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”Un Eminescu mai puțin cunoscut. 

Adăugiri biografice ” 

 

 Eminescu este astrul tutelar al 

spiritualității românești. Cunoașterea universului 

vieții și creației sale reprezintă o datorie 

sufletească pentru cei ce iubesc cultura acestui 

popor, totodată un mod de a cinsti sacrificiul 

expiator al acestui fără de pereche exponent al 

ființei profunde a neamului românesc.  

        Orice nouă informație culeasă din arhive și 

documente necunoscute până în prezent are o 

semnificație aparte, reprezentând o contribuție 

de neprețuit, o rază de lumină pentru cei ce vor 

să aprofundeze fenomenul Eminescu. 

 Din cercetările pe care le-am efectuat în 

ultima vreme am ales câteva articole de presă, 

respectiv lucrări cu caracter bibiografic, aflate în 

colecții speciale din biblioteci și fonduri 

documentare de peste hotarele țării, 

nemenționate până în prezent în bibliografia 

eminesciană, care vin să întregească portretul 

neștiut al aceluia care, aflat la o vârstă tânără, 

începuse să fie cunoscut și apreciat în mediile 
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culturale din străinătate. 

 Vom prezenta în continuare câteva 

izvoare inedite, provenind din țări precum 

Franța, Italia, Germania, Austria, Marea 

Britanie, Statele Unite ale Americii, care atestă 

prezența vie, palpabilă, a operei și biografiei 

poetului nostru național în scrieri, presă și 

dicționare de certă notorietate, precum și 

percepția unor ziariști străini vis à vis de 

Eminescu, apreciat drept un mare scriitor român. 

          În felul acesta, dorim să prezentăm 

cercetătorilor din țara noastră o serie de noi  

argumente de ordin documentar, care să 

convingă cititorul romîn de astăzi că mitul lui 

Eminescu nu este o construcție artificială, 

imaginară și fără conținut, născută, potrivit unor 

opinii recente sau mai vechi, abia după moartea 

acestuia.  

 Am selecționat cu predilecție 

perioada1876-1889, deci preponderent din 

timpul vieții scriitorului și, cu câteva excepții, 

consemnări de presă din perioada imediat 

următoare, interval de timp relevant, raportat la 
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disputa iscată în jurul imaginii lui Eminescu, așa 

cum a fost ea receptată dincolo de hotarele țării, 

demonstrând că nu așa zișii adulatori autohtoni 

ai cultului lui Eminescu au ridicat în slavă 

statuia unei false zeități, că nu ei au subliniat 

primii caracterul universal al acestei 

personalități a culturii române. 

  

 

                                   DAN TOMA DULCIU 

                                           15 Iunie 2016 
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Situația lui Eminescu este prezentată  la  Congresul 

”Asociației Literare Internaționale”, desfășurat la 

Amsterdam - 27 Septembrie 1883 

 

Bibliografia eminesciană se îmbogățește, pe zi ce 

trece, cu o serie de opere de elaborată și rafinată 

complexitate intelectuală, în care autorii se simt în largul 

lor, folosind un limbaj alambicat, inaccesibil omului de 

rând, destinat înțelegerii și satisfacțiilor specifice 

”gurmeților estetici‖, adică acelei categorii de 

consumatori de cultură, dovedind un  registru de 

cunoaștere înalt, cu o apetență nedisimulată și satisfacție 

sadică pentru interpretări savante (imagologie, 

contextualism și alte asemenea ”finețuri‖). 

Puțini dintre aceștia îndrăznesc să răsfoiască 

paginile îngălbenite de vreme ale unor reviste sau ziare 

din vremea lui Eminescu, aflate în biblioteci ale lumii, 

pentru a descoperi date noi cu privire la receptarea 

imaginii operei și biografiei Luceafărului în diverse 

publicații de epocă. 

Pentru a încuraja asemenea direcții de cercetare, 

vă înfățișez un document de valoare istorică, identificat 

în patrimonial Bibliotecii Naționale a Franței, necitat 

încă în bibliografia eminesciană. 

În toamna anului 1883, pe când Eminescu, 

nefericitul chiriaș al stabilimentului de sănătate al dr. 
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Souțu se găsea sub rigoarea unei recluziuni nemeritate, 

literați din întreaga lume se întruneau la Amsterdam, în 

cadrul celui de al 6-lea Congres al ‖Asociației Literare 

Internaționale”. Într-un efort de compasiune solidară, 

lor li se prezenta situația lui Eminescu !  

 Relatarea acestei de necrezut întâmplări este 

prezentată în numărul 21/ martie 1884 al ”Buletinului 

Asociației Literare Internaționale”. 
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 Această asociație cu caracter internațional a fost 

fondată în anul 1878, la inițiativa lui Victor Hugo,  ales 

președinte de onoare, având ca scop soluționarea unor 

probleme ce afectau viața scriitorilor, în special 

protejarea mișcării literare din diverse țări ale lumii, 

precum și apărarea dreptului de proprietate intelectuală 

asupra operelor artistice, a dreptului de autor. 

 Fiind un fel de sindicat internațional al 

scriitorilor, care se întrunea anual, aici se prezentau 

rapoarte privind aspecte importante ale mișcării literare 

din diferite țări ale lumii, se discutau chestiuni privind 

situația scriitorilor și operelor lor. 

 Încă de la congresul de înființare al acestei 

asociații internaționale, care a avut loc la Paris, România 

a fost reprezentată de Trandafir George Djuvara și 

Alexandru Djuvara. Desigur, putem să ne punem 

întrebarea următoare: de ce tocmai ei ? Răspunsul este 

simplu: studiind în țări francofone, ei înșiși tineri 

scriitori, era facil să se afilieze acestei organizații. 

 T.G. Djuvara a absolvit, în 1875,  Liceul 

"Nicolae Bălcescu" (atunci, Gimnaziul "Carol I"), 

plecând apoi la studii în străinătate, la ‖Universitatea din 

Bruxelles, Facultatea de litere și filozofie”, fiind doctor 

al acestei instituții de învățământ. 

       T.G. Djuvara devine diplomat de carieră, imediat 

după finalizarea studiilor. Cariera sa diplomatică este 

impresionantă:  
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apr. 1879-1880, atașat de legație la Paris; 1880-1883, 

secretar de legație la Bruxelles; 1883-1884, prim-

secretar la Constantinopol; 1884-1885, șef al Diviziunii 

Politice din Ministerul de Externe; 1887-1888 și 1891, 

secretar general al Ministerului Afacerilor Străine; 1887-

1888, ambasador la Belgrad; 1888-1891, ambasador la 

Sofia; 1920-1925, ambasador la Atena; 

        Reputat specialist în drept international, precum și 

în domeniul proprietății intelectuale, publică un număr 

de lucrări de certă valoare:‖Dreptul de autor al streinilor 

în România, Buc. Tip. L'Independence roumaine, 

1907;”Aderarea României la convențiunea din Berna, 

1907”;” Cent projets de partage de la Turquie (1281-

1913)” Paris, 1914; ”La Roumanie et la guerre, Le 

Havre, 1917; ”Souvenirs diplomatiques. Ma mission a 

Bruxelles, au Havre et au Luxembour”,Paris: Felix 

Alcan, 1928 (2 vol.); Idem, 1929; ”Mes missions 

diplomatique”, Paris: Felix Alcan, 1930; [f. nume] ‖Un 

péril national. La politique d'asservissement économique 

des conservateurs”, Bucarest 1894 (în rom., Buc. 1894); 

”Bibliografia cestiunii naționale‖, Buc. Socec, 1895; 

”La propriété industrielle en Roumanie”, Berne, 1897; 

‖Conflictul vamal cu Turcia”, 1900;‖Edgar Quinet filo-

român‖, Buc. Tip. Eminescu, 1903;”Les droits de 

propriété littéraires et artistique des étrangers”, Buc., 

1906; ”Edgar Quinet philo-roumain‖, Paris, 1906. 

         Trandafir George Djuvara a debutat ca poet în 
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revista ‖Oltul” (1874). Numele său îl vom întâlni 

adeseori în presa literară a vremii: "Convorbiri literare", 

"Literatorul", "Portofoliul român", "Gazeta poporului", 

"România liberă. Număr literar", "Țara nouă"etc.    

         Din 1883 publică în paginile ziarului "Dunărea". A 

condus revista "Ateneul Român". A organizat un ciclu de 

conferințe despre poetul Theodor Șerbănescu, membru al 

Societății Junimea”, brăilean în ultima parte a vieții, 

căruia i-a editat poeziile într-un volum și a strâns fonduri 

pentru ridicarea unui bust (inaugurat în 1902). 

          T.G. Djuvara este inclus în culegerea de versuri 

"Parnasul român", îngrijită de Theochar Alexi, Brașov: 

Tip. și Editura Alexi, 1892, după ce debutase în volum 

cu o culegere de poezii, tipărită în 1884. 

          În 1881, ‖Timpul” găzduiește o vitriolantă diatribă 

la adresa lui T. G. Djuvara și presupunem că este greșit 

atribuită lui Eminescu. Acesta nu avea nimic de împărțit 

cu tânărul diplomat, aflat atunci în străinătate, chiar era  

amic cu Alexandru Djuvara. Trandafir George Djuvara 

și Alexandru Djuvara nu vor reacționa, ba – dimpotrivă, 

Alexandru va publica poemul ”Luceafărul‖ la Brăila, iar 

Trandafir George Djuvara îl va ajuta pe Eminescu, 

„internaționalizând‖ cazul poetului. 

       Reacția ziaristului de la ‖Timpul‖ era oarecum 

firească, acesta fiind nedumerit de faptul că țara noastră, 

mai ales breasla scriitoricească, era reprezentată ‖la 

Congresul literaților‖ din 1881 de un tânăr fără 
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experiență, necunoscut lumii literare, ‖un domnișor, 

anume Djuvara, care nici literat e, nici vrun om acătării, 

un biet omuşor de pe la Brăila”. 

          Ziarul ”Timpul” crede că recentul Congres al 

”Asociației Internaționale a Scriitorilor‖, abia încheiat 

la Viena, este o expresie a internaționalismului care 

bântuia în Europa, că acolo se făcea politică socialistă. 

 

  [„LA CONGRESUL LITERAŢILOR ..."] La congresul 

literaţilor din Viena am văzut reprezentată România de 

un domnişor, anume Djuvara, care nici literat e, nici 

vrun om acătării, un biet omuşor de pe la Brăila, iată 

tot. Dar se vede că, de vreme ce în acel congres avea să 

se facă niţică politică socialistă, trebuia un mic fanariot 

care să asiste la adunări. Nu avem, se 'nţelege, o opinie 

exagerată despre importanţa acestor congrese 

internaţionale, dar în orice caz s-ar fi ales în România 

toată un om mai vrednic de a o reprezenta ca literat 

decât un băieţoi care-a scris franţuzeşte o broşurică 

despre Chestia izraelită, lipsită de orice originalitate, şi 

care apoi s-a furişat pe lângă o legaţiune română sub un 

titlu extraordinar şi supernumerar oarecare, până 'i va 

suna ora sfântului buget…….. [24 septembrie 1881] 

Eminescu, Opere, Vol XII, Publicistică, București, 1985, 

p.309 
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          Al doilea reprezentant din partea României în 

această organizație era tot un Djuvara. 

         Alexandru Djuvara era considerat drept ‖cel mai 

sclipitor dintre oratorii şi dintre oamenii politici ai 

sfârşitului veacului trecut şi ai începutului veacului de 

astăzi” ( I. G. Duca). 

        S-a născut la 20 decembrie 1858, la București. 

Trimis de familie în străinătate, el studiază la Paris, la 

Liceul "Loius le Grand", precum și la ‖Școala de Științe 

Politice”, unde obține diploma de laureat al secțiunii de 

drept public si istoric. În paralel, urmează cursurile 

”Școlii Politehnice‖ din capitala franceză, luând și lecții 

pictură la Școala lui Theodore Rousseau, de la Barbizon. 

Participă cu câteva tablouri la expozițiile organizate la 

Paris, în cadrul "Salon de France" ( 1880-1881). 

        Alexandru Djuvara a ocupat o primă funcție 

ministerială: la Justiție (1897-1898). A mai fost ministru 

al Industriei și Comerțului (2 iunie - 27 decembrie 1908; 

27 decembrie 1908 - 4 martie 1909; 4 martie - 1 

noiembrie 1909), precum și ministru al Afacerilor 

Străine (1 noiembrie 1909 - 28 decembrie 1910). 

         După demisia din portofoliul de ministru al 

justiției, activează în gruparea ‖drapelistă", combătând 

linia politică a lui D.A. Sturza. 

        Este unul dintre apropiații lui I.C. Bratianu, după 

accederea acestuia la șefia Partidului Național Liberal. A 

înființat ziarele "L'Etoile Roumanie" (1885) și "La 
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Liberté roumaine".  

         A jucat un rol important în biografia lui M. 

Eminescu.  

       Astfel, poemul ”Luceafărul” a fost publicat de 

Alexandru Djuvara în ziarul ,,Dunărea‖ 

(nr.12/25.07.1883), din Brăila, chiar înainte de a fi tipărit 

în revista  ‖Convorbiri literare‖, însoțit de această notă 

lămuritoare: ‖Luceafărul este un ţel la care obştea 

privind simte ochii obosiţi şi rămâne orbită de atâta 

lumină. Poetul însă, cu privirea-i străvăzătoare, aţintind 

ochii spre dânsul, fură o rază din nepipăita lumină, şi 

încheagă pe fruntea lui o neperitoare aureolă. 

Să sfârşim însă, căci fiecare rând este un minut răpit 

poetului; să tăcem, şi să lăsăm glasu-i limpede să vă 

şoptească în strofe de aur povestea luată de pe plaiul 

nemuriri”.   

            Caracterizarea lui Alexandru Djuvara este 

considerată prima apreciere critică, tipărită într-o revistă, 

privind valoarea poemului ‖Luceafărul”.  

         

           De altfel, Al. Djuvara îl cunoștea pe Eminescu, 

ambii fiind și redactori de ziar. Cei doi ar fi putut să se 

întâlnească, fie la București, fie la Brăila. Se știe că 

Matei, fratele poetului, era detașat în garnizoana din 

portul de la Dunăre, în perioada 1880-1887, locuind într-

o casă de pe bulevardul Carol, la nr.174. El se 
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căsătorește cu profesoara Matilda Ilian Iosifescu, din 

acest oraș, cu care a avut doi copii, Victor şi Lelia, iar 

Eminescu a fost, după cum spun istoricii literari, la 

Brăila, cel puțin de două ori. 

      La 17 iunie 1889, Al. Djuvara nu a putut lua parte la 

ceremonia funerară a lui Eminescu, fiind plecat la Brăila, 

așa cum reiese din scrisoarea adresată de Brăneanu lui 

Maiorescu: ,,Am scris d-lor Socec şi Djuvara, singurii 

străini în listă, aşa ca să nu se simtă deloc atinşi. 

Domnul Socec mi-a răspuns; de la d. Djuvara care e la 

Brăila, n-am primit încă nici un răspuns” ‖(Augustin 

Z.N.Pop,‖Întregiri documentare la biografia lui 

Eminescu”, București,1983 ). 

      Consultând istoricul ”Asociației Literare 

Internaționale‖ aflăm că, printre membrii primului 

Comitet Executiv figura și ‖dl. Djuvara‖ (George sau 

Alexandru ? ) 

          Această asociație internațională a aținut următorul 

congres la Londra (1879), apoi la Lisabona (1880). 

         Ne vom opri atenția asupra congresului de la Viena 

(1881), criticat de ziarul ‖Timpul”, fiindcă aici s-au 

petrecut două evenimente importante: alegerea lui V.A. 

Urechea în comitetul de onoare al asociației, precum și 

cererea membrilor congresului, adresată țarului 
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Alexandru al Rusiei de punere în libertate a celebrului 

scriitor Cernișevski, deținut în Siberia de peste 18 ani. 

Observăm, așadar, că asociația urmărea situația 

personală a scriitorilor asupra cărora autoritățile 

manifestau o atitudine ostilă, încât orice discuție cu 

privire la soarta unui scriitor trezea imediat atenția 

opiniei publice internaționale.   

        Era Eminescu, în 1883, un asemenea caz ?  

          În primăvara anului 1882 (22-27 mai) are loc 

Congresul de la Roma, cu care prilej participanții aleg pe 

regina Elisabeta, cunoscută ca scriitoare sub numele de 

Carmen Sylva, membru al Comitetului de onoare al 

‖Asociației Internaționale a Scriitorilor.” Acestea erau 

detalii importante pentru a înțelege importanța 

evenimentului desfășurat la Amsterdam, unde 

reprezentanții României vor juca un rol important. 

        Este evident că orice informație cu privire la 

situația poetului Mihai Eminescu, ridicată la nivelul 

acestui for internațional, nu putea să lase indiferente 

autoritățile române, în condițiile în care, printre membrii 

acestei organizații făceau parte și reprezentanți români 

de frunte: în 1883, Al. Djuvara este ales vicepreședinte 

în comitetul de organizare al congresului din 1884 iar în 

sesiunea din 1888-1889 Al. Djuvara și ‖Demetre Jean 

Ghika‖ sunt aleși membri asociați, în timp ce T.G. 
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Djuvara, B. P. Hașdeu sunt aleși membri ai comitetului 

executiv al acestei asociații. 
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         La Congresul de la Amsterdam, participanții au 

ales conducerea Biroului Asociației, ocazie cu care 

reprezentantul României, Trandafir G. Djuvara, a fost 

ales vicepreședinte (cf. Bulletin…, p. 5). Acest 

eveniment a trezit, desigur, atenția autorităților de la 

București. 

 Cu doar câteva zile înainte, avusese loc o 

reuniune internațională la Berna. Cu acel prilej, Elveția a 

propus desfășurarea unei reuniuni diplomatice europene, 

cu participarea atât a scriitorilor, cât și a juriștilor. 

 Cel de-al șaselea Congres literar international a 

început la 25 Septembrie 1883, desfășurându-se la 

Amsterdam, în sala Asociației Literare ”Vrije 

Gemeente”, reprezentantul țării gazde, Olanda, rostind 

cuvântul de bun venit. 

 Au rostit cuvântări pline de conținut 

reprezentanții Franței, Marii Britanii, Germaniei, 

Austriei și României (cf. Bulletin…p.9).  

 T.-G.Djuvara a adresat mulțumiri țării gazde, 

declarând că o cunoaște foarte bine, fiind timp de trei ani 

diplomat acreditat la Amsterdam. 

 A doua zi, miercuri 26 septembrie 1883, au fost 

analizate diverse materiale de lucru privind dreptul de 

proprietate intelectuală (literară și artistică) în diverse 

țări ale lumii, precum și modul în care legislația 
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protejează pe scriitori și drepturile lor. 

 Pe marginea acestor subiecte au luat cuvântul 

diverși participanți la congres. 

 În cursul zilei de 27 septembrie 1883, s-au purtat 

discuții cu privire la conținutul unei convenții 

internaționale, care să protejeze pe scriitori și drepturile 

lor de proprietate intelectuală. 

         Alexandru Djuvara a prezentat un material cu 

titlul: ”De la littérature des romans dans les divers pays 

et de ses rapports avec les moeurs.” (cf. Bulletin…, 

p.19-21). 

 Tot atunci s-au jurizat și lucrările trimise 

secretariatului congresului (eseuri și compuneri privind 

libertatea scriitorilor din Olanda), stabilindu-se 

câștigătorii. 

 În ultima zi a congresului, s-a propus crearea de 

comitete naționale, care să se întrunească în mod regulat, 

să discute chestiuni ale breslei și, mai ales, să redacteze 

note bibliografice, înregistrând toate operele nou apărute 

în fiecare țară, deci un nomenclator al producției literare 

autohtone. 

 S-a făcut propunerea ca din componența acestor 

comitete naționale să facă parte persoane influente din 

punct de vedere politic, financiar, dar și personalități 

culturale. 

 Din partea țării noastre au fost propuși T.G. 

Djuvara și B.P. Hașdeu, membrii congresului votându-I 
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în unanimitate (cf. Bulletin….p.24). 

 Congresul a adoptat propunerea lui T.G. Djuvara, 

conform căreia diversele guverne, inspirându-se din 

principiile preconizate de ‖Asociația Literară 

Internatională‖, să introducă în legislația lor națională 

prevederi legale care să protejeze cât mai mult și mai 

echitabil proprietatea intelectuală
1
 (de fapt,  menite să 

apere pe scriitori). De asemenea acesta a înaintat biroului 

congresului un raport amplu cu privire situația vieții 

scriitoricești din România
2
, cu titlul Literatura română 

de la origini până în zilele noastre.” 

 Acesta a insistat asupra stării actuale a vieții 

literare românești și viitorul acesteia. 

 În partea a IV-a a eseului, intitulată ‖Alți poeți 

contemporani” (cf. Bulletin…p.32) autorul a amintit 

soarta tristă a lui Eminescu, atins de o maladie 

incurabilă . (‖C'est ici qu'il faut parler de deux poètes 

de mérite qu'une maladie cruelle a ravis vivants aux 

lettres roumaines : M. Zamfiresco,…. et M. Eminesco.”) 

            După câteva zile, așa cum vom arăta în acest 

                                                           

1
 ‖ que les divers gouvernements…….s'inspirant des principes preconizes 

par l'Association littéraire internationale, se rallient à ce projet et 

introduisent dans leurs législations nationales des stipulations protégeant 

la propriété intellectuelle dans la mesure la plus large et la plus équitable. 

»  
2 ‖M. G. DJUVARA a dépose sur le bureau un travail qu'il a fait sur la 

littérature roumaine‖ ( cf. Bulletin…., p. 24). 
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studiu, presa europeană explodează, inundând coloanele 

ziarelor cu știrea că Eminescu a înnebunit subit (”dintr-o 

dată”). Aceasta se întâmpla la începutul lunii octombrie 

1883, iar sensul acestei informații nu ar putea fi 

interpretat decât corelându-l cu desfășurarea conferinței 

de la Amsterdam. 

Toate acestea se derulau cu repeziciune și avem 

motive să credem că erau și rezultatul raportului întocmit 

de un diplomat de carieră, prim secretar de legație, 

doctor în litere și filosofie, Trandafir G. Djuvara,  care 

cocheta cu literatura, fiind  și poet, în același timp. 

(‖Coarde Sparte” Versuri, București, 1884). 

           Era, așadar, la vârsta de nici 30 de ani, un 

personaj influent pe plan european, unul dintre puținii 

specialiști în probleme ale dreptului de proprietate 

intelectuală. 

 Urmare a acestei situații, la București decidenții 

încep să se precipite. ‖Dintr-o dată‖, în urma celor 

întâmplate la Amsterdam, presa internațională se 

interesează de Eminescu, în țară se creează un comitet de 

sprijinire a lui Eminescu, se adună bani pentru  

tratamentul său la Viena, autoritățile dar și cercul de 

prieteni se pun în mișcare. 

 În foarte scurt timp (noiembrie - decembrie 

1883), poetul este trimis la o clinică privată, selectă și 

scumpă, din străinătate, i se publică în lipsă un elegant 

volum de poezii, după ce, anterior, nimeni nu s-a 
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interesat de soarta sa, poetul fiind izolat într-un spital de 

boli nervoase. 

 Așadar, după ce numele lui Eminescu este rostit 

și menționat într-un material prezentat unui congres 

internațional al breslei scriitoricești, se adoptă măsuri 

concrete. Nu este, credem noi, o coincidență 

întâmplătoare, fiindcă faptele petrecute la București 

trezeau îngrijorări, chiar remușcări, iar cei care se 

simțeau responsabili de situația poetului, părăsit într-un 

spital de boli nervoase, trebuiau să se pună la adăpost de 

eventuale acuzații venite din străinătate. Se știa că, în 

forul internațional cel mai înalt al scriitorilor se aflau doi 

români, chiar în funcție de conducere, care ar fi putut 

declanșa un ‖caz Eminescu‖, asemenea cazului 

Cernișevschi. 

      La aceasta se adaugă și împrejurarea că scriitorul Al. 

Djuvara avea simpatii evidente față de Eminescu, 

publicându-i poemul ”Luceafărul”, cu doar câteva luni 

înainte, în ziarul său, ‖Dunărea‖, de la Brăila. În acest 

sens trebuie să subliniem menționarea acestei bijuterii 

lirice, din raporul înaintat Congresului de la Amsterdam, 

ce îl menționa pe Eminescu (”dont la dernière 

production, Luceafarul- L'étoile Vénus- est une des 

meilleures productions roumaines)
3
.   

                                                           

3
  Cf. Bulletin.....p.32 
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 Eminescu și N.T. Orășeanu
4
 menționați în 

raportul înaintat Congresului de la Amsterdam. 

 

           Acum, numele lui Orășeanu nu mai spune mare 

lucru, dar atunci, în epocă, se știa că acest autor făcuse 

cunoștință cu celulele închisorii Văcărești, pentru 

delicate de presă, că gazetele i-au fost mereu suprimate. 

”Nichipercea”, ziarul fondat de acesta, era considerat  

”cea mai virulentă revistă satirică a vremii”, iar 

”Ghimpele” era catalogată clar o revistă antidinastică. 

             A-l alătura pe Eminescu de N. T. Orășeanu era o 

evidentă atenționare asupra intențiilor autorului acestui 

material destinat forului international, de a capta 

interesul pe anumite cazuri de persecuție politică. 

 Raportul  concluzionează că, din păcate, deși 

operele lor vor rămâne,(” dont les oeuvres resteront”) ei 

au fost  înlăturați din viața literară de politică, această 

maladie, la fel de incurabilă. (‖enlevés ….. aux lettres 

par la politique, cette autre maladie tout aussi 

incurable.)
5
 

 De altfel, se știa că acest raport privind starea lui 

Eminescu și a altor nefericiți scriitori români, va fi tipărit 

                                                           

4
 ‖Orasianu, satyrique mordant et unique dans son genre” 

(Bulletin…p.33). 
5
 N.T. Orășeanu, autor incomod, creator de pamflete, versuri 

antidinastice și epigrame politice, a cărui ziaristică politică era 

devastatoare. 
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și va circula în toate țările, prin intermediul Buletinului 

Asociației Literare Internaționale, unde de altfel l-am și 

identificat, mărturie veche de 133 de ani, nediscutată 

încă de nici un cercetător al vieții și operei lui Eminescu. 

            Ca ipoteză de lucru, putem să acceptăm idea că 

solidaritatea în jurul lui Eminescu ar fi putut să aibă 

drept cauză, nu numai generozitatea lui Maiorescu, a 

prietenilor apropiați ai lui Eminescu ci și prezentarea 

unui asemenea caz la o instanță mondială atât de înaltă, 

pentru acele vremuri, un ‖CEDO‖, sau ‖Amnesty 

International”  in nuce.  
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           Trandafir – G. Djuvara. 

 

 

 

 

 Eminescu în publicații de Limbă franceză 

 

 Vom începe să prezentăm lista unor mărturii în 

limba franceză, respectând un criteriu cronologic,  cu un 
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document bibliografic, necunoscut încă, identificat la 

Biblioteca Națională a Franței, prin care se adeverește 

faptul că, în anul 1881, creația lui Eminescu era 

semnalată cititorilor din Hexagon. 

          Revista ”Le Livre‖ publica în numărul său din 

luna mai-aprilie 1881 (p.315), un tablou al autorilor 

europeni traduși, ale căror opere sunt prezente în 

paginile unor cărți puse în vânzare în librăriile din 

Germania, printre ele fiind menționate acelea ale 

scriitoarei regine Carmen Sylva și Mitte Kremnitz, care 

au tradus din opera lui Eminescu. În această revistă 

franceză apare, astfel, una dintre primele mențiuni a 

numelui poetului român în spațiul cultural parizian. 
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Până în prezent, în bibliografia eminesciană 

dedicată lucrărilor de limbă franceză, publicația  „Revue 

Universelle Internationale”,(Paris,1884) era  menționată 

drept prima  revistă din Franța, care acorda atenție 

creației poetului nostrum național. 

 Aici era publicată traducearea ‖L’Astre de Venus 

– Luceafărul”, împreună cu un articol în care se 

stabileau „filiaţii” între poezia lui Eminescu şi cea a lui 

Leopardi, făcându-se trimiteri la influența filozofiei lui 

Schopenhauer asupra creației lui Eminescu. 

                În 1888, publicaţiile de limbă franceză anunțau 

în termeni elogioși susţinerea unei teze de doctorat la 

Facultatea de litere a Academiei din Lausanne, în care 

era apreciată „contribuţia lui Eminescu la dezvoltarea 

limbii române literare”.  

 O altă publicație prestigioasă din Țara 

Cantoanelor,”La Semaine littéraire‖ (Genève), 1894, 

prezenta, sub semnătura lui Jules-Ernest Tissot (1867-

1922), o panoramă a literaturii române, Luceafărul fiind 

unul dintre corifeii secolului XIX, despre care afirmă: 

‖Eminescu, acest scriitor impecabil,  al cărui stil este 

atât de pur pe cât este de profund pesimismul său.”  

 Numele poetului este menționat, de asemenea, și 

în publicația ”La Revue Nouvelle d' Alsace-Lorraine: 

histoire, litérature, sciences, beaux-arts”, (numărul din 

01.06.1887). Sunt evidențiate personalitățile din această 

zonă a lumii, printre ele și regina Elisabeta a României, 
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care, sub numele de Carmen Sylva, a tradus din 

Eminescu, aducând astfel un ‖omagiu geniului national 

al românilor” (…”elle rendait hommage au génie 

national des Roumains”, op. cit. p.229). 

         Ne întrebăm, desigur retoric, cine sunt promotorii 

cultului eminescian ? 
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 Celebritatea lui Eminescu pe teritoriul Cocoșului 

Galic este sporită din ce în ce mai mult prin menționarea 

numelui său, mai ales în articole dedicate situației 

literaturii germane. 

           Astfel, în revista  pariziană ”La Jeune France‖, 

vol 6, (1 mai 1883-25 mai 1884), Auguste Dietrich 

tratează ”Mișcarea Literară din Germania”. În acest  

articol întâlnim o superbă caracterizare a poeziei 

românești a momentului (p.480), Eminescu fiind 

menționat.  

 Surprinzătoare ni se pare și prezența numelui lui 

Eminescu, alături de cele ale altor poeți, inclusiv 

Veronica Micle,  într-un număr din anul 1881 al ”Revue 

Historique”,condusă de G. Monod și G. Fagniez,  

periodic ce apărea la Paris. Autorul studiului intitulat 

”România‖ este  A.D. Xenopol (p.439-446). Acesta îl 

evocă și pe Eminescu, pe care îl încadrează în sânul 

direcției literare imprimate în țara noastră de criticul 

Maiorescu.  
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   Publicaţiile de limbă franceză din diferite ţări – la fel 

ca şi cele de limbă germană – şi-au manifestat interesul 

faţă de Eminescu, marcând inclusiv evenimentul tragic şi 
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neaşteptat al morţii poetului. Aceste reviste îndemnau 

cititorii lor să se aplece asupra operei sale, în traducere 

franceză, deoarece „România a pierdut un poet cu care, 

pe drept cuvânt, merită să se mândrească”. („Le 

Courrier du soir”, Viena). 

            În  Austro-Ungaria, „Revue d'Orient‖ (1889) 

menționa de asemenea opera lui Eminescu, publicând 2 

poezii şi articole despre „unul dintre cei mai mari poeţi 

contemporani‖. 

                           

Eminescu 

în ”Dicționarul Internațional al Scriitorilor”  

 

  Un moment de referință pentru cunoașterea lui 

Eminescu în spațiul lingvistic francez este apariția 

amplei enciclopedii a scriitorilor contemporani, sub 

îngrijirea lui Angelo de Gubernatis. 

          În acest dicționar, Eminescu este considerat un 

‖eminent poet liric român‖. 

           În legătură cu avatarurile nașterii acestui 

dicționar, amintim aici maniera în care autoritățile de la 

București au înțeles atunci să pună la dispoziția autorului 

italian datele necesare despre scriitorii români ai vremii
6
. 

                                                           

6
 Radu Moțoc, ”Pagini de Istorie. Dicționarul Internațional al Scriitorilor 

Contemporani Angelo de Gubernatis”, în Confluențe Bibliologice, nr. 3-4, 

(37-38), 2014, p. 60-93 



38 

 

      Această tristă poveste o aflăm din scrisoarea dăruită 

Academiei Române de Iacob C. Negruzzi, aparținând lui 

Angelo de Gubernatis, și expediată din Italia, la 5 

ianuarie 1888,  pe adresa scriitorului de la Junimea. 
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După cum se știe, contele Angelo de Gubernatis 

intenționa reeditarea lucrării sale „Dizionario biografico 

degli scritori contemporanei‖, tipărită în perioada 1879-

1880. 

         Apreciind conținutul ei ca fiind depășit, neavând 

informații la zi, autorul întreprinde mai multe demersuri, 

unele soldate din păcate fără răspuns din partea 

autorităților, pentru a include în acest dicţionar cât mai 

multe personalităţi literare din România. 

          Prin urmare, în anul 1888, el se adreseză în scris 

lui Negruzzi, cu rugămintea să îi precizeze adresele  
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celor mai importanți scriitori români. 

         Iacob C. Negruzzi îi comunică lui Angelo de 

Gubernatis numele a 20 scriitori, considerați de acesta 

drept cei mai reprezentativi scriitori români. 

        Autorul dicționarului primește aceste adrese, dar 

aceea a lui Eminescu lipsește, poetul aflându-se atunci la 

Botoșani, în îngrijirea surorii sale, Henrieta. Aceasta nu 

îl împiedică să includă numele lui Eminescu în cuprinsul 

dicționarului. 

        Anterior, Angelo de Gubernatis încercase să afle 

adrese şi informaţii despre scriitorii din România, 

adresându-se Ministerului Instrucţiunilor Publice din 

România, cu rugămintea ,,de a însărcina pe unul dintre 

funcţionarii săi mai culţi ca să-mi trimită informaţii 

asupra scriitorilor mai de seamă. Scrisoarea mea a 

rămas fără răspuns, ceea ce mă miră cu atît mai mult cu 

cît am aflat, acum o săptămînă, că actualul ministru este 

prinţul Dimitrie Sturdza, cu care am avut onoarea să 

studiez în 1863 la Universitatea din Berlin‖. 

     Lipsa de răspuns a autorităților vremii îi trezește un 

gust amar lui Gubernatis, care dorea să mediatizeze 

imaginea scriitorilor din România, acesta comparând 

atitudinea românească cu modul în care au reacţionat 

oficialităţile din Ungaria: „Ministrul Ungariei, Dl. de 

Tréfort, s-a ocupat el însuşi de dicţionarul meu, ceea ce 

va face ca Dicţionarul să conţină desigur vre-o sută de 

biografii ungureşti”.  
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    În continuare, autorul italian se întreabă: „Pentru ce 

miniştrii din România nu pun patriotismul în activitatea 

lor, pentru ca să completeze un Dicţionar internaţional, 

care va avea fără îndoială un răsunet internaţional?”  

        În ceea ce privește alcătuirea primei ediții a 

dicţionarului din 1879 - 1880,  în care apare și numele 

lui I. Creangă, autorul a fost sprijinit de Petre S. 

Aurelian, B. P. Haşdeu şi Mihail Obedenaru-

Gheorghiade.  

       Pentru cea de a doua ediția a Dicționarului,  Angelo 

de Gubernatis a hotărât ca scrisorile prin care solicita 

scriitorilor români datele biografice şi lista celor mai 

importante titluri din lucrările acestora să le îndrepte tot 

spre Iacob C. Negruzzi, cu rugămintea de a le trimite, 

prin grija sa,  cu indicarea adresei expeditorului, pentru 

a-i convinge pe destinatari că este vorba de o acțiune 

serioasă, cu speranța că: ,,poate se vor grăbi mai mulţi 

să-mi răspundă”. 

          În finalul scrisorii, Angelo de Gubernatis 

mulţumeşte lui Negruzzi, reamintind: „Pentru acest 

serviciu internaţional, pe care îl faceţi României, toţi 

compatrioţii D-voastră cărora le plac literele vă vor 

rămâne obligaţi”. 

Efectele includerii numelui lui Eminescu în 

această enciclopedie prestigioasă este apariția unor 

traduceri din opera poetului nostru național în limba lui 

Voltaire, dar și un interes mai pronunțat al presei literare 
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franceze față de biografia scriitorului român. 

Printre revistele ce-și îndreptau atenția spre 

creația eminesciană amintim ”Echo de la Semaine‖, 

jurnal literar ilustrat – săptămânal, care apărea la Paris, 

sub redacția lui M. Edouard Petit.  

Revista amintită publica în numărul său din data 

de 6 Decembrie 1896 un articol dedicat lui Eminescu 

(‖Pages de l' etranger: Mikael Eminescu”). 

 

          Eminescu în publicații de limbă italiană 

 

     Italia este a doua ţară, după Germania, care a tradus şi 

comentat poezia lui Mihai Eminescu. Încă în timpul 

vieţii poetului, ca semn al recunoaşterii valorii creaţiei 

sale literare, „Rivista Internationale” (1 martie 1881) 

prezintă laudativ poeziile eminesciene, la scurt timp 

după publicarea lor în premieră europeană (în volumul 

„Rumänische Dichtungen‖, Leipzig, difuzat la început de 

an 1881). 

      Ca urmare a ecoului avut de poeziile eminesciene în 

diferite cercuri literare din Italia, Marco Antonio Canini, 

face o selecție riguroasă şi traduce din creaţia 

eminesciană, poeme pe care le include în cunoscuta sa 

antologie a poeziei de dragoste din Italia şi din întreaga 

lume, „Il libro dell’amore. Poesie italiane e straniere”, 

tipărită la Veneţia, – volumul 2, din 1887, include Sonet 

II (Sunt ani la mijloc), volumul 3, din 1888, Sonet III 
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(Când însuşi glasul),  volumul 4, din 1889, Il desiderio 

(Dorinţă) 

   

          Față de aceste date, deja cunoscute, noi am 

descoperit și alte mențiuni în limba italiană. Astfel, 

ziarul ”IL PICCOLO”
7
 din Trieste (anul II, nr. 635), 

apărut Vineri 5 Octombrie 1883 (Ediția de dimineață), 

publica în pagina 1, la rubrica ‖Telegrame și 

Corespondențe”, scurte știri de presă din întreaga lume 

(New York, Londra, Amsterdam, Neuchatel, Budapesta, 

Madrid, inclusiv din București). 

                                                           

7  Ziarul ‖Il Piccolo‖ a apărut la Trieste, în perioada 1881-1945, mai 

întâi într-o singură ediție (de dimineață), din 19 iulie 1882 în două 

ediții (de dimineață și de după-amiază) iar apoi, din 15 aprilie 1886, 

se adaugă încă o ediție, a treia: de seară. Cotidianul apărea în format 

A 2, exceptând anul 1923, când și-a schimbat formatul în A1, doar 

39 de numere. Începând cu 1920, se tipărește o a treia ediție zilnică, 

cu subtitlul ‖Il Piccolo della sera delle ore diciotto”, schimbat din 

1922 în ‖Le ultime notizie...”.  Ziarul a mai purtat temporar și 

numele de ‖Giornale di Trieste‖. Colecția ziarului se află la ‖ 

Biblioteca Civica Attilio Hortis – Trieste ‖,  sub număr de inventar 

PRG 110428/883 (PRG = periodice/jurnale). În prezent, ‖Il 

Piccolo‖ apare la Trieste, în format digital  (la data de 17 septembrie 

2014 acest ziar a publicat o știre dedicată Festivalului Internațional 

de Poezie Mihai Eminescu, inaugurat cu o zi înainte la Craiova,  

unde a fost invitat să participe și Gaetano Longo, poet italian și 

promotor al Festivalului Internațional de Poezie din Trieste.) 
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        Informația din capitala României este extrem de 

succintă, însă plină de dramatism: 

  ”Nebunie. BUCUREȘTI, 4. Poetul român Eminescu 

a înebunit subit.” 

         Atât și nimic mai mult. Fără nici un fel de 

comentariu. Se știe că, la acea dată (începutul lunii 

Octombrie 1883), Eminescu nu părăsise capitala, 

aflându-se în Sanatoriul dr. Sutzu. Știrea de mai sus nu 

era însă o noutate pentru cititorii români. La sfârșitul 

lunii Iunie (același an), presa din țara noastră anunțase 

 vești cu privire la starea de sănătate a nefericitului 

ziarist, imediat după internarea acestuia în stabilimentul 

medical bucureștean, situat pe strada Plantelor. Însă, 

pentru cititorii italieni, această știre era șocantă. 
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          După cum se observă, această informație a 

‖înnebunirii subite‖ a lui Eminescu a făcut înconjurul 

Europei, fiind întâlnită și în presa de limbă italiană, 

citată de noi în acest studiu. 
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       Eminescu în publicații de  limba germană 

          Revista „Gegenwart‖, apărută la Berlin, la 20 iulie 

1878, publică ‖Melancolie” (traducerea era semnată de 

prinţesa E. Wedi, mai târziu consacrată ca scriitoare 

germană, semnând cu pseudonimul Carmen Silva).  

         Specialiștii atribuie  reginei Carmen Sylva 

traducerile următoarelor creații eminesciene: 

‖Melancolie”, ”Povestea Codrului”, ”Crăiasa din 

Povești‖.  

Dar, oare, aceasta reprezintă prima transpunere în 

limba germană a operei lui Eminescu ? Un prim răspuns 

la această întrebare îl oferă Silvia  Irina  Zimmermann
8
, 

care consideră că primele traduceri din lirica română în 

limba germană ale reginei Carmen Sylva datează din 

anul 1875, acestea fiind rezultatul colaborării cu 

scriitoarea Mite Kremnitz, la care trebuie menționată și 

încurajarea venită din partea poetului Vasile Alecsandri. 

Autoarea subliniază, cu certitudine, că  poeziile, 

apărute în 1878, în ziarul german  ”Die Gegenwart” 

(”Prezentul”), sub seudonimul E. Wedi (anagrama 

numelui E[lisabeta] Wied), reprezintă primele traduceri 

în germană ale liricii lui Mihai Eminescu (s.n.), pe 

lângă traducerile din poeziile lui Vasile Alecsandri.  

                                                           

8  Silvia Irina Zimmermann, ‖Carmen Sylva, Regina Poetă  Literatura în 

serviciul coroanei”, Editura All, București, 2013, p.20 
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Aceste traduceri sunt publicate  în numărul 19 al 

revistei „Die Gegenwart”, din 11 mai 1878, cu titlul 

”Exemple de lirică recentă, traduse după original, în 

limba germană, de către E. Wedi 
9
‖: V. Alecsandri, 

‖Steluța”, ‖Secerișul”. 

 Eminescu este prezent cu o singură poezie, 

‖Melancolie”, care este publicată  în nr. 29/ 20 iulie 

1878 al revistei menționate. 

Ecoul avut de această poezie este însă negativ. N. 

Iorga dezvăluie că, după apariția acestei tălmăciri, în 

numărul următor al revistei ‖Die Gegenwart (XV, nr. 17, 

p. 363)”
10

 un critic german îl acuză pe Eminescu de 

‖lipsă de claritate și preciziune‖.  

Poezia ‖Melancolie‖ mai este tipărită încă o dată  

în ”Magazin für die Literatur des Auslandes‖, în 

grupajul ‖4 Gedichte von Eminescu – Einsamkeit, 

Melancholie, Liebeslied, Der Eisvogel
11
”, însă sub 

semnătura traducătoarei Mita Kremnitz.  

 Doi ani mai târziu, Carmen Sylva va publica 

‖Povestea Codrului‖ în ”Magasin für die Literatur des 

Auslands” ( t.97, p.289), revistă care va face să apară, de 

data aceasta sub semnătura Mitei Kremnitz, o cunoscută 

                                                           

9  Acest pseudonim amintește de numele reginei: Elisabeth de Wied. 
10  N. Iorga, ‖Eminescu luptător politic‖, în ‖Istoria literaturii românești 

contemporane. Partea întâia, Crearea Formei (1867-1890)‖, București, 

Editura ”Adevărul‖, 1934, p. 295 
11

  În ”Magazin für die Literatur des Auslandes”, 1880, 50, vol.99, 

p.130. 
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creație a poetului, cu titlul ”Eine Satire (III) von 

Eminescu”. 
12

  

Poezia ”Crăiasa din povești‖ vede lumina 

tiparului și la București, în ‖Bukarester Salon‖, sub titlul 

‖Märchenkönigin” Deutsch von Carmen Sylva
13

. 

Aceasta se întâmpla abia după internarea Poetului 

în Sanatoriul dr. Sutzu, în luna iunie 1883. Credem că 

decizia aceasta avea în vedere faptul că, probabil, 

Eminescu nu mai putea să-și exprime un punct de vedere 

cu privire la paternitatea traducerii în limba germană a 

poeziei ‖Crăiasa din Povești”. 

De altfel, această revistă, care apare și la Viena, 

în perioada 1883-1885, a tipărit alte câteva poezii 

eminesciene, toate traduse în limba germană de Mite 

Kremnitz:    ‖O verweil‖   (”O,rămâi...”)
14

, 

”Ewiglich”(”O,mamă...‖)
15

,‖ Melancholie”,(” 

Melancolie‖)
16

,”Trennung‖  (‖Despărțire‖), 

‖Einsamkeit‖ (‖Singurătate‖)
17

. 

‖Crăiasa din Povești”, în traducerea realizată de 

Carmen Sylva, este prezentă și în lucrarea lui Hans 

Grabow, ‖Die Lieder Aller Vȍlker und Zeiten”, 

                                                           

12
   Idem,  1881, 50, vol.99, p. 391. 

13
  ‖Bukarester Salon”,  I (1883), nr. 4, august, p.171-172. 

14
   în ‖Der Bukarester Salon‖, Bucureşti, 1884-1885, p.5.  

15
  dem, Bucureşti, 1884 -1885,  p.149. 

16
  idem, 1884 - 1885, p.245.  

17
  Idem, București, 1884 - 1885, p. 457 
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Hamburg, 1888 (p.566, 567-568.), figurând alături de o 

altă creație eminesciană, ‖Des Wäldes Märchen‖ 

(‖Poveștile Pădurii”). 

La puțin timp după moartea poetului, poezia 

‖Crăiasa din Povești‖ -‖Märchen-Königin‖ - Űbersetzt 

von Carmen Sylva (Cu o notă introductivă) se tipărește 

din nou la București în ‖Das Literarische Rumänien‖.
18

   

Ca urmare a acestei colaborări dintre regină și 

prietena ei, Mite Kremnitz, se pune întrebarea: cine este 

primul traducător de fapt al poeziilor lui Eminescu în 

limba germană ? 

 În lucrarea de doctorat a lui Valentin Todescu, 

cu titlul ‖Mite Kremnitz – ”Un spirit german promotor 

al literaturii românești peste hotare ‖ (2013), autorul 

afirmă că Mite Kremnitz are meritul” de-a fi fost primul 

tălmăcitor în limba germană a poeziilor lui 

Eminescu”.
19

 

  Totuși, din episodul relatat de William Beatty-

Kingston, în cartea sa memorialistică, ‖Monarchs I Have 

Met” (London, 1887) se înțelege că primul traducător în 

germană al lui Eminescu este regina Elisabeta.  

Revenind la mult citata antologie ‖Rumänische 

Dichtungen, Deutsch von Carmen Sylva. Hrsg. und mit 

                                                           

18
  ‖Das Literarische Rumänien‖, 1889, nr.7-8 (iulie-august, p. 251-

252). 
19

 Rezumatul Tezei de Doctorat, p. 8 
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weiteren Beiträge versehen von Mite Kremnitz”, apărută 

la Leipzig: W. Friedrich, Verlag des "Magazin für die 

Literatur des In- und Auslandes"; Kröner, 1881 culegere 

îngrijită și adăugită de Mite Kremnitz, reeditată ulterior 

în mai multe ediții, constatăm o selecție oarecum 

curioasă din operele poeților vremii. 

 Într-adevăr, cartea conține poezii scrise atât de 

autori consacrați, cum ar fi Eminescu, V. Alecsandri, D. 

Bolintineanu, de scriitori cunoscuți, precum C. Negruzzi, 

sau mai puțin cunoscuți, V.Conachi,  dar și nume care 

trezesc astăzi ușoare zâmbete: Candiano Popescu, 

Crețeanu, Șerbănescu etc 

De altfel, ziarul ‖România Liberă‖, din anul 

1885, care reia o biografie a scriitoarei Mite Kremnitz, 

apărută anterior în revista ‖Familia‖, amintește de opera 

acestei fecunde traducătoare, ignorând însă traducerea 

unor creații eminesciene în ‖Rumänische Dichtungen”, 

edițiile 1880/1881 și 1883
20

. 

Verificând și alte ediții ale acestei cărți, cum ar fi 

de exemplu aceea menționată ca apărută în anul 1883 

(?), la Leipzig, ed. W. Friedrich, purtând titlul 

‖Rumänische Dichtungen. Deutsch von Carmen Sylva. 

Hrsg. und mit weiteren Beitrag en versehen von Mite 

Kremnitz, numele lui Eminescu este omis. 

                                                           

20 ‖Mite Kremnitz‖  în ‖România Liberă‖, anul IX, nr.2287, p.3. 
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Chiar și ediția scoasă de Carmen Sylva la Editura 

Carol Göbl, în 1898, intitulată ‖Rumänische Dichtungen 

übersetzt von Carmen Sylva” (”Poesii române traduse 

de Carmen Sylva”) nu conține nici o poezie de Mihai 

Eminescu.... De ce oare ? 

În schimb, în chiar anul morții poetului, 1889, în 

revista editată la Viena de dr. Cornelius Diaconovitch, 

‖Romänische Revue‖, (august-septembrie 1889) era 

publicată biografia poetului, urmată de traducerea în 

limba germană a Poemului ‖Luceafărul” (”Der 

Abdenstern”, p.485-490), autorul ascunzîndu-și 

identitatea sub acronimul L.V.F. (L.V. Fischer). 

A doua întrebare: Carmen Sylva  a tradus 

‖Crăiasa din povești‖ în limba germană, singură, așa 

cum rezultă din dialogul avut cu ziaristul britanic, sau 

este o traducere comună, efectuată împreună cu 

Eminescu ?   

             Recent, am descoperit alte surse documentare 

necunoscute, în limba germană, aflate la 

‖Staatsbibliothek zu Berlin”. 

        ‖BERLINER BŐRSEN-ZEITUNG‖ (nr.61 din 

06.02.1879) prezintă știrea privind creația reginei 

Elisabeta, tradusă de Mihai Eminescu, ‖bibliotecar la 

universitate”. 
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”BERLINER BŐRSENZEITUNG, 

(06.02.1879) 

”Es ist neulich gemeldet worden, daß der Geistes 

zustand der Fürstin Elisabeth von Rumänien 

zu allerlei Bedcnklichkciten Anlaß gebe — dieselbe 

trat aber nur, wie sich jetzt herausstellt, einen Opern- 

tcjrt verfaßt. Das hochfürstliche „musikalische Drama" 

führt den Titel „Virful cu dor" und behandelt 

die Legende von Sinai. ES ist in Deutscher Sprache 

geschrieben und von Eminescu ins Rumänische über 
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setzt, auS welcher Sprache es von dem Bibliothekar 

der Universität; Herrn Paganini, ins Italienische 

übertragen worden. Die Musik ist von Liubicz, dem 

Pianisten der Fürstin. Der Impresario der Italieni- 

schen Opera, in welcher das „musikalische Drama". 

         O știre similară apare și în presa vieneză, după cum 

se observă și în ziarul ‖Neue Freie Presse‖, din data de 7 

februarie 1879, care folosește aceleași informații 

prezentate de ziarul german menționat anterior. 

       Aflăm, astfel, că Mihai Eminescu, ”bibliotecar la 

universitate‖, a tradus din germană în limba română 

libretul  unei drame muzicale, având ca autoare pe 

prințesa Elisabeta a României, purtând numele de 

‖Vârful cu Dor‖, descriind legenda Mânăstirii Sinaia. 

Mai aflăm că libretul este tradus în limba italiană de 

Paganini, iar muzica este compusă de Liubicz, pianist 

german la curtea prințesei. 
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          Numele lui Eminescu este scos în evidență și într-

un ziar din Cehia, ‖Teplitz-Schőnauer  Anzeiger” 

(Samstag, den 15 Februar 1879, p.7), care apărea în  în 

orașul Teplice (Teplitz-Schőnauer, în germană). 

Redacția informează cititorii săi cu privire la ”drama 

muzicală‖ compusă de prințesa Elisabeta a României, 

reiterându-se informațiile apărute în presa din Germania 

și Austro-Ungaria. 
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Drama lui Eminescu din anul 1883, în surse 

jurnalistice de limbă germană 

 

Același ziar german, ‖BERLINER BŐRSEN-

ZEITUNG‖, publică, în numărul său din 06.10.1883, p. 

7  următoarea notiță despre situația poetului: 
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”Der Rumänische Dichter Eminescu, welcher 

sich der besonderen Freundschaft der Königin Elisabeth

 von Rumänien zu erfreuen hatte, obgleich er 

Redacteur eines oppositionellen Journals, des „Timpul",

 war, ist plötzlich irrsinnig geworden.” 

         (”Poetul român Eminescu, care s-a bucurat de 

prietenia specială a Reginei Elisabeta a României, cu 

toate că era redactor al unui ziar de opoziție ”Timpul”, 

a înebunit dintr-o dată.”) 

 Știrea este inserată și într-un ziar de limbă 

germană din capitala Cehiei, ”Prager Tagblatt‖, 

numărul din data de 5 oct.1883 (p.7). Scurta notiță este 

identică cu aceea din ziarele berlineze (înebunirea subită 

și prietenia cu regina Elisabeta). 
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          Subliniem cele două apelative folosite în acest 

scurt articol: ‖celebrul poet român” și ‖nefericitul poet”.  

           După cum se observă, această informație a 

‖înnebunirii subite‖ a lui Eminescu a făcut înconjurul 

Europei, fiind întâlnită și în presa de limbă italiană, 

citată de noi în acest studiu. 
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            Tragica despărțire de Eminescu, în 1889, este 

relatată din nou în presa din străinătate. 

            În cadrul cercetării arhivelor din Austria am 

descoperit în ziarul  ‖Neue Freie Presse ‖, numărul din 6 

iulie 1889, la pagina 5, un articol despre moartea 

poetului. 
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 Necrologul publicat în acest ziar recunoaște 

meritele lui Eminescu de a fi ‖cel mai mare poet al 
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României‖. Autorul spune că poetul s-a născut la 

Botoșani, în 1849, că s-a format în școlile austro-ungare 

(la Cernăuți și Blaj), la  universitățile din Viena și 

Berlin, că a primit sprijin din partea ‖clubului literar 

Junimea‖. 

         Chiar dacă flosofia și literatura germană și-au pus 

amprenta asupra creației lui Eminescu, opera sa este pur 

românească, nefiind o reproducere de modele străine. 

         Poeme precum ‖Venere și Madonă‖, ‖Epigonii‖,   

” Împărat și Proletar‖ merită să fie cunoscute de 

publicul german. Articolul amintește apoi de pesimismul 

poetului, de activitatea sa în calitate de redactor al 

ziarului ‖Timpul”, de relațiile sale cu lumea politică, de 

cauzele bolii sale, de modul în care s-au desfășurat 

funeraliile la București etc. 

        Acest articol este un exemplu asupra felului în care 

a fost perceput Eminescu în presa de la Viena, imediat 

după moartea sa. 

          Revista de literatură universală, „Magazin für die 

Literatur des In-und Ausländes”, din Leipzig, la 1 mai 

1880 publică ‖O, mamă” (traducerea e semnată de 

George Allan).  

          Revista menţionează faptul că opinii despre viaţa 

lui Eminescu şi traducerea altor poezii ale sale au mai 

apărut în revista „Gegenwart”, nr. 15 şi 16 din 1879, 

unde se mai preciza că versiunea germană a poeziilor şi 

articolul despre Eminescu ar fi fost semnate de aceeaşi 
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persoană, George Allan.  

             „Magazin für die Literatur des In-und 

Ausländes” din Leipzig, în 10 ianuarie 1880, publică 

studiul „Zur Literatur der Rumänien”, sub semnătura lui 

Hugo Klein, care cuprinde unele referiri generale despre 

Eminescu, iar traducerea poeziei ‖O, mama” era 

apreciată ca fiind semnificativă, reliefând stilul şi 

valoarea poeziei eminesciene. 

          Numărul din 17 ianuarie al aceeaşi publicaţii 

continua cu studiul „Briefe über die neuere rumänische 

Literatur‖, fiind ilustrat cu o altă creaţie eminesciană, 

‖Crăiasa din poveşti” (traducerea este semnată de 

Carmen Sylva). 

        Articolul aparţine lui George Allan (alias Mite 

Kremnitz), care aprecia primordialitatea locului lui 

Eminescu în literatura română şi stabilea o situare a 

valorii sale literare între marii poeţi contemporani: 

„Unele dintre poeziile sale sunt mai pline de forţă şi mai 

semnificative prin profunzime, decât cele ale lui 

Alecsandri, prin aceasta mai degrabă asemănându-se cu 

Leopardi”.  

          Aceeaşi revistă publică Povestea codrului şi 

Despărţire (22 mai 1880), Melancolie, Dorinţa, De câte 

ori iubito (26 februarie 1881), Scrisoarea I (cu excepţia 

poeziei Singurătate, tradusă de Carmen Sylva în 25 iunie 

același an), toate fiind traduceri sub semnătura Mitei 

Kremnitz, poezii ce vor fi incluse şi în prima ediţie 
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antologică din 1881, „Rumänische Dichtungen” 

(„Poeme româneşti‖).  

         Sub aceeaşi semnătură, George Allan (alias Mite 

Kremnitz), se tipăreşte la Leipzig, în 1880, volumul 

„Fluch der Liebe” („Blestemul iubirii‖), care includea 

„Das Liebesbild‖, o emoţionantă nuvelă-eseu despre 

omul şi poetul Mihai Eminescu. 

          În prima ediţie a antologiei „Rumänische 

Dichtungen‖ (Leipzig, 1881) apar 20 de titluri: Crăiasa 

din poveşti, Scrisoarea II, Dorinţa, De câte ori, iubito, 

Despărţire, Melancolie, Singurătate, Doină, Rugăciunea 

unui dac, O, rămâi, Revedere, O, mamă, Pe aceeaşi 

ulicioară, Sunt ani la mijloc, Când însuşi glasul, 

Povestea codrului, Freamăt de codru, Lacul, Venere şi 

Madonă, Strigoii. 

        Reluate într-un nou tiraj (Leipzig, 1883), la această 

primă ediţie se adaugă alte două ediţii (Bonn, una, f. a.,-

1885-1886), în care la cele 20 de poezii publicate se 

adăugă Luceafărul, Scrisoarea III şi IV, iar în ediţia a 

doua, (tot la Bonn, 1889), se adaugă la titlurile din 

ediţiile anterioare alte şase: Somnoroase păsărele, Peste 

vârfuri, La steaua, Atât de fragedă, Când amintirile, 

Scrisoarea I. 

         Poezia lui Eminescu, din ediţiile antologiei 

„Rumänische Dichtungen‖, au fost receptate favorabil în 

presa din întreaga Germanie, așa cum vom arăta în 

continuare. 
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                Contribuţii eminesciene apar chiar și în ziare 

sau publicații de limbă germană, editate în SUA („New 

Yorker Volkszeitung” dedică un număr special lui 

Eminescu), asemenea și „Volksblater‖ şi „Chicagoer 

Zeitung‖ care prezintă articole şi traduceri din opera 

poetului nostrum national. 

 

 

Notorietate pe plan internațional versus celebritate 

pe plan național  

 

 Recunoașterea și aprecierea lui Eminescu  în 

mediile culturale autohtone devenea un fapt real, 

recunoscut chiar și de adversarii săi politici: Gr. Ventura 

publica în  ‖L’independence roumaine” din 1/13 febr. 

1881 articolul  ‖Question du jour”, ce va fi reluat și de 

‖Literatorul”, afirmând că Mihai Eminescu era 

‖aproape celebru‖. 

 În acest context, al unei personalității deja 

cunoscute elitelor culturale și politice, din țară și din 

străinătate, ne întrebăm dacă și publicul larg îl cunoaștea 

pe  adevăratul Eminescu, știind că operele sale lipseau 

din librării iar revistele literare ale epocii difuzau mai 

ales știri despre starea de sănătate a poetului ? 

Căutând un posibil răspuns  întrebării de mai sus, 

am consultat conținutul anuarelor bucureștene, din 

vremea lui Eminescu, acolo unde sunt consemnate cele 
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mai importante personalități ale Capitalei: politicieni, 

oameni de stat dar mai cu seamă ziariștii, scriitorii, 

artiștii, oamenii de cultură, medicii, farmaciștii, 

comercianții, într-un cuvânt, elitele societății acelor 

timpuri, intrate în conștiința colectivă. 

 Eminescu lipsește !  Ca urmare, revin cu această 

întrebare redundantă,  transformată într-un leit-motiv al 

acestui studiu: cine – în afară de ziariști, politicieni și 

diplomați
21

 - apreciau personalitatea lui Eminescu, 

prețuiau valoarea și importanța  operelor  sale ?  

De aceea, pentru a cuantifica mai nuanțat indicele 

de notorietate al personalității lui Eminescu în peisajul 

cultural al deceniului al noulea al secolului XIX, până la 

moartea acestuia, am luat în considerare  mijloacele de 

difuzare a operei, tirajul  și  aria de răspândire  a 

tipăriturilor sale, ca instrumente de consolidare a 

statutului său de creator de literatură, precum și numărul 

de vectori de imagine de care a beneficiat acesta. 

La debutul său precoce, din 1866, redacția 

Revistei ”Familia‖ intuia în semnătura corespondentului 

său un viitor poet de talent. Aceeași părere laudativă  o 

va mărturisi  și ”Convorbiri Literare‖, după primele 

poezii publicate aici, Titu Maiorescu punând talentului 

uriaș al lui Eminescu un diagnostic literar exact. Nu 

                                                           

21 Despre relațiile lui Eminescu în lumea diplomatică -  a se vedea studiul 

nostru: Eminescu și Diplomația, Editura Universitară, București, 2008. 
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același punct de vedere îl nutrea însă Gr. Gellianu (alias 

Anghel Demetriescu
22

, sau Gr. Grădișteanu 
23

). 

 ”Revista Contimporană‖, în care jubilau 

detractorii ‖Convorbirilor Literare‖ 
24

 nu conta prea 

mult în epocă, încât să facă din Eminescu un nume 

controversat, aflat în atenția publicului. 

Venirea la București prefigurează însă o altă 

imagine a geniului eminescian: aceea de ziarist angajat 

în frontul dezbaterilor și confruntărilor politice. Deci, 

cele două ipostaze (Poet și Ziarist) vor constitui în mod 

constant cartea de vizită a lui Eminescu.
25

  

Abia ulterior, după 1889, posteritatea va 

descoperi în manuscrisele sale diversitatea impresionantă 

a  preocupărilor intelectuale și a domeniilor în care 

Eminescu a avut contribuții fabuloase.  

Un al doilea criteriu de stabilire a notorietății sale 

este tirajul tipăriturilor purtând numele său ca autor. Cele 

3 ediții Maiorescu, apărute  în timpul vieții lui Eminescu, 

nu depășeau 3000 de exemplare, la care vom adăuga și 

tirajul insignifiant al ziarului ‖Timpul‖ (1876-1883), 

                                                           

22 Apud N. Iorga, Istoria literaturii contemporane, I, Crearea formei, 

Bucureşti, 1934, pag. 112. 
23 Identificare propusă de I. Hanganu  în ‖O veche polemică și un nou 

pseudonim‖,  Convorbiri Literare, nr. 7/1981 
24 ”Poesiele d-lui Eminescu‖, de Gr. Gellianu, în Revista Contimporană, nr. 

1 martie 1875 
25   Dim. R. Rosetti, Dicționarul Contimporanilor, Ediția I-a, Editura Lito-

Tipografiei ‖Populară‖, București, 1897, p.70  îl cataloghează pe Eminescu 

în mod sintetic: ‖poet, publicist‖.  
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precum și al celor două reviste care au abordat cu 

predilecție opera lui Eminescu: ‖Convorbiri Literare”(în 

special ciclul compact de poezii tipărit în 1884), 

respectiv ”Familia”.  

În contextul polemicii avute de Eminescu cu 

presa de partid adversă, nu putem  adăuga și tirajul 

acestor publicații, ca vector de imagine, fiindcă cititorii 

acestor ziare nu primeau informația corectă privind 

numele ziaristului combătut de respectivele  oficioase de 

partid. Formula stereotipă fososită în majoritatea 

situațiilor era aceea de a ascunde identitatea lui 

Eminescu în spatele unor expresii tipice: ”Ziarul Timpul 

ne atacă....” sau ” Redactorul șef al Timpului afirmă 

că....!  
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           Apreciat în străinătate pentru erudiția sa - 

minimalizat în România ? 

 

Titlul de mai sus pare un paradox dar, la o privire 

mai atentă, observăm că afinitatea poetului pentru limba 

germană, familiarizarea cu specificul culturii germane, s-

a produs de timpuriu, atunci când a fost trimis de către 

părinți să învețe la o școală germană din Cernăuți. 

 Nu întâmplător, G. Bogdan-Duică sublinia că 

Eminescu, încă din copilărie, pe când se afla în casa 

părintească, a fost ‖ un bilingv, vorbind românește și 

nemțește‖, mai mult chiar, la ‖școlile din Cernăuți  avea 

alăturea literatura în forme seducătoare‖. 
26

 

             S-a vorbit mult despre influența avută de 

profesorul Aron Pumnul asupra lui Eminescu dar este 

evocat foarte puțin un alt mentor, Ernest Rudolf  

Neubauer,  profesor german, de la același liceu. 

          Iată cum îl descrie D. Popovici în cursul despre 

Eminescu, ținut în anul 1947/1948 la Universitatea din 

Cluj: 

          ‖ Despre Neubauer a scris Alfred Klug un studiu 

publicat la Cernăuţi, în 1933. El a predat la liceul 

                                                           

26
 G. Bogdan-Duică,  Mihai Eminescu Poezii,  Introducere , București 

1924. 
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bucovinean istoria şi a fost unul dintre puţinii profesori 

care au văzut în Eminescu şi altceva decât un vagabond 

de mare  clasă. Aprecierea lui faţă de poet mergea atât 

de departe, încât uneori  renunţa să-şi explice lecţiile în 

continuare şi punea pe Eminescu să face lucrul acesta. 

Dar Neubauer n-a predat la Cernăuţi numai istoria, ci şi 

estetică şi literatura germană şi a transmis elevului său 

român marea admiraţie pe care el însuşi o avea faţă de 

opera lui Schiller. Pe deasupra, profesorul german era 

el însuşi poet şi un cercetător plin de admiraţie al 

lucrurilor româneşti din  Bucovina. Nu poate surprinde 

în cazul acesta că, în ordine literară, influenţa  lui 

asupra lui Eminescu a fost mai puternică decât aceea pe 

care o putea  exercita profesorul Aron Pumnul. 

Dragostea de neam o învăţa poetul de la acesta din 

urmă, dar pentru orientarea în literatură cel dintâi era 

inconstestabil cu mult mai bine înzestrat.” 
27

 

 Existând aceste premize lămuritoare, putem 

înțelege mai lesne modul în care a  răspuns Eminescu, ca 

un veritabil om de știință, standardelor de nivel 

academic,  asimilate de el în timpul studiilor de  la Viena 

și Berlin, și aplicate cu strictețe în articolele privind 

România, așa cum erau solicitate de redactorii celebrului 

‖Lexicon enciclopedic german” (F.A. Brockhaus, ediția 

                                                           

27 D. Popovici, Poezia lui Eminescu, Editura Tineretului, Colecția Lyceum, 

București, 1969 
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a X-a)
28

. 

            Contribuțiile notabile ale lui Eminescu, 

caracterizate prin acuratețe, claritate și obiectivitate au 

fost publicate în această lucrare enciclopedică de 

referință, începând cu vol. 3 până la vol. 10 (1875-1878).  

 Editura Brockhaus, fondată în 1805, a publicat 

articole de interes general din domeniul istoriei, 

literaturii, filosofiei, ca și alte lucrări de referință, cum ar 

fi, de exemplu,  opera lui Arthur Schopenhauer. 

 La sfârșitul  secolulului al XIX-lea, Editura 

Brockhaus a  finalizat cea mai mare și mai complexă 

lucrare enciclopedică germană, având nu mai puțin de 

167 de volume.
29

  

  Alți doi cărturari români, A.D. Xenopol și T. 

Maiorescu, au avut contribuții în redactarea conținutului 

ediției a X-a a acestui Lexicon Enciclopedic German. 

                                                           

28
 Conversations-Lexikon. Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie,  

Leipzig 1875–1879, 15 Bände 
29

 Der Allgemeine Encyclopädie Wissenschaften und Künste 
(Enciclopedia Generală a Artelor și Științelor) 
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F. A. Brockhaus (1772-1823) 
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Din motive ce țin de normele redacționale de 

editare, temele redactate nu poartă semnătura lui 

Eminescu, fapt ce a născut anumite dubii în legătură cu 

paternitatea acestor articole: BASARABIA, 

BUCOVINA, CANTACUZINII, CERNAVODĂ, 

DACIA, DECEBAL, DOBROGEA, FANARIOŢII, 

HÂRŞOVA, HOTIN, PAVEL KISELEFF, 

MARAMUREŞ şi MAVROCORDAŢII. 

Totuși, următoarele subiecte sunt  atribuite cu 

certitudine lui Eminescu: BÂRLAD, DIMITRIE 

BOLINTINEANU, BOTOŞANI, BRĂILA, ION 

BRĂTIANU, BUCUREŞTI, MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, AL.  I. CUZA, IAŞI, CAROL I, 

CRAIOVA, TITU MAIORESCU, PETRU 

MAVROGHENI, MOLDOVA şi CONSTANTIN 

NEGUZZI. 

În concluzie, cooptarea lui Eminescu în 

colectivul de redactare al acestei importante opere 

lexicografice dovedește notorietatea de care se bucura 

acesta, recunoașterea calităților sale de cărturar cu 

temeinice cunoștințe enciclopedice, exact în perioada în 

care,  în România,  Eminescu era scos din serviciu și 

târât prin tribunal pentru incompetență sau neglijență. 

Invitarea lui Eminescu să participe la redactarea 

unei lucrări de factură enciclopedică, extrem de 

cunoscute în lumea științifică europeană, nu a fost o 
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decizie de conjunctură, ci rezultatul recunoașterii  

potențialului și capacităților creatoare ale lui Eminescu. 

        În cele ce urmează prezentăm primul 

articol dedicat lui Eminescu, în ediția acestui 

cunoscut lexicon Brockhaus' 

Konversationslexikon,  F. A. BROCKHAUS 

IN LEIPZIG, BERLIN UND WIEN, 14. 

AUFLAGE, 1894-1896 

 
Eminescu, Mich., rumän. Dichter, geb. 1850 bei Botoschani. 

Nachdem er in Czernowitz, Hermannstadt, Wien und Berlin studiert 

hatte, wurde er durch den Einfluß der Junimisten (s. Junimea) 

Bibliothekar an der Universität Jassy, später Redacteur des 

konservativen «Timpul» in Bukarest. Seit 1883 bereits geisteskrank, 

starb er 15. (27.) Juni 1889 in einer Irrenanstalt zu Bukarest, Er 

http://www.retrobibliothek.de/retrobib/stoebern.html?werkid=100150
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/stoebern.html?werkid=100150
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/schlagwort.html?wort=Junimea
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verdankt seinen Ruf der Sammlung seiner «Poesii» (hg. von T. 

Majorescu, Bukar. 1884; 6. Aufl., ebd. 1892). Morţun gab «Prosa şi 

Versuri» von E. (Jassy 1891) heraus. Die Satiren und Sonette aus 
den «Poesii»gehören zum schönsten, was in rumän. Sprache 
geschrieben wurde. Einige seiner Gedichte sind von Carmen Sylva 
und Mite Kremnitz ins Deutsche übersetzt in «Rumän. Dichtungen» 

(3. Aufl., Bonn 1889). – Vgl. Petraşcu, Eminescu, viaţa şi operile 

lui (Bukar. 1892). 

Sursa: http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=113909 

 

 

În acest context, cititorii germani au putut 

cunoaște încă o fațetă a operei lui Eminescu. Meritul este 

al Reginei Elisabeta, care publică pe cei mai importanți 

poeți ai României, de la acea dată: V. Alecsandri și M. 

Eminescu. 

În numărul 19 al Revistei „Die Gegenwart , din 

11 mai 1878, este tipărit articolul intitulat ”Exemple de 

lirică recentă, traduse după original, în limba germană, 

de către E. Wedi 
30

‖: V. Alecsandri, ‖Steluța”, 

‖Secerișul”. 

Este rândul lui Eminescu să fie publicat  în „Die 

Gegenwart” (nr. 29, din 20 iulie 1878), cu poezia 

‖Melancolie”. 

 Doi ani mai târziu, aceeași augustă traducătoare 

va publica în ”Magasin für die Literatur des Auslands” 

M. Eminescu: ‖Povestea Codrului‖ ( t.97, p.289). 

                                                           

30
  Acest pseudonim amintește de numele reginei: Elisabeth de Wied. 

http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=113909
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În timpul vieții, în 1888, Luceafărul poeziei mai 

are onoarea de a figura într-o carte tipărită în limba 

germană: Hans Grabow, ‖Die Lieder Aller Vȍlker und 

Zeiten”, Hamburg, p.566, 567-568: M. Eminescu,‖ Die 

Märchenkönigin” (Regina din Poveste) și ‖Des Wäldes 

Marchen‖ (Poveștile Pădurii), în traducerea realizată de 

Carmen Sylva.  

În aceeași perioadă, în țară, poetul era publicat cu 

predilecție  în revista ‖Convorbiri Literare
31
”, al cărei 

tiraj
32

 nu era în măsură să facă din numele lui Eminescu 

un scriitor de celebritate unanim recunoscută în 

România. 

                                                           

31 Revista ‖Convorbiri Literare‖, ale cărei format, obiective, tiraj au fost 

stabilite de Maiorescu și Negruzzi, avea un conținut divers: subiecte de 

literatură, critică literară dar și teme științifice. Formal, ”Convorbiri 

Literare‖ se voia o replică autohtonă a mai celebrelor ―Revue des deux 

mondes‖ şi ―Deutsche Revue‖ a lui Scherer. 
32 Tirajul inițial al revistei era de 300 de exemplare, dintre care o parte erau 

trimise gratuit la biblioteci și școli din Imperiul Austro-Ungar. Prețul era 

descurajant: 1 galben în România, în schimb studenții români din Austria 

beneficiau de o reducere substanțială: 4 florini.  
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Sursa: www.carmen-sylva.de 

 Publicația ‖Die Gegenwart‖, datată  2o iulie 

1878, (reprodusă în facsimilul de mai sus), are o dublă 

însemnătate: este prima fotografie a lui Eminescu, 

tipărită într-o revistă străină și, în general, prima oară 

când se reproduce chipul lui Eminescu într-o 

publicație
33

. 

 Ea lămurește, totodată, o dilemă biografică:  cu 

ce scop a fost făcută această celebră fotografie ? 

 Pentru datarea cu exactitate a imaginii 

                                                           

33
 Aceeași fotografie, trunchiată, va fi folosită pentru ilusrarea Ediției 

Princeps (1883) 
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fotografice, vom aminti scrisoarea din 26 februarie 1878, 

în care Maiorescu îl informează pe Iacob Negruzzi: 

 "Cu Eminescu am să mă duc eu mâne la fotograf, mai 

înainte însă la bărbier să se radă. La bohème 

roumaine...". Așadar, avem aici răspunsul care 

elucidează  datarea fotografiei - 27 februarie 1878-  dar 

nu și cauza pentru care s-au mobilizat fotograful 

Duschek și  criticul T.Maiorescu.  

        Opinia primilor biografi ai Luceafărului fost 

aceea că Eminescu urma să apară în tabloul de ansamblu  

al ‖Junimii‖, fotografia fiind de grabnică necesitate. 

 Însemnarea de mai jos, a lui I. Scurtu, publicată 

în anul 1904 în ”Calendarul Minervei‖, a creat această 

confuzie
34

: ‖ ‖Ea s-a făcut prin anii 1880-1883 în 

vederea istoricului grup fotografic  al membrilor 

Junimii. La doamna Virginia Gruber
35

 avui prilejul să 

găsesc originalul acestui portret, dăruit de poet 

Veronicăi Micle. În dosul portretului se află un autograf 

prețios al poetei..
36
.” 

I.Scurtu menționează în articolul său din anul 

1904, că toate datele privind cele patru fotografii ale lui 

Eminescu au fost culese de la Virginia Gruber (Micle) și 

                                                           

34
 Ion Scurtu, „Portretele lui Eminescu,  Calendarul Minervei, V, Ed. 

Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1904, pp. 89-90. 
35 Fiica Veronicăi Micle 
36

 Este vorba de celebra poezie ” Pe portretul unui Poet‖, semnată 

Veronica Micle: ‖Privindu-ți fața de farmec plină.....” 
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A. C. Cuza, cu ocazia vizitei de studii întreprinse la Iași, 

dedicate acestui subiect. 

Este cert că acest portret figurează și în tabloul 

din 1883 al Junimii, aflat la CASA POGOR, din Iași
37

, 

dar acest fapt nu este de natură a ne face să 

concluzionăm, cum greșit s-a afirmat, că, în 1878 (T. 

Maiorescu) sau 1880 (I.Scurtu), poetul era condus mai 

cu voie, mai fără voie, la fotograful Duschek, în 

perspectiva unui tablou colectiv al Junimii, ce urma să 

fie realizat peste alți câțiva ani. 

De altfel, fotografia aceasta este reprodusă atât  

în Ediția Princeps, din 1883, dar și în Revista 

‖Familia”, la moartea lui Eminescu (1889)
38

.  

Deci, intenția  de a-l trimite pe Eminescu la 

fotograf  în pragul primăverii anului 1878, nu trebuie 

pusă în legătură cu tabloul Junimii, ci, mai degrabă, cu 

articolul ce urma să apară în curând în Germania ! 

 În al doilea rând, poziționarea fotografiei lui 

Eminescu în ansamblul primei pagini a revistei, în colțul 

dreapta, superior, în timp ce fotografia Reginei Carmen 

Sylva se află în colțul dreapta inferior, demonstrează că 

redacția nu a făcut din publicarea acestei traduceri un 

                                                           

37
 Cf. Dulciu, Tabloul membrilor Societății Junimea, Casa Pogor, 

http://dulciu.blogspot.ro/2010/11/tabloul-membrilor-societatii-
junimea.html 
38

  Sculptorul Mihai Onofrei va utiliza această fotografie pentru a realiza 

bustul lui Eminescu din curtea Institutului de Fizică Atomică de la 

Măgurele 



83 

 

gest de curtoazie, sau cu caracter protocolar, la adresa 

unui membru al Familiei de Hohenzollern, ci a apreciat 

valoarea autorului, notorietatea acestuia. 

Analizând  fotografia aceasta, care figurează 

drept ‖cover-page‖ pentru numărul din iulie 1878 al 

revistei germane, și subliniind  eleganța vestimentară a 

lui Eminescu, putem să emitem ipoteza plauzibilă că 

portretul său a fost realizat în mod special pentru a fi 

trimis în străinătate, cu scopul ilustrării amintitului 

număr de revistă. 

Având în vedere variantele ulterioare ale chipului 

lui Eminescu, datat 1878, și anume modificările 

efectuate prin decuparea unor părți din imagine, 

considerăm că această fotografie redă varianta originală, 

trebuind să fie considerată una dintre cele 4 fotografii 

oficiale ale Luceafărului. 
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M.Eminescu este în rândul 3 de sus, al doilea de la dreapta 

spre stânga. 

Sursa: http://dulciu.blogspot.ro/2010/11/tabloul-

membrilor-societatii-junimea.html 

 

 

 

 

http://dulciu.blogspot.ro/2010/11/tabloul-membrilor-societatii-junimea.html
http://dulciu.blogspot.ro/2010/11/tabloul-membrilor-societatii-junimea.html
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În imaginile de mai sus este present încă  un 

document care atestă răspândirea în mediile culte din 

Germania a operelor lui Eminescu. Este vorba de 

traducerea uneia dintre Scrisorile lui Eminescu (Satira) 

de către Mite Kremnitz.  
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Câteva considerații privind  debutul editorial 

propriu-zis al lui Eminescu  

 

 Se poate susține cu argumente că  Eminescu s-a 

lansat ca poet și jurnalist în paginile unor reviste 

culturale editate în străinătate. 

       Tot în afara granițelor României este consemnată  

prima tipărire a operei poetice eminesciene într-un 

volum colectiv de poezie.  

Am mai amintit că debutul editorial în limba 

germană se datorează scriitoarei și traducătoarei Mite 

Kremnitz, cât și  Reginei Elisabeta (Carmen Sylva). 

Volumul ‖Rumanische Dichtung‖
39

,  Leipzig: W. 

Friedrich, Verlag des ‖Magazin für die Literatur  des In-

und Auslandes‖, Krőner,1881, VIII+214 p. conține 21 de 

opere lirice eminesciene, lucrarea reunind însă și 

creațiile lui V. Alecsandri, D. Bolintineanu, Candiano 

Popescu, C. Conachi, I. Negruzzi și T. Șerbănescu.  

În această antologie lirică Eminescu este prezent 

cu poeziile: Scrisoarea III, Crăiasa din poveşti, 

Scrisoarea IV, Strigoii, Lacul, Freamăt de codru, 

Singurătate, Melancolie, Revedere, Dorinţa, Ce te legeni 

codrule şi altele. 

                                                           

39 Această culegere lirică, în care figurează și poeziile lui Mihai Eminescu, 

a avut, până în 1889,  trei ediții  (1881,1883,1889) 
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Raporturile lui Eminescu cu elitele vremii pun în 

evidență o recunoaștere a valorii geniului eminescian. 

Studii de dată mai veche sau mai recentă au 

analizat relațiile dintre Eminescu și Casa Regală, modul 

în care Carmen Sylva și Mite Cremnitz  îl percep  pe 

poetul romantic, încât nu mai insistăm asupra acestui 

subiect. Totuși, pare bizară  decizia lui Eminescu, cel 

puțin într-o primă perioadă, de a accepta colaborarea cu 

o Poetă ce nu cunoștea îndeajuns de bine limba română, 

care însă  se bucura în calitate de regină de lingușelile 

frecvente ale adulatorilor, dar și de afecțiunea sinceră a 

admiratorilor.  

Desigur, Eminescu nu era singurul închinător în 

fața unei regine: G. Enescu  a compus câteva lieduri 

inspirate din poeme scrise de Carmen Sylva, pictorul G. 

D. Mirea a pictat pânze inspirate din creațiile reginei, 

compozitori renumiți ai epocii au dedicat opere muzicale 

Casei Regale; Carl Ziehrer
40

 și Iosif Ivanovici, sunt doar 

câteva exemple. 

                                                           

40 Carl Ziehrer, rivalul lui Strauss, în epocă, a dedicat în 1872 un marș  

Prințului Carol ,pentru ca, în 1878, să devină, pentru câteva luni, 

capelmaistrul Balului Curții Regale de la București. A cântat adese în 

compania reginei Carmen Sylva, compunând  ‖Glűckliche Tage‖ – ”Zile 

liniștite‖( ‖Souvenir de Cotroceni―),„Dedicat cu cel mai profund respect 

Domnului Colonel Th. Vacaresco, Mareşal al Curţii S.A.R. prinţul Carol I 

al României―, precum și ‖Rumȁnische Polka‖ 
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         Sursa: Arhiva bibliofilului I.C. Rogojanu 
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Regele Carol I 
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Sursa: Arhiva bibliofilului I.C. Rogojanu 

 

În acest peisaj de voci, peneluri și condee, care se 

întrec în creații de factură encomiastică, Eminescu 
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începe traducerea în românește a libretului unei opere 

muzicale, având la bază o baladă, în versuri,  compusă 

de Regina Elisabeta, purtând numele ‖Vârful cu Dor‖ 
41

. 

Muzica aparține profesorului și compozitorului 

Zdislaw Lubicz
42

, muzician angajat în 1875 ca pianist al 

Curții Regale, unde a înființat un cerc muzical sub 

conducerea sa
43

.  

Textul  libretului este semnat cu pseudonimul F. 

de Laroc. 
44

 Adaptarea în limba română este a lui M. 

E(min)escu. Versiunea în limba italiană aparține lui L. 

F. Paganini. 

Avem, astfel, cea mai timpurie creație muzicală, 

pe versurile lui Mihai Eminescu, dar și o dovadă 

semnificativă privind modul în care a fost receptată 

creația Luceafărului, altfel decât prin editarea de carte de 

poezii. 

 Legenda ‖Vârful cu Dor‖ îl va inspira și pe G.D. 

Mirea, artist în mare vogă al epocii, care va da la iveală 

o picture alegorică, în stil academicizant, cunoscută  în 

două variante: una prezentă în patrimoniul Muzeului 

                                                           

41 Titlul original este: ‖Vârful cu dor — baladă românească pentru solişti, 

cor şi orchestră, textul de F. de Laroc, traducere de M. E-scu”. 
42 Octavian Lazăr Cosma, Zdislav Lubicz, ‖Vârful cu dor” (I), în  

MUZICA, București, nr.3, 1994;  idem,‖Vârful cu dor”,  (II) în MUZICA, 

București, nr. 4, 1994. 
43 Octavian Lazăr Cosma, ‖Libretul Carmen Sylva‖, în MUZICA, 1999, nr. 

3, Nr.4 
44

 F. de Laroc provine din anagramarea expresiei Femme de Carol 
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Național de Artă din București (o pictură în ulei, de mari 

dimensiuni) și  fresca aflată pe fundalul cupolei din sala 

centrală a Palatului Cantacuzino, de pe Calea Victoriei. 

 

 
G. D. Mirea – ”Vârful cu Dor” 

 

 

        La rândul său, colectivul Teatrului Național din 

București va pune în scenă această mica bijuterie lirică, 
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cu interpreți italieni
45

, în luna ianuarie 1879. 

 Ea s-a jucat și în străinătate, mai întâi pe o scenă 

din Transilvania, la Sibiu, în sala ‖Reuniunii germane de 

cântări‖, în ziua de 18/30 noiembrie 1879, precum și la 

Covent Garden din Londra, un an mai târziu, cu 

interpreți englezi, dar îmbrăcați cu frumoase costume 

populare românești, trimise  în capitala britanică de către 

regină. 

 Așadar,  textul/traducere al lui Eminescu 

cunoaște mai întâi celebritatea pe o secenă de teatru, la 

București, Sinaia
46

, Sibiu sau Londra,  și abia în anul 

1905 va vedea lumina tiparului, în ediția de ”Poezii 

Postume‖, realizată de Ilarie Chendi. 

 În continuare, prezint două menționări ale 

numelui lui Eminescu în presa muzicală de limbă 

germană, aflate la ‖ Ősterreichische Nationalbibliothek‖ 

din Viena. 

                                                           

45
 Varianta în limba română a libretului, scrisă de Eminescu, va fi 

folosită ca text de referință de Luis F. Paganini, (”L'Apice del 

Dolor”), traducător la Consulatul Italiei în țara noastră și 

administrator al Universității din București, astfel încât acest text 

poate fi considerat prima transpunere a liricii emiunesciene în limba 

italiană.  
46 Palatul Peleș din Sinaia are o mică sală de concerte, unde s-a reprezentat 

creația muzicală ‖Vârful cu Dor”. 
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Astfel, în publicația ”Musikalisches 

Wochenblatt‖ (p.566), apărută la Leipzig,  la data de 

05.11.1885, care prezintă creația compozitorului W. 



98 

 

Kienzl, Op.33, Cântece pentru voce, cu acompaniament 

de pian, aflăm că textul melodiei ”Cântec de dragoste‖ 

este tradus de Eminescu și M. Kremnitz: 

 

 

 În aceeași revistă, ‖Musikalisches 

Wochenblatt” (p.370), datată 21 iulie 1887, se prezintă 

creația compozitorului Hang Huber, tipărită la Basel, în 

editura lui Benno Scwabe (‖Cântece populare sârbești și 

românești‖), dintre care un număr de trei texte sunt 

creații aparținând lui Mihai Eminescu și V. Alecsandri, 

în traducerea reginei Carmen Sylva. 
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Eminescu în publicații de limba engleză 

 

William Beatty-Kingston – primul traducător englez al 

unei poezii eminesciene. 

 William Beatty Kingston, jurnalist de război și 

un faimos autor de librete muzicale
47

, în același timp 

poet și traducător, s-a născut la Londra, în anul 1837. În 

perioada 1852-1856 a fost funcționar la Arhivele Statului 

din capitala imperiului, părând că urmează cariera tatălui 

său, angajat de asemenea la Public Record Office. 

Părăsind această îndeletnicire, care i se părea 

destul de anostă, Kingston intră în lumea diplomatică, 

                                                           

1.‖ Death of Mr Beatty Kingston‖ in ‖Glasgow Herald” (Glasgow, 

Scotland), Friday, October 5, 1900; Issue 239 — Births, Deaths, 

Marriages and Obituaries. 
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fiind numit vice-cancelar al Consulatului Austriei la 

Londra (1856) și Cardiff (1857 – 1865).  Începând cu 

anul 1866, devine corespondent la Viena și Berlin al 

ziarului ‖Daily Telegraph‖. 

 În această calitate, în 1870, a transmis 

corespondențe de război de pe frontul Franco-Prusian și 

de la asediul Parisului. Obținând acreditarea de atașat pe 

lângă statul major prusac, stabilit la Versailles, se 

împrietenește cu Bismark și Von Moltke. 

În timpul șederii sale la Berlin și Viena, Kingston 

se îndrăgostește de muzică, ajungând să scrie librete 

pentru scena operei engleze precum și studii de critică 

muzicală
48

. 

Astfel, el traduce în limba engleză și prelucrează 

după gustul publicului lononez libretul operei ‖Tosca‖ 

de Giacomo Pucini și al operei ‖Falstaff” de Verdi.  

Moștenind pasiunea tatălui, fiica sa, baroneasa von 

Zedlitz, devine o cunoscută compozitoare de  piese 

muzicale și editoare de cărți. 

În vara anului 1874, acesta face o vizită de 

informare în România, ocazie ce îi va facilita 

cunoașterea de aproape a problemelor țării noastre, a 

specificului poporului român, față de care va manifesta o 

                                                           

48 În 1887 îi apar două lucrări: ‖Music and Manners”, respectiv 

"Wanderer's Notes". 
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mare simpatie. Fire iscoditoare și dornică de cunoaștere, 

Kingston așterne pe hârtie constatările și impresiile de 

călătorie în România, ce vor forma cuprinsul primelor 

două capitole ale cărții sale ‖A wandererʻs note‖, tipărite 

la Londra în anul 1888. Este vizibil marcat de calitatea 

excepțională a liniilor ferate nou construite, 

silențiozitatea și luxul garniturilor de tren, remarcând 

faptul că, după o călătorie de 18 ore pe teritoriul 

românesc, trenul avea o diferență de maxim 2 minute 

față de orarul de mers stabilit ! 

Ziaristul mai vizitase Principatele Unite în anul 

1865, chiar îl cunoaște pe domnitorul Alexandru Ioan 

Cuza, vorbește mulțumitor limba română, astfel încât, în 

calitate de crespondent al presei britanice, este trimis din 

nou în țara noastră, în perioada 1877-1878, pentru a 

informa cititorii ziarelor englezești în legătură cu mersul 

ostilităților de pe frontul Ruso-Turc. 

 Cu această acreditare, este prezent la București, 

înosțit de Frederick Villiers, cunoscut grafician britanic, 

trimis special al ziarului ‖Graphic”.
49

 

În lucrările sale cu caracter memorialistic, 

William Beatty-Kingston precizează valoroase detalii 

istorice de culise, elucidând unele aspecte necunoscute 

ale politicii internaționale, vis à vis de România. 

                                                           

49
 Presa britanică a fost reprezentată de "The IIIustrated London 

News", "The Graphic", "The Scotsman" şi  "The Pictorial World”. 
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Având apropiate legături de amiciție cu doi dintre 

cei mai marcanți politicieni români ai vremii, Ion C. 

Brătianu și M. Kogălniceanu, autorul menționat 

povestește, într-o altă carte importantă pentru istoria 

României, purtând titlul: ‖Men, Cities and Events‖, 

impresiile sale oneste și obiective cu privire la clasa 

politică românească. 

Cunoașterea limbii române îi permite trecerea în 

revistă a istoriei  poporului nostru, fapt surprinzător și 

rar pentru un cetățean străin, iar pasiunea sa pentru 

literatură, artă și muzică îl conduce la tălmăcirea în 

limba engleză a unor poezii aparținând lui V. Alecsandri 

și M. Eminescu, precum și la prezentarea unor suculente 

și pitorești memorii de călătorie pe meleaguri românești, 

în care descrie, de exemplu, viața mondenă a 

Bucureștilor, cântecele lăutărești, frumusețile 

împrejurimilor vizitate. 

 Tipărită la Londra în 1885,  importantă piesă 

documentară pentru istoria traducerilor creației literare 

românești în limba engleză, cartea lui William Beatty-

Kingston,  ‖The English Illustrated Magazine”
50

, 

cuprinde în volumul II câteva traduceri în limba engleză 

ale unor poezii de Vasile Alecsandri  (”The End of 

Autumn”, ”The Thunder Clap”, ”The wind”, ”The 

                                                           

50 Apărută la Macmillan and Company, 1885  
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Sledge”),  reunite sub titlul ‖Imitations of Romanian 

Lays ‖, inclusiv traducerea poeziei ‖Crăiasa din 

povești”. 

 
Ediția  din 1889, tipărită la Londra, conține 

și poezia ”Crăiasa din povești‖ 
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‖The Legend Queen‖ 

 ( Mano Eminesco) 
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Începând cu 1886, ziaristul britanic își adună 

amintirile din vremea când vizita diverse țări ale 

lumii:‖A Journalist’s Jottings” (1880), ‖Monarchs I 

Have Met‖ (1886) și ”A Wanderer’s Notes” unde, așa 

cum am arătat mai sus, găsim excepționale relatări 

istorice referitoare la România. 

Compune, de asemenea, versuri, pe care le 

publică în ‖Punch” (1883-1887), ‖The Sunday Times‖, ‖ 

The Illustrated English Magazine‖, ‖The Theatre‖, ‖The 

Lute‖ și alte periodice londoneze. In 1893, Kingston s-a 

înscris în ‖Institute of Journalists”.
51

  

În anul 1887, publică la Londra lucrarea ‖Music 

and Manners‖,  în două volume, în care mărturisește că a 

început să învețe limba română, în vremea principelui 

Cuza (op. cit. vol. 1, Cap. ‖Romanian Music‖, p.112-

146), menționând printre cei care au cultivat cu atenție 

limba română pe Alecsandri și pe Maiorescu. Despre 

Alecsandri, ziaristul britanic spune că acesta a creat, cu 

pana sa magică, un erou popular ”Peneș Curcanul‖ (op. 

cit. vol 2, Cap. ”Life in Bucharest‖, p. 209).  

                                                           

51
 ” Monarchs I Have Met‖, London - Chapman and Hall, 1887; ‖A 

Wanderer’s Notes‖, London- Chapman and Hall, 1888;‖A 

Journalist’s Jottings‖, London- Chapman and Hall, 1890; ”Men, 

Cities and Events‖, London - Bliss, Sands & Foster, 1895. 
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În anul 1887-1888, cartea sa, ‖Monarchs I Have 

Met‖, apare și la New York, la editura Harper & 

Brothers, Franklin Square, tipărită în opt ediții 

consecutive, fiind dedicată Reginei Elisabeta a 

României. Prin intermediul acestei lucrări, publicul 

american află mai multe amănunte despre poetul Mihai 

Eminescu. 
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‖Monarchs I have Met‖, Ediția londoneză, 1887 
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‖Monarchs I have Met‖, Ediția americană a 

lucrării lui W. B.-Kingston 
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Volumul este dedicat Reginei Elisabeta 
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Eminescu este denumit ”A Royal Poet” 
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Într-un capitol special, autorul descrie episodul 

întâlnirii sale cu suverana, la Palatul Cotroceni, oaspetele 

discutând cu ilustra iubitoare a artelor traducerea unei 

poezii de Eminescu !  

 

    
Eminescu – ‖Crăiasa din Povești‖(limba germană) în traducerea 

reginei Carmen Sylva 
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În continuare, vom reda conținutul Capitolului VI 

(p. 85-106) al lucrării,  dedicat prezenței la curtea reginei 

Carmen Sylva a jurnalistului englez și discuțiile avute cu 

aceasta cu privire la problema traducerilor, un document 

de mare valoare pentru biografia literară eminesciană. 

În primele paragrafe ale acestui capitol, autorul 

descrie un tablou sugestiv al personalității reginei, 

remarcând efortul acesteia de a se conforma 

mentalităților din țara de adopție, de a cuceri inimile 

supușilor săi. 

 Iată cum descrie autorul portretul princiar: 

Regina Elisabeta a studiat limba română, literatura, 

legendele, muzica, alegându-și prietenii și îndrumătorii 

dintre cei mai eminenți poeți, istorici și arheologi ai 

României.  

Carmen-Sylva, împreună cu toate doamnele de 

onoare de la curte, poartă costume naționale, ca o reacție 

față de cosmopoltismul modei pariziene, somptuozitatea 

extravagantă, care sufoca spiritul național. 

  Regina a pus bazele unor instituții de caritate în 

cele mai importante orașe ale țării, a reorganizat spitalele 

publice și a sprijinit pe oamenii sărmani. 

 Sub pseudonimul Carmen Sylva, regina a tradus 

în limba germană operele lui Eminescu, Alecsandri, 

Bolintineanu, Negri și ale altor poeți ai vremii, făcându 

să le strălucească numele în ‖Europa civilizată‖.  
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Această preocupare a reginei, care îi aducea 

desigur și un spor de celebritate, spune autorul, nu era 

văzută cu ochi buni de către sobrul și rezervatul soț al 

acesteia. 

William Beatty Kingston mărturisește că  a avut 

ocazia să o întâlnească pe regina România mai întâi la 

Viena, cu ocazia expoziției internaționale deschise în 

capitala acestei țări, și apoi la București, în primăvara 

anului 1877, în preajma izbucnirii conflictului dintre 

Rusia și Turcia. 

Autorul afirmă că a fost primit cu multă simpatie 

la Palatul Cotroceni, de către regină, care i-a dat 

impresia că se întâlnește cu o veche cunoștință. Regina 

aflase de la prietenii români ai ziaristului că William 

Beatty Kingston este extrem de interesat să aprofundeze 

muzica și literatura română, domeniu în care regina este, 

de asemenea, foarte bine informată. De aceea, regina 

Carmen Sylva dorea să fie ajutată în traducerea 

legendelor, baladelor și folclorului românesc în limba lui 

Shakespeare. 

În cursul dialogului, Carmen Sylva mărturisește 

că, deși posedă cunoștințe mulțumitoare de limba 

engleză, totuși traducerea versurilor excede puterile sale. 

 ‖Cu toate acestea, cum probabil știți, am 

parafrazat un număr considerabil de creații populare 

românești în limba germană, păstrând ritmul și accentul 

ritmic originale, pe cât am putut mai mult. Există un 
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mic poem romantic, de o extraordinară frumusețe, de 

Eminescu, pe care eu deja l-am tradus (s.n.). Aș dori să 

încercați să faceți o versiune în limba engleză a 

acestuia. Dacă vreți, eu personal am să vi-l copiez și 

trimite; iar versiunea dumneavoastră va ocupa un loc în 

albumul meu personal”
52

. 

Răspunzând surprinzătoarei rugăminți, 

traducătorul acceptă, dar adaugă aceste cuvinte, cu o 

ușoară nuanță de precauție: 

”Am spus Alteței Sale că voi face tot ce pot ca să 

îndeplinesc porunca sa, dar că trebuie să manifeste o 

mare înțelegere față de deficiențele, pe care nu am cum 

să le evit, în orice încercare de a păstra uniformitatea 

metrică dintre original și traducerea într-o limbă care 

difera atât de mult una față de alta cum este engleza față 

de română.” 

În continuare, traducătorul englez explică reginei 

câteva dificultăți pe care le-a întâlnit, cum ar fi multe 

forme arhaice latinești, reținute de limba română 

modernă, care impietează o traducere fidelă și facilă, în 

                                                           

52 ”There is a little romantic poem of extraordinary beauty by 

Eminescu, which I have just translated. Wish you would try to make 

an English version of it. If you will, I will copy it out for you myself, 

and send it to you; and your version shall have a place in my own 

personal album." 
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special în ce privește economia de silabe. Este aproape 

imposibil să nu se observe că este anevoie să se păstreze 

în limba engleză același număr de picioare precum există 

în versurile românești respective. 

Regina i-a răspuns: ‖ Sunt la curent cu toate 

aceste dificultăți de care vorbiți, multe dintre ele fiind 

sfâșietoare pentru un traducător. Ele sunt valabile atât 

pentru limba germană, cât și pentru limba engleză, dar 

nu atât de insuportabile, dat fiind caracterul foarte 

elastic, sau mai plastic al idiomului teutonic. Dacă veți 

compara traducerile mele cu originalul, veți vedea că 

am mers câteodată foarte aproape de metrică și ritm, 

desigur cu sacrificarea spontaneități și chiar a clarității. 

Dar puteți, întradevăr, să încercați și să faceți ce puteți 

cu câteva din legendele mele. Faceți primul experiment 

cu una pe care am să v-o trimit.” 

În cursul aceleiași după-amieze, William Beatty-

Kingston a primit din partea reginei o pagină conținând 

un poem de Eminescu, inclusiv traducerea în limba 

germană, scrise de mâna sa. 

Fără a pierde o clipă, acesta a început să 

transpună versurile în limba engleză. Dar, a considerat 

că traducerea sa nu va putea să păstreze ritmul atât de 

bine redat de Carmen Sylva în admirabila variantă în 

germană a traducerii  din Eminescu. ‖Întrucât balada 

era atât de melodioasă, și compunerea sa atât de 

muzicală, m-am gândit că, în traducerea unei versiuni 
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într-o limbă străină, este mai bine să sacrific ritmul în 

favoarea metricii.‖  

În timp ce lucra asupra acestei tălmăciri, lui 

William Beatty-Kingston îi veni în minte ideea că 

Regina va aprecia și mai mult valoarea traducerii dacă 

poezia ar fi ilustrată într-un mod foarte romantic, așa 

cum a reușit Eminescu să redea acest sentiment în 

grațiosul său mic poem. 

Întrucât alături de el se afla și artistul Frederick 

Villiers, trimis special al revistei ”Graphic‖, apelă la 

talentul acestuia. Mai întâi, îi descrise conținutul acestei 

poezii, care l-a surprins plăcut. Folosint talentul său, el 

dă la iveală o ilustrație superbă, redând cu acuratețe  

tema principală a poemului eminescian. În mai puțin de 

o oră, pune pe hârtie o imagine încântătoare a versurilor 

lui Eminescu. 

Reunind grafica lui Frederick Villiers cu 

versiunea poemului eminescian, în limba engleză, 

William Beatty-Kingston se înfățișează din nou la curtea 

Reginei cu aceste două realizări, chiar în dimineața 

următoare. 

Carmen Sylva a acceptat cu grațiozitate atât 

desenul, cât și versurile, pe care le-a admirat cu mare 

satisfacție. Ziaristul mărturisește următoarele: ”Am toate 

motivele să cred că acestea se găsesc în prezent în 

Albumul său personal, din 1877. Deoarece este posibil 

ca traducerile în germană și engleză a unei balade 
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românești tipice să aibă un oarecare interes pentru 

cititorii acestei cărți, m-am gândit să le reproduc aici.” 

Pentru edificare, redăm în continuare textele 

poeziei lui Eminescu, mai întâi  în limba română, apoi 

cele în germană și engleză așa cum sunt tipărite în cartea 

lui Kingston: 

 

 

Crăiasa din povești 

”Neguri albe, strălucite 

Naşte luna argintie,  

Ea le scoate peste ape,  

Le întinde pe câmpie; 

 

S-adun flori în şezătoare 

De painjen tort să rumpă,  

Şi anină-n haina nopţii 

Boabe mari de piatră scumpă.  

 

Lângă lac, pe care norii 

Au urzit o umbră fină,  

Ruptă de mişcări de valuri 

Ca de bulgări de lumină,  

 

Dându-şi trestia-ntr-o parte,  

Stă copila lin plecată,  

Trandafiri aruncă roşii 
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Peste unda fermecată.  

 

Ca să vad-un chip, se uită 

Cum aleargă apa-n cercuri,  

Căci vrăjit de mult e lacul 

De-un cuvânt al sfintei Miercuri; 

 

Ca să iasă chipu-n faţă,  

Trandafiri aruncă tineri,  

Căci vrăjiţi sunt trandafirii 

De-un cuvânt al sfintei Vineri.  

 

Ea se uită... Păru-i galben,  

Faţa ei lucesc în lună,  

Iar în ochii ei albaştri 

Toate basmele s-adună.” 

Precizăm că versurile au apărut în ‖Convorbiri 

Literare”, X, 6 din 1 Sept. 1876, într-un grupaj care mai 

cuprinde și poeziile Lacul, Dorința și Melancolie. 

 Creația aceasta se află și în ‖Ediția Princeps” a 

poeziilor lui Eminescu, tipărite de T. Maiorescu la 

Socec.  

           De asemenea, în anul 1916 apărea la Editura 

‖Alcalay & Co‖ un volum, conținând 16 poezii 

eminesciene, cu titlul ‖Crăiasa din Povești‖. 

Variante ale acestei poezii, prima cu titlul 

”Țesături”, figurează în manuscrisul 2285, 137v-138 și 
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alta, apropiată de forma definitivă, în manuscrisul 

2262,141 și  105, datat 1875-1876.
53

 

Putem să concluzionăm că poezia ‖Crăiasa din 

povești‖ reprezenta în anul 1877 una dintre cele mai 

prețuite opere poetice eminesciene, apreciată, cum am 

văzut mai sus, de însăși regina Carmen Sylva. 

  Așa cum bine remarca Perpessicius, manuscrisul 

poate fi datat în preajma anului 1876
54

, perioadă în care 

‖ suferințele pricinuite de pierderea mamei sale și 

chinurile patimei veroniene marchează un moment de 

intensă febrilitate lirică și polemică” 
55

. 

Din punctul de vedere al formulei prozodice, 

”Crăiasa din povești‖  are măsuri de 8 și 7 silabe, ritmul 

fiind trohaic. 

Iată și varianta în limba germană, prezentată de 

Regina Carmen Sylva ziaristului britanic 

 

               ” Märchenkönigin” 

”Weiße Nebel sind vom Monde 

Silberglänzend ausgeflossen, 

Aus dem Wasser aufgestiegen, 

                                                           

53
  Ultima strofă a poemului numără nu mai puțin de cinci variante, dintre 

care una are o frumusețe aparte: ‖Părul ei cel lung de aur/Se coboară la 

călcăie,/Ochi albaștri ard sub frunte, /Picături de vecinicie.” 
54 Anul 1876 este unul dintre cei mai ‖viforoși ai iubirii sale‖ 

(Perpessicius). 
55  Perpessicius, Studii Eminesciene, Editura Muzeului Literaturii Române, 

București, 2001, p. 146. 
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Auf die Felder ausgegossen. 

 

Spinngewebe zu zerreißen, 

Alle Blumen sich vereinen; 

An der Nacht Gewänder hängen 

Beeren sie von Edelsteinen. 

 

An dem See, um den die Wolken 

Einen feinen Schatten weben, 

Der durch's Wellenspiel zerrissen, 

Wie die hellen Schollen beben, 

 

Leis das Schilf zur Seite theilend, 

Steht ein Mägdlein vorgebogen, 

Schüttelt lauter rothe Rosen 

Sanft hin auf die Zauberwogen. 

 

Daß ein Bild erscheine, blickt sie 

Auf der Wasserkreise Gleiten, 

Denn es ward der See besprochen 

Von der Venus Wort vor Zeiten. 

 

Daß ein Bild zur Fläche steige 

Läßt sie junge Rosen fliehen, 

Denn die Göttin hat den Rosen 

Einstens Zauberkraft verliehen. 
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Schaut und schaut ... ihr Haar ist golden, 

Ihr Gesicht im Monde scheinet, 

In den blauen Augen haben 

Alle Märchen sich vereinet.” 

Având ca model această traducere în limba 

germană, William Beatty-Kingston oferă reginei 

versiunea poemului ”Crăiasa din povești”, care poartă 

titlul în limba engleză ” The Legend-Queen” 
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Pentru comparație, prezentăm mai jos și 

traducerea admirabilă a lui Corneliu M. Popescu: 

”Sparkling haze, 

across the heavens 

Rising slow the sliver 

moon, 

She has gathered from 

the water 

And upon the pastures 

strewn.  

  

 

In the valley many flowers 

On the cobwebs jewels strung, 

Countless gems, of countless 

colours, 

On the cloak of evening hung.  

 

O’er the lake the clouds in passing 

Cast a soft transparent shade, 

Which the ripples rolling boulders 

With their radiance invade.  

 

Came at night a little maiden 

Silently the reeds among, 

And a rose of flaming scarlet 

On the water surface flung.  
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For her own sweet image 

gazing, 

Marvelled how the ripples 

stirred… 

Ay, that lake is long enchanted 

By the Saint Mercuri’s word.  

.  

Flung a rose of flaming scarlet 

That the water’s mirror 

blurred… 

Scarlet roses are enchanted 

By the saint Veneri’s word.  

 

 

Long she gazes. Hair soft 

golden, 

O’er her face the moon’s pale 

light, 

While within her eyes of violet 

All times fairy-tales unite. ” 

 

Concluzionând, subliniem că prima traducere a 

unei poezii eminesciene, în limba engleză, este realizată 

de William Beatty-Kingston în anul 1877, fiind publicată 

în lucrarea  ‖ Monarchs I Have Met”(1887). Creația 

lirică eminesciană a fost retipărită în cartea aceluiași 

autor, cu titlul  My ”Hansom” Lays, Original Verses, 



125 

 

Imitation and Paraphrases, apărută la Londra, în anul 

1889, la editura Chapman and Hall Limited.  Poezia 

‖The Queen Legend‖  are ca subtitlu (Mano Eminescu) 

iar la sfârșit, în loc de semnătură, apare litera M  (op. cit. 

p. 161). 

Momentul acesta are o semnificație aparte, 

deoarece, până în prezent, Sylvia Pankhurst (1930)
56

 era 

recunoscută drept cel dintâi traducător al poeziei lui 

Eminescu în limba lui Shakespeare. 
57

 

Putem afirma că acest fapt reprezintă o mărturie 

convingătoare a notorietății dobândite de poet, la doar 27 

de ani, o recunoaștere a talentului său, înfățișând 

totodată detalii necunoscute, care vor întregi și  nuanța 

natura contactelor și relațiilor complexe  dintre Mihai 

Eminescu și regina Elisabeta a României.  

De asemenea, trenuie să amintim că, anterior 

anului 1877, Poetul era cvasinecunocut în mediile 

culturale de la București, și din cauza faptului că revista. 

‖Convorbiri Literare‖ nu era prea răspândită în capitala 

României. În schimb, câteva reviste cu răspândire în 

                                                           

56
 Traducerea este tipărită la editura Kegan Paul, într-un volum cu 

numai 10 poeme, însoţit de o scrisoare a lui George Bernard Shaw şi 

o introducere de Nicolae Iorga. 
57

 Pe lângă Sylvia Pankhurst putem aminti dintre traducătorii mai 

vechi ai operei lui Eminescu în limba engleză  pe  Petre Grimm, 

Dimitrie Cuclin, I. O. Stefanovici. Iar dintre cei mai noi pe Corneliu 

M. Popescu, Adrian George Săhlean, George Anca, W.D. 

Snodgrass, Brenda Walker, Heathrow O’Hare etc. 
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Transilvania - ”Familia”,”Albina‖
58

, ”Federațiunea”
59

 

dar și publicații precum: Amicul 

Familiei (Gherla,1881),  Almanahul Societăţii 

Academice „România jună” (Viena, care publică în luna 

aprilie 1883 poemul ‖Luceafărul”), tipăreau contribuțiile 

literare ale acestuia, pentru a le răspândi  în arealul locuit 

de nația română. 

 Efortul acestor reviste, deși salutar, nu era însă 

suficient. În acest sens trebuie să interpretăm  reproșul 

cititorilor de peste munți, care semnalau, în 1893, la  

patru ani de la moartea poetului,  absența cărților lui 

Eminescu, reclamând mai ales prețul lor prohibitiv
60

. 

 

 

 

 

 

                                                           

58 În anul 1870, pe când era student la Viena, Eminescu debutează în presă 

cu un articol, intitulat ”O scriere critică”,   trimis ziarului ‖Albina‖ din 

Pesta, publicat în numerele din 7/19 și 9/21 din ianuarie 1870.  
59 În primăvara anului 1870, M.Eminescu trimite unui alt ziar românesc, 

”Federațiunea‖, ce apărea  tot la Pesta, primele articole cu caracter politic: 

‖Să facem un congres”, ”În unire e tăria” şi ”Echilibrul”.   
60 Ziarul ‖Foaia Poporului” din Sibiu saluta inițiativa Fraților Șaraga, din 

Iași, de a tipări lucrările lui Eminescu la prețuri rezonabile (45 creițari adică 

1 leu), înlocuind ‖prețurile cele grozave de mari de până aci‖: ”Este 

aceasta o veste îmbucurătoare mai ales pentru noi, Românii din Ardeal și 

Țara-Ungurească, care suntem foarte subțirei la pungă, și din pricina 

aceasta abia știm noi atâta că avem un poet mare ca Eminescu, dar cartea 

lui nici nu i-am văzut-o, decum să o fi citit !” 
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Eminescu în publicații de limba rusă. 

        Polihronie Sîrcu, cadru didactic  la Universitatea 

din St. Petersburg, publică în 1884, în „Jurnal 

Ministerstva Narodnogo Obrazovania‖, un articol despre 

personalitatea unor scriitori care au intrat recent ‖în 

circuitul marilor valori europene”, printre ele și 

 „ poetul de vază al României‖, Mihai Eminescu. 

           Fiodor Evghenievici Korş, profesor la 

Universitatea din Moscova, a fost unul dintre primii 

traducători din Eminescu, considerându-l pe acesta un 

‖un strălucit egal al lui Puşkin”. 

       Savantul rus consideră că în sonetul eminescian 

„Ori câte stele” există multe sintagme ce se aseamănă cu 

figurile de stil folosite  în lirica lui Pușkin. 

          Un alt traducător rus, care vede în lirica 

Luceafărului  un model de limbă literară este F. E. Korş, 

autor care a învățat în mod special limba română pentru 

a-l putea traduce pe Eminescu.  

          Acesta a cumpărat de la Iaşi revista „Convorbiri 

literare‖, din care traduce în 1890 sonetul postum „Ori 

câte stele‖. 

           În anul următor el publică un studiu la Moscova, 

în revista „Russkaia mâsl′” („Gândirea rusă‖, nr. 5, mai 

1891),  cu titlul „Posmertnâi sonnet Mihaila Eminescu‖ 

– „Sonetul postum al lui Mihail Eminescu”, Ori câte 

stele‖.  
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       Traducătorul sublinază că „La Eminescu recunosc o 

perfecţiune deosebită în formă, o mare înălţime de 

cugetare…Multe din poeziile lui Eminescu ar fi fost 

fericiţi să le semneze un Musset, un Heine, un 

Baudelaire”.  

         La Universitatea din Sankt Petersburg, profesorii 

Gh. Samurian, Al. Iaţimirski şi Ir. Polovinkin evocă în 

cursurile lor valoarea lui Eminescu. De altfel, Ir. 

Polovinkin dedică un număr de pagini personalității 

marelui poet român enciclopedia „Brockhaus-Efron”, 

vol. 27 din 1889 (despre „marele – velikii-poet” 

Eminescu)
61

, inclusiv în vol. 80 din 1904, unde întâlnim 

referințe elogioase despre viaţa şi opera poetului român, 

apreciat ca om de mare cultură,  a cărui creație reprezintă 

„Cel mai măreţ monument literar din tot ce a fost scris 

în limba română”, care „aspiră la recunoaşterea valorii 

sale universale”.  

         Un capitol aparte îl reprezintă și modul în care s-a 

                                                           

61
 Lexiconul „Brockhaus-Efron‖ (St.Petersburg, 1889), îl apreciază 

ca „poet adevărat‖, care încă în preajma anilor 1880, „la începutul 

unei perioade de profundă schimbare a caracterului literaturii 

române, a fost unanim recunoscut ca mare poet al 

contemporaneităţii”. În ”Enţiklopediceskii slovar Brokhaus‖, 

St.Petersburg, ediția din 1899, se subliniază valoarea „operelor de 

mare frumuseţe” ale poetului român. 
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realizat documentarea unor autori ruși cu privire la 

Eminescu. 

          Astfel, Vladimir Zotov, autorul „Istoriei literaturii 

universale” („Istoria zarubejnoi literaturî‖ Sankt 

Petersburg-Moscova, 1881), a dorit să procure  lucrarea 

de istorie a literaturii româneşti („Conspect asupra 

literaturii române şi literaţilor ei de la început şi până 

astăzi, în ordine cronologică”), semnată de Vasile Gr. 

Popu, Bucureşti, 1875-1876, şi să o citeze  în studiul său 

dedicat lui Eminescu, dar i s-a răspuns oficial că această 

carte nu poate fi trimisă şi utilizată, deoarece era 

„interzisă‖ în România. 

           Dat fiind acest răspuns răspuns negativ, istoricul 

literar rus a comentat amar: probabil lui Eminescu „încă 

nu i se poate admite dreptul la recunoaştere‖. 

 O bizară optică românească, situație întâlnită și la 

autorul italian Angelo de Gubernatis în cazul 

documentării privindu-l pe Eminescu.  
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 Eminescu în publicații de limbă bulgară 

 

        Renumita  revistă literară de la sfârşitul secolului 

XIX, „Literaturen glas‖ (Sofia, 1892), îl considera pe 

Eminescu  drept „cel mai reprezentativ geniu al 

popoarelor balcanice”. 

     Primul traducător din lirica eminesciană în limba 

bulgară este omul de cultură K. Popov: Somnoroase 

păsărele şi Singurătate (tipărite în „Bălgarska sbirka”, 

Sofia, 1894), și apoi reeditate într-o antologie, apărută în 

anul 1895 la Sofia.  

       „Enciklopediceski recinik‖, apărută în Bulgaria la 

sfârșitul secolului al XIX-lea, prezintă elogios viaţa şi 

opera „genialului” poet român. 

 

        Eminescu în publicații de limbă maghiară 

      Încă din timpul vieții apar în Ungaria traduceri din 

poezia eminesciană, răspândite în periodice din 

Budapesta (1889). 

      Amintim poezia ‖La steaua”, însoțită de un articol 

de Szöcs Géza în „Hazánk‖, ‖Ce e amorul” în 

„Vasárnap‖. 

          Primele traduceri în publicaţii de limbă maghiară 

apar totuşi în periodice din România, în 1885. 

       ‖Atât de fragedă”  în „Kolozsvári Közlöny‖ (Cluj) şi 

un articol în „Kolozsvár”, un altul  în „Alföld” (Arad). 
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       Brán Lörinc traduce admirabil din Eminescu, 

creațiile sale fiind publicate în ziarul „Szilágy Somlyo‖ 

din Şimleu Silvaniei (De ce nu-mi vii, Departe sunt de 

tine, Despărţire, Povestea teiului, Melancolie, 

Somnoroase păsărele, Povestea codrului). 

 

  Eminescu în publicații în limba poloneză 

 

        Semnalăm cercetătorilor un articol de presă, 

‖Monumentul poetului român Eminescu”, publicat la 

Lwow, apărut în ‖Kurjer Lwowski‖ ( ‖ Curierul orașului 

Lemberg”, din 1 Octombrie, 1890), în pagina 3, cu 

ocazia ceremoniilor de la Botoșani, din toamna anului 

1890, în care se afirmă că Eminescu este de origine 

rutean ! 



132 

 

 
  



133 

 

 
 

          Ziaristul spune că la Botoșani a avut loc 

ceremonia dezvelirii monumentului ridicat în cinstea lui 

Eminescu, ”care a murit acolo, în anul 1888” (sic !). La 

ceremonie au participat 500 de studenți, care au venit de 

la Iași și București. ”Eminescu a fost de origine rutean, 

numindu-se inițial Eminowicz, iar mama sa era de prin 

părțile Warșoviei. Cu toate acestea, el a acceptat religia 

ortodoxă, s-a numit român și a renegat originea 

ruteană, declarându-se inamic al slavilor și al tuturor 

străinilor din România. Înainte de decesul său, s-a 
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zbătut în sărăcie și deși i s-a organizat o contribuție 

națională, rezultatele au fost atât de neînsemnate încât 

Eminescu a fost forțat să caute adăpost într-un spital 

public, unde s-a internat în urmă cu doi ani....”. 

               În numărul aceluiași ziar, din data de 5 

octombrie 1890, se relatează despre incidentele 

studențești, prilejuite de inaugurarea monumentului de la 

Botoșani, dedicat lui Eminescu. 

 

Sfârșit 


