe sunt, ci şi din .motivul că forma verbală în discuţie
apare
deseori în rimă (cu p ămitii,cu sfînt, şi cu /JÎnt).Intr-adevăr, în afară
de strofa:
De aceea zilele îmi sînt
Pustii ca nişte stepe;
Dar nopţile-s de-un farmec sfint
Ce nu-l mai pot pricepe,
din Luceaţărul,mai putem aduce alte probe, din Scrisoarea1 :
Oboseala, slăbiciunea, toale relele ce sin t
Intr-un mod fatal legate de o mînă de pămînt,
din Siriqoii :
Pe pieptul moartei luce de pietre. scumpă salbă
Şi păru-l de-aur curge din radă Ia pămint,
Căzuţi în cap sînt ochii. C-un zîmbet trist şi sfînt
Pe buzele lipite ce vinete îi sint,
din Scrisoarea V-a:
Cu zîmbir! de curtezană şi cu ochi hisericnşi,
S-ar preface că pricepe. Măgulite toate sînt
De-a fi umbra frumuseţii cei eterne pc pămin1,
din Deepărţire,
Şi cînd se va intoarce pămîntul in pămînt,
Au cine o să ştie de unde-s, cine sînt?
Unii editori, deşi Înclină spre menţinerea lui sunt, pe motivul că aşa
se transcria verbul în timpul lui Eminescu, acceptă şi pc sint, la sfîrşitul
versurilor,ea În exemplele de mai sus. Alţii, în schimb,şi este cazul lui Constantin Botez, în primul rînd, menţin, în toate cazurile, varianta cu u.
Am pomenit, mai sus, de faptul că fonetismele moldoveneşti de tipul
b ăiei, intirziel, mîngîie! contrihuie la crearea unei atmosfere de intimitate,
despre care mi-a vorbit. Ia un moment dat, şi Sadoveanu, ref'erindu-sela
propria-i operă.
Dacă ar fi să încercăm o demonstraţie, În sprijinul afirmaţiei respective, ar fi interesant de comparat scena din Călin, În care e vorba de Întîlnirea tatălui cu copilul;
Bună vreme, rnăi băiete : - Mulţumim, VOIIlIC
străin!
Cum te chiamă, măi copile1 Ca pe tatău-meu - Călin,
cu strofa din Luceaţărul, În care acelaşi substantiv, de data aceasta în forma oficializată,şi artlficializată, ne duce cu gîndul cu totul în altă parte!
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Un paj ce poartă pas cu pas
A-mpărătesei rochii,
Băiat din nori şi de pripas,
Dar îndrăzneţ cu ochii.
Pc cît e una de plină de o atmosferă aproape seraîică, în oare vorbele,
se vede, curg parcă dintr-o mare căldură interioară, pe atît e distantă şi
îndoielnică, ostentativ rece, cealaltă.
Şi mai concludent,pentru atmosfera de intimitate pe care este capabil
5-0 creeze cuvîntul nostru pare a fi începutul poeziei postume Fiind băiet
păduri CUlTe!
eram:
Fiind Miel păduri cutreieram
Şi mă culcam ades lîngă izvor,
Iar braţul drept sub cap eu mi-I puneam
S-aud cum apa sună-ncetişor :
Un freamăt lin trecea din ram în ram
Şi un miros venea adormitor.
Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
Blînd îngînat de-al valurilor glas
(OpereIV, 1952, p. 354).
Cu toate că în "Almanachul"... vienez avem oră, În strofa.:
Reia-mi al nemuririi nimb
Şi focul din privire,
Şi pentru toate dă-mi în schimb
O orezde iubire...
şi varianta aceasta.est.esingura admisă, de normelenoastre ortografice,pentru
sinonimullui ceas, ca unitate de măsură a timpului, foarte mIţi editori s-au
declarat de acord cu varianta oară, care, de fapt, însemnează altceva; Întîia oară nu-i întîiul ceas (al zilei, să zicem),ci prima dată. Este vorba de două
cuvinte distincte nu numai sub aspectul înţelesului ci şi sub cel al formării
plurnlului : "aştept de două ore", dar "nu pot veni de mai multe ori".
Ca în cazul lui oră, trebuie să fim atenţi şi la ortografierea altor cuvinte,
fiindcă, în funcţie de aceasta, ele pot avea o silabă mai mult (sau mai puţin)
şi, de obicei, numai una dintre variante corespundeintenţiilor poetului, atîta
vreme cit nu este vorba de cuvinte cu pronunţare dublă, cum este, printre
altele, cazul substantivului uiaţă.
Interesează prea puţin faptul dacă un editor sau altul s-a declarat de
acord cu lectura:
Luceşti fără de viaţa.
iar altul preferă varianta:
Luceşti făr'de yţaţă
din strofa:
Străin la vorbă şi la port
Luceşii'fi1riJde viaţă
3 - Literatură 201
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Căci eu sînt vie tu eşti mort
Şi ochiul tău mă-nghiaţ.ă,
pentru motivul că acest cuvînt poate avea, şi are, intr-adevăr, atît În limbă,
în general, cît şi În poezia lui Eminescu,cind două silabe (via-ţă), ca în versul
de mai jos, din poezia Morhia est:
O, moartea-i un haos, o mare de stele,
Cînd niaia-; o haită de vise rebele,
cînd trei (vi-a-ţa), ca în sorietul cunoscut:
S-a strins vi-a-ţa falnicei Veneţil.
Alta este situaţia prepoz.iţiei deasupra, pe care o găsim transcrisă în
trei forme diferite, în strofa:
Şi de-osu.pramea rămîi
Durerea mea de-o curmă,
Căci eşti iubirea mea dintii
Şi visul meu din urmă,
Am transcris varianta din "Almanachul"... de Ia 1883, preluată deGh.
Adamescu, de Ludovic Dauş, de editorul de la "Casa Şcoalelor"(194:3)etc.
Alţi editori (Şaraga, Săndulescu, Iorga, Maiorescu, Dragornirescu ş.a.) au
preferat varianta deasupra, care are tot numai trei silabe, ca şi cealaltă şi,
prin lirrnare -nu realizează, nici ea, ritmul dorit.
Cei mai numeroşi sînt cei care au recurs la o transcriere convenţională,
care permite pronunţarea in patru silabe a cuvîntului (Scurtu, ediţia de
la laşi, 1914,Dragomirescu-Consta
nţa MarincscuvMinar, Murnu, Ibrăileanu,
Mazilu,I. Creţu ş.a.) Toţ.iaceştia au putul pleca de la textul din "Familia"
primul în care găsim această transcriere:
Şi de asupra mea rămîi.
După modelul prepoziţiei acesteia (de asupra 1), s-a ajuns să se scrie,
încă din "Almanachul vienez" :
Un cer de stele de desupt,
ca şi cum ar exista un cuvînt independent desupi. Editorii, numeroşi, şi-au
închipuit că în felul acesta pot atrage mai uşor atenţia cititorilor asupra modului în care se realizează lectura corespunzătoare el versului.
Intr-o situaţie apropiată de cea a substantivului uiaţă se găseşte şi pronumele care, prezent în trei variante în scrisul lui Eminescu. Intr-adevăr,
pe lîngă formele obişnuite din Iiuha literară: care (două silabe) şi cari (o singură silabă),Eminescumai are un cari (cu două silabe),formă moldovenească,
cu e final trecut la i ca în bini, "să vii pc la mini" etc., întîlnit nu numai În
versurile:
Poţi răspunde la-ntrebarea ce pătrunde-a noastră fire,
La enigmele din cari ne simţim a fi compuşi?
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ci şi în Luceafărul:
Hyperion, ce din genuni
Hăsai c-o-ntreagă lume,
Nu cere semne şi minuni
Cari n-au chip şi nume
("Almanachu!..." ]883, p. 54).
Vorbind despre o variantă uitată, a Luceaţărului, publicată in "Almanach literar ilustrat", 1887(v. "Cronica"din 1 aprilie 1983, p. 4), arătam cum
adjectivul, plural, recile, din strofa:
Şi pas cu pas pe urma ei
Alunecă-n odaie,
Ţ'esînd cu recile-sscîntei
O mreajă de văpaie,
a apărut acolo intr-o formă singulară, recele. Această lectură revine ŞI in
două dintre ediţiileMaiorescu, din deceniul al treilea, ŞI anume în cele din
anii 1922şi, respectiv, 1\)27 (p. 228). în perioada respectivă au apărut cinci
edij;ii Maiorescu,dintre care patru au exact acelaşi număr de pagini şi o literă care se aseamănă pînă la identitate (v, articolul Poezia lui Eminescu
in ultimeleediţii Maiorescu,în "Cronica" din 14. 1. 1983, p. 1, 3). Lectura
de care ne ocupăm ne ajută să deosebim, Între ele, ediţiile pomenite, care,
după ce sînt atît de apropiate, una de alta, sînt şi nedatate.
Ideea de a păstra textul aşa,cum ni s-a transmis prin cele dintîi ediţii ale poetului, şi de a nu interveni cu modificări, a făcut să ajungă, pînă
la noi, unele variante grafice care nu au suport real În limbă şi, C9 urmare,
ele nici n-au prea fost acceptate de majoritatea editorilor. Este Gazul adverbuhîi dedesupt,care apare, în unele ediţii (Maiorescu,Săndulescu'iScurtu-Iaşi, 1914 -- , Gh. Bogdan-Duică,Const, Botez, "Casa Şcoalelor'[, Şerban
de), transcris de desupt, de care am pomenit mai sus, ca şi cum [am avea ori
am avut un cuvînt independent desupt.
Alta este situaţia celuilalt adverb, care interesează discuţia noastră,
totdeuna, transcris în "AlmanachuL." vienez lot de una. De' data această
ne găsim în faţa unei variante, care se vede că e preferată, încă, faţă de forma
literară, totdeauna, de vreme ce mulţi editori (Gh. Bogdan-Unică, Const.
Botez, Perpessicius,Virgoliei,Tomozei, ediţia române-rusă apărută la Chişinău, 'in HlU, Murăraşu, Creţea etc.) o menţin În strof'a cunoscută, iar unii
cărturari, din secolul trecut, printre care Afon Densuşianu, recurgeau la ea
în mod obişnuit:
Ce voi ? Aş vrea să nu mai stai
Pe gînduri totdeuna,
Să rîzi mai hine şi să-mi dai
O gură., numai una.
Ea apare şi În Rugăciunea unui dac, (UIl1 se vede din Iot.ocopia,
după un manuscris, reprodusă in "Convorbiri literare" 1939, p. 798:
Nu era azi, nici mărie, noici ieri, mei totdeuna,
Căci unul erau toate şi lotul era una.
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Trebuie corectată lectura lui M. Dragornirescu:
Şi mlndră bat-o focul,
luată, foarte probabil, dintr-un manuscris anterior, din moment ee poetuI
a optat pentru .nrz-o focul",după cum nu putem fi de aeord eu G. Murnu,
N. Iorga, cu M, Dragornirescu,cu editorul de la Buzău, cu N. Şerban şi eu
Traian Lăzărescu, care au înlocuit pe orizon, cu orizont, în strofa
Dar un luceafăr răsărit
Din liniştea uitării
Dă orizon nemărginit
Singurătăţ.ii mării.
Impotriva opţiunii de mai sus (bal-ofocul), din ediţia 1937 a lui M.
Dragornirescu,observăm că ÎIl ediţ.ia anterioară, scoasă împreună cu Constanta Marinescu,a fost menţinută lectura generalizată ("arz-o[ocul",p. 22).
în privinţa lui orizont,însă, avem şi acolo varianta aceasta, eu -f final
(p. 24), a cărei origine trebuie căutată, probabil, in "Familia" din mai 1884
(p.22:3),
Intr-o ediţie mai puţin cunoscută (Poezii. Ediţie completă I: Elegii
şi ode, poeme epice, Bucureşti, I.a., Editura .,Eminescu" S.A., Editură şi
Librărie, Strada Parlamentului nr. 23), am notat, de asemenea, o seamă de
erori, printre care:
Ea îI privea eu un surîs,
El tremura-Il oglindă.
Căci urma adînc În vis
De suflet să se prindă. (p, 92)
Nu caut v:orbe pc ales,
Nici tiu ştiu cum aş începe (95)
Ce voi? Aş vrea numai să stai
Pe gînduri totdeauna (Do)
Iţi dau catarg lîngă catarg
Oştiri spre a străbate
Pămlntu-n lung şi marea-Il larg,
Doar moartea, nu se poate...(100)
Găci este sar ă-ii asfinţit (100)
Lectura din urmă este Irecventă, vreau să spun că () întîlnim în multe
alte editii, cum ar fi Maiorescu,(Il, VI, VII, VIII, 1920, Hl22, HI22, 1924,
1927), Şaraga, Săndulescu, Scurtu, Adarnescu, G. Murnu, Lovinescu, N.
Iorga, M. Dragomirescu,
Inainte de a Incheia,aş dori să mai iutîrziem, pu ţin, asupra ediţiei Murnu
(1929), citată de cîteva ori, mai sus, pentru unele lecturi Indoielnice.
Vom, sublinia mai intîi, faptul că versul:
Pe negre viţele-i de pilI'
, Pe copertaexterioară:.In depozitla Editura"CarteaNoastră",Str.Brezoia
nu,27"1
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din "Almanachul..." vienez, avea să fie modificat., în ediţ.iaMaioresc\1, unde
citim:
'.)
Pe oiţele-in eqre de pâr
şi că cele două. variante alternează, În numeroasele retipăriri de mai tirziu.
In edrţia Murnu, el capătă o formă singulară, nemaireluată de altcineva':
Pe neqrele-işuoiti de pâr,
despre care nu pot spune, pentru moment, dacă se bazează pe vreun manuscris al poetului ori se datoreşte numai "lihertăţii" de interpretare a editorului.
Alte intervenţii, nepotrivite, În textul eminescian, mai avem În
versurile:
fiămtni In lung şi marea în larg
Căci este scară-Il asfinţit
(cu cite două greşeli În fiecare).
Un procedeu prin (:are MUrImse singularizcază elc aproape toţi editorii este marcarea acccntului la o serie de forme verbale i la adverhele
abia, IICI), la care trebuie adăugată şi conjuncţia deşi. ,
Unele dintre cuvintele în discuţie sînt "aceentuate."şiîn alte ediţii, dar
nu cu aceeaşi regularitate ea în ediţia Murnu. Mă gîudese la brosura apărută,
in colecţia "Pagini alese", suh îngrijirea lui Gh, Adamescu, eu titlul Lucea[ărul. Călin (fără indicarea anului apariţ.ieil) în care, pe lîngă preluarea aproape
a tuturor nepotrivirilor semnalate mai sus, la care se mai adaugă, Însă, şi
altele, am notat şi formele accentuate :aprindeâ (p. 7), arăta (12), aruncă
(7), asculti: (7, 13), «u.zt(9), cuţuruiă (7), eră (5), fugi (14), miniă (12), muri
(15),r ăzun
păreăă (7,
14),
(14), pieri
(1(l), priueâ
(5, 6),
(q14,),
răsări
(6),
(E'»,
roti.porni
(9), trebui
(9), tremure)
(B),trecu
(8),rămineă
urma (o),
I/0zLI
(14),
vedea (17), lJeIled(9), plus monosilahiculoreă (10, 12, 13) al cărui vaccent
este de prisos.
'
Şi la Murnu forma verbală /lud apare accentuată, ceea C<F
însemnează
că. editorii respectivi au generalizat folosirea accentului fără să Se gîndească.,
prea mult, la o asemeneanepotrivire. Un semn de întrebare ridică şi accentuarea conjuncţ.ieideşi, pe eare 110 întîlnim, în toată limba, decît sub Iormă
aceasta. Este adevărat că, În vorbirea neîngrijită şi, probabil, şi în unele graiuri, mai Întîlnim şi pronunţarea deşl.Să sefi gîndit Adarnescuşi Murnu
la evitarea acesteia '?
Murnu mai are, în plus, Iată de Adamescu, alte acît.eva exemple: alutiecă, ar/pe, [ăciii, iienii (numai într-un exemplu din două l), precum şi cola'
şi demon. Apare, nejustificat, pc forma de plural a suhstântivului tei, dar
lipsete de pe oceancare trebuie pronunţat În trei silabe: o-ce-an.Aşa eum
ocnii, poartă aecentul numai Într-un singur caz, din două, tot aşa se întîmplă
şi cu acu, din versuI :
Ei Cătălin, acu-i acii
• Int1lnitşi la Iorga(1\l32,II. 39).
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şi situaţia este absolut aceeaşi la Adameseu.La Iorga, in schimb, accentuarea este dublă: acu-i acu.
Această "inovaţie"dlll poate fi pusă nici pe seama lui Murnu mei pe
a lui Adameseu deoarece situaţia este absolut Identică în "Almanach Literar şi Artistic", 1887, pagina 32, în care notarea accent.ului,fără să fie generală, este mai frecventă decît în ediţia Iorga, spre exemplu; o întîlnim
şi În exemple care nu apar Ia Murnu şi la Adamescu: iubi (;3:),potrivi (3;»,
şti (34).
în afară de colo,menţionat mai sus, şi în afara acestui adverb (dublu J),
În ediţia"Iorga nu mai întîlnim decît un singur cuvint cu aec,entlllmarcat
grafie. Este vorba de int.erjecţiamări din versul:
Da ee vrei, mări Cătălin:
Editorul a vrut să evite confuzia dintre acest cuvînt şi pluralul substantivului mare, care se întîlneşte de 3 ori în Luceafărul:
Privea în zare cum pe [nări
Răsare şi strălnce,
Cum,izvorînd, îl înconjur,
Ca nişte mări, de-a-not.ul...
Dar nu mai cade ca-ri trecut
In mări din tot înaltul.
Murnu este primul editor care indică pronunţarea dintr-un cuvînt
rar, care îl punea în derută pe Ov. Derisusianu;
Din negrul giulgi se destăşor
1'v1
armbreelebraţă,
fapt preluat, mai tîrziu, de Murăraşu, în ediţiile lui.
în-sfîrşit, aşa cum nu putem fi deacor d cu cei care au "munLenizat",
textele eminesciene,scriind mîinile, în loc de mînile, scară, În loc de sară,
genuchi, În loc de genunchi, tot aşa nu putem accepta moldovenizarea lor
încercată de N. Iorga, în cele două ediţii ale sale. E suficient, cred, că ne
gîndim că marele cărturar înlocuieşte,în mod frecvent, formele scurte ale
pronumelui ne, le, prin ni, li:
Averea să li aperi, mărirea şi-a lor bine
(Jmpăl'at şi proletar, 1, 34);
Dulci-s ochii umbrei tale, nu li fie de deochi
icsu« r, 58)
Coroaneleîn fugă li fulgeră pe frunţi
(StrigoU, 1, 77)
Braţ de braţ, păşesc alături.i.Li stă hine laolaltă
(Scrisoarea a IV-a, II, 26);
Căci azi li semeni tuturor
(Pe llngă plopii fărâ soţ, II, 76);
Turmele-l urc', stele li scapără-n calc
(Sara pe deal, II, 100);
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(iVioriuo est, I, 5);
Şi cînd inima ni creşte de un dor, de-o dulce jele
(Cillin, I, 58);
Şi din contra, cea aievea ni părea eu neputinţă
(Scrisoareaa 11-0, IT, 12);
Să ni dai un semn şi nouă de mila măriei tale
(Scrisoarea a III-a, II, 17)
Ni fac legi şi ni punhiruri, n! vorbesc fiolzofie
uiu., 22 II);
în auz ni sună multe
(Glossa, II, 5::1).
Pe o scară mult mai mică se poate vorbi şi despre unele încercări ele
ardelinizare", ce] puţin În perioada de Început a receptării poeziei lui Eminescu în provinciile de peste munţ.i.tntr-o antologie necunoscută autorilor
Bibliografie!111
ihai Eminescu (Pornoen! român, Braşov, 1892), în care
au fost induse şi 'patru poezii ale lui Eminescu, printre care şi Lllcea{âru[,
substantivul articulat pasul a fost ortografiat în manieră ardelenească
Din umbra Ialnicilor bolţi
Ea paşul şi-l îndreaptă (p. 86),
după cum persoana întîi a prezentului indicativ al ver bului a fi a căpătat
aspect Iatinizant. :
o vin', odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă;
Eu sum luceafărul de sus,
Jar tu să-mi fi mireasă (p. DO)
Am trecut în revistă o serie de lecturi necorespunzătoare, stfecurate,
de-a lungul timpului, în textul Luceafărului, fără să mergem spre .epuiz.area
lor, Ele sînt mai numeroase, atit de numeroase încît se poate afirma că nu
este vers, în întrega poezie, care să nu dea de gîndit viitorilor editori, interesaţi să pună la dispoziţia cititorilor lor un text eliberat de orice intervenţie
din afară, cît mai apropiat de ceea ce Eminescu însuşi ne-ar l'i dat, dacă
împrejurările.de tot felul i-ar fi Îngăduit lucrul acesta.
LE POEM.E
"LUCEAFt\HCL"
("HYPÎ<:HION")
D'EMINlSCC
ET SESEDITEUT\S
Lepoeme"Luceafărul"
("I--Iyperion"),
considere
comme
la creationlapluscaracteristique
d'Eminescu
aparu, en avri[ 1883,dans.Ahnanachul
Sociel
ăţii AcademiceSocialLiterare
-Homânia
Jună>,("L'Alma
nuchdela SocicteAcaderuique
Socialeel Litteraire«LaRounwnie
.Ieunc»deVierme
(p.:3)--58),Lemoi,d'uout.dela mern«
li1111\'(',
il a elereprnrluil
dans"Collvor-biriliterare"("Entretiens
litt.eraires")
(p. 1fj\I--178)
et.,en deccmhre,
damla premiere
edition
Maiorescu
(p.277---<;00),
Aucune
decesvariantesn'aetcsurvei
llec, il saparution,parlepoetc.
Eu outrc,le textereproduitpar Maiorescu
dilf'eresensihlementde celuide "L'Alrnunuch
..."
ViCll110is,
nprisdllllS
"Enl.reticl1s
..." el personne
nesaita quil'oBdoitla modificatioll
dutexte,
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au poetelui-meme
oufiMaiorescu.
Danschacune
desvariuntes
onfiputrouverdesIautesd'im
primeriequi,eu I'absence
du rnauuscrit
original,ont provoque
desdiscussions
et onLdonne
prisea diversesinterpretations.
DurantceUeeentaine
u'annees,
dautrcsIautes,la plupartduosauximprimeurs,
sesont
ajouteesauxfautesinitiales
; maiaa partcelles-ci,
il YCIIa quelques-unes
quinepouvcntetrc
attribueesqu'aux.diversediteursdu poeme.Il n'existepresqueeditiunouil n'y ait de tclles
"illllovations"
quenousavonset.urliees
et discutees
dansle prescntarticle,Beaucoupd'entre
ellesontetea la longuecorrigees,
maisonn'a paspu arriverpartouta un consensus
unanima
et Iesaviscontrnuent
il.etrepartageslant en cequiconcerne
l'emploidesphonetisrnes
chaos-:
haos; chimeric=liimeric
; oecintc=neşntc,
quine sontcondittonnes
queparlesnormesorthographiquesdirrerentes
d'uneepoqueli uneautre,qu'enee quiconcerne
desrormescomrnebraţă-:
brate;sunt-sint,demalldees
sOllvent
par desneeessites
de vel'sifieation,
pluspr(·.ciscmCllt
de
rime;fală(danslecasdebrată)oupămînt,sfînt,vînt(dansle casdesfnt).Il ya aussidesquesHonsepineuses
commel'interpretation
qu'ondoit donneril certainsvers(JlliresteuteUCOTe
controverses
el ceHequiserapporteaI'optiollpoml'undesdt,Ux
textesdupoeme:celui.
pubIie
dansbL'Almanach
;.." et dans"Entreticns"." an celuide I'edition.,Iaiorescu.

