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NOTĂ EDITORIALĂ

Personalitatea poetului Mihai Eminescu (1850-1889)
a fost evocată, de-a lungul timpului, în nenumărate lucrări
și studii de specialitate, apărute atât în țară cât și în mediul
academic internațional. Însă la începutul eminescologiei
se află o lucrare a cărei valoare a rămas pentru multă
vreme nerecunoscută: teza de doctorat a viitorului patriarh al României, la acea vreme un tânăr de doar 27 de ani,
Elie Miron Cristea (1868-1939), intitulată Eminescu, viața și
opera. Studiu asupra unor creații mai noi în literatura română.
Lucrarea celui dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, rezultatul a patru ani de cercetări ca bursier al
Mitropoliei Ardealului (1891-1895), a fost susținută în
limba maghiară, în urma absolvirii cursurilor de filosofie și filologie modernă din cadrul Facultății de Litere și
Filosofie a Universității Regale din Budapesta, în luna mai
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a anului 1895, fiind publicată, un an mai târziu, la Editura
Aurora a lui Todoran Endre din Gherla.
Valoarea acestei prime monografii privitoare la
viața și opera celui mai mare poet al literaturii române a
fost sesizată pentru prima oară la anul 1966, de către cercetătoarea Elena Stan. Ea a fost recuperată pentru cititorii de
limbă română la anul 1984, prin strădania vrednicului de
pomenire mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului,
care a tradus-o și publicat-o în cadrul volumului Pagini
dintr-o arhivă inedită, apărut la Editura Minerva.
Ulterior, această operă a mai cunoscut trei ediții
(1997 – îngrijită de Maria Roșca; 2000 – sub coordonarea profesorului Ilie Șandru, în traducerea lui Illes Iosif;
2010 – cu sprijinul profesorului Ioan Olimpiu Luca), astfel că prezenta ediție constituie cea de-a patra reeditare în
limba română a lucrării vrednicului de pomenire patriarh
Elie Miron Cristea și cea dintâi apărută în cadrul Editurilor
Patriarhiei Române, cu ocazia Anului omagial al satului
românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și
a Anului comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și
Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești.
Monografia Eminescu, viața și opera. Studiu asupra unor
creații mai noi în literatura română cuprinde două părți principale, cea dintâi referindu-se la viața poetului, marcând
cu acribie și moderație parcursul acestuia, de la anii copilăriei petrecute la Ipotești la cei de studiu și activitate literară și sesizând corect nedreptățile cărora le-a căzut victimă

6

Pa t r i a r h u l M i r o n C r i s t e a

„luceafărul poeziei românești” – expresie folosită pentru
prima oară de către patriarhul Miron Cristea și consacrată
ulterior în critica literară. Un alt merit al acestei prezentări
biografice îl constituie susținerea argumentelor privitoare
la caracterul lui Eminescu cu citate din versurile poetului.
Lacunele ce au fost constatate ulterior au fost cauzate de
vasta anecdotică ce circula în vreme, cât și de puținătatea
surselor ce i-au fost disponibile – după cum el însuși mărturisea – tânărului doctorand, Miron Cristea susținând necesitatea realizării unei ediții critice a scriitorului. Cu toate
acestea, lipsurile nu sunt majore, fapt datorat în principal
raportării autorului exclusiv la sursele cele mai sigure.
Cea de-a doua parte a lucrării este dedicată operei poetului moldovean, constituind cea dintâi abordare
completă a acesteia, desigur în limitele îngăduite de
publicațiile apărute până la acea dată (cele șase ediții ale
lui Titu Maiorescu), dat fiind că totalitatea manuscriselor
inedite ale lui Mihai Eminescu au fost donate Academiei
Române abia în anul 1902. Viziunea de ansamblu a operei eminesciene, în special partea poetică, dar și proza
și publicistica, este realizată cu simț critic și moderație,
fiind subliniate principalele surse de inspirație și orizonturile tematice predilecte. De asemenea, patriarhul Miron
Cristea încadrează corect – cel dintâi – opera poetului în
cadrul curentului literar al romantismului european, subliniind patriotismul și dragostea față de limbă ce răzbate
din scrierile sale, cât și talentul său satiric ieșit din comun.
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Lucrarea se încheie printr-o serie de concluzii valoroase, valabile până astăzi, ce urmează într-o bună măsură
liniile directoare trasate de către Titu Maiorescu, fondatorul eminescologiei, în privința interpretării operei marelui
poet național. Totodată, sunt prezentate mai multe clarificări relative la curentul antieminescian, ce începuse deja să
se manifeste în epocă, avându-l drept întemeietor pe canonicul romano-catolic Alexandru Grama, originar din Banat.
Între meritele acestei biografii se numără faptul că
este cea dintâi lucrare academică dedicată personalității și
operei lui Mihai Eminescu, fiind publicată la doar șapte
ani de la trecerea la cele veșnice a poetului. De asemenea,
ca operă a unui ardelean care trăia în afara granițelor de
atunci ale României, susținută în fața elitelor academice
din Budapesta, monografia patriarhului Miron Cristea
reprezintă o dovadă de netăgăduit a patriotismului viitorului ierarh, care a făcut pentru prima oară cunoscută personalitatea celui mai important reprezentant al literaturii
române mediilor europene.
În concluzie, pe lângă faptul că reprezintă o lucrare
de pionierat în domeniul eminescologiei, monografia
Eminescu, viața și opera. Studiu asupra unor creații mai noi
în literatura română prezintă sentințe valabile până astăzi
și constituie o providențială legătură între patriotismul și
dragostea față de limba română a două personalități de
seamă ale culturii române: poetul național Mihai Eminescu
și primul patriarh al României, Miron Cristea.
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Măreț pluti-va printre veacuri
Maestrul dulce, Eminescu,
Iar gos, cu-al lui bagaj de fleacuri,
Toncescu fi-va tot Toncescu!
(Răspuns la o cronică rimată,
A. Vlahuță)

Multă vreme, nici locul, nici anul nașterii poetului
n-au fost cunoscute cu precizie.
În 1891, studenții din România au hotărât să fondeze în amintirea poetului o şcoală în comuna lui natală.
Pentru descoperirea locului nașterii, l-au trimis la Botoşani
pe studentul N. D. Giurescu.
Acesta, pe baza registrului matricol al Catedralei
Uspenia, a stabilit că poetul Mihail Eminovici s-a născut la
15 ianuarie 1850 în Botoşani şi a fost botezat tot acolo la 21
ianuarie în acelaşi an.
Se trăgea din strămoși bogați şi de neam bun. Nici
părinţii lui nu au fost la început săraci, dar datorită multor
greutăți au sărăcit.
Tatăl, Gheorghe Eminovici, care a murit la 8 ianuarie 1884, se ocupa cu agricultura; mama, Ralu, născută
Juraşcu, se trăgea dintr-o familie bolnăvicioasă. Una
dintre surorile ei, Fevronia Juraşcu, fostă călugăriță la o
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mănăstire din Botoşani, a murit de tuberculoză. Faptul
e atestat şi de sora lui Eminescu, Henriette, într-o scrisoare (LI) către doamna Emilian Cornelia, în care scrie:
„Tuberculoza este ereditară la toţi cei din familia noastră;
ne atacă la orice vârstă şi toţi murim din cauza ei”.
Se poate deci presupune că de la mama lui, care şi ea
a murit devreme, va fi moștenit Eminescu germenii bolii
care, datorită şi vieţii lui dezordonate, s-au dezvoltat şi au
grăbit încă din primăvara vieţii apropierea catastrofei.
Despre viaţa şi mai ales despre adolescența lui
avem puține date.
Redactorul șef al revistei Convorbiri literare, Iacob
Negruzzi, a adunat informații care, sub titlul Eminescu,
alcătuiesc un capitol aparte al operei sale, intitulate
Amintiri de la Junimea, dar, după știrea noastră, această
lucrare nu a ieșit încă de sub tipar.
În Ipotești, cale de trei ore de drum de la Botoşani,
părinţii poetului au avut o moșie şi case. Acolo şi-a petrecut Eminescu o parte a copilăriei.
Liniștea şi libertatea vieţii de la ţară, frumusețea
dealurilor — pe care aşa de frumos le-a cântat în versurile sale, — singurătatea pădurilor şi, în general,
contactul direct cu natura au avut o influenţă adâncă
şi permanentă asupra lui şi, de timpuriu, au dezvoltat
în el adâncimea cugetării şi înălțimea zborului minții,
amândouă atât de prezente în minunatele sale poezii.
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Trăind în sânul şi în singurătatea naturii, iubind singurătatea, nu s-a putut sustrage de sub influența acesteia;
aşa s-a dezvoltat una din trăsăturile esențiale ale ființei
lui: sensibilitatea faţă de frumusețile naturii care, în toiul
suferințelor de mai târziu, i-a adus multe mângâieri. În
poeziile sale găsim cele mai frumoase descrieri ale naturii. Ele ni-l înfățișează pe poet ca pe un adânc observator
al naturii. Încă din copilărie a legat prietenie cu codrul
şi numai aici s-a simțit cu adevărat bine. Mai târziu,
nemulțumit de lume şi de propria lui viaţă, va suspina
cu nostalgie după acele vremuri, în care a fost atât de
fericit în mijlocul naturii prietenoase.
Exclama cu durere:
Unde ești copilărie
Cu pădurea ta cu tot!
Școala primară a început-o pe meleagurile natale, la
Botoşani, de unde s-a transferat în 1860 la Cernăuți. Acolo,
după absolvirea claselor primare, s-a înscris la gimnaziu.
În acest timp activa aici Aron Pumnul, renumitul purist şi fonetist român. La Cernăuți locuia şi sora sa
Aglaia, soţie a profesorului I. Drogkli.
Ca școlar nu s-a remarcat printr-o ambiție şi
sârguință deosebită. Faţă de limba maternă însă a manifestat de timpuriu o mare dragoste şi talent deosebit.
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În clasa a II-a de gimnaziu a rămas repetent şi a trebuit să se înscrie din nou în aceeaşi clasă dar, mânat de
visurile lui adolescentine, spre altceva, nu a mai putut suporta viaţa monotonă a școlii şi, în 1863, — primăvara —
a părăsit școala. Avea de gând să-şi dea examenele la sfârşit de an, folosind sistemul fără frecvență.
S-a reîntors în casa părintească din Botoşani,
dar pentru puțin timp. Aici a făcut cunoștință cu câțiva
membri din trupa artistică a doamnei Tardini şi a fraţilor
Vlădicescu. Asistând la spectacolele lor, a fost captivat atât
de acestea, cât şi de viaţa plină de satisfacții şi bucurii a
artiștilor.
A simțit o mare atracție faţă de teatru. Aşa se explică
faptul că împotriva voinței părinţilor, s-a hotărât să plece cu
această trupă la Cernăuți unde, în primăvara anului 1864,
artiștii fuseseră invitați să prezinte un ciclu de spectacole.
După ce şi-a epuizat repertoriul, trupa a părăsit Cernăuţiul
şi s-a reîntors la Botoşani. Eminescu, firește, i-a urmat.
Astfel îl întâlnim din nou în sânul familiei. Interesul
pe care l-a stârnit trupa artistică românească în societatea
din Cernăuţi, l-a impresionat foarte mult. S-a hotărât să
devină actor, cu toate că știa că nu va primi consimțământul
părinţilor. Aceştia doreau ca el să-şi continue studiile şi să
îmbrățișeze o carieră mai sigură.
El însă, manifestând o anumită indiferență faţă de
trebuințele sale de orice fel, nu şi-a prea bătut capul cu
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viitorul său, iar în cele legate de existența zilnică s-a mulţumit întotdeauna cu foarte puțin.
Viaţa lui Eminescu între anii 1864-1868 este foarte
greu de urmărit şi clarificat. Datele de care dispunem au
mari lacune. Ceea ce este sigur însă, e că a colindat prin
multe orașe din România, cu aceşti actori de rangul doi,
suportând cu indiferență lipsurile cele mai mari.
În cele din urmă a ajuns şi la Bucureşti unde a intrat
în slujba trupei artistice a lui Pascali. Fratele acestuia a
devenit prieten intim al poetului.
Locuiau împreună într-o cameră întunecoasă în care
nu aveau nici măcar paturile care ar fi făcut-o omenească.
Se pare că tatăl său nu l-a mai ajutat cu nimic, supărat pentru că nu-şi continuase studiile.
Nu știm precis, dar deducem dintr-o poezie că,
înainte sau după aceste peregrinări, a mai trecut prin
Cernăuți ca elev la fără frecvență. Această deducție este
întărită şi de faptul că la moartea lui A. Pumnul (1866),
a scris prima poezie care a apărut tipărită, într-un caiet
cu titlul: Lăcrimioarele1 învaeţaceelor gimnoesiaşti de-n
Cernaeuţi la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune
Pumnul, poezia lui ocupând locul al doilea. Poezia, plină
de durere, de exaltare şi de simț naţional, a fost remarcată
atât datorită formei cât şi conținutului. A fost semnată

1

Caietul conține 7 poezii. Dintre acestea, două sunt în limba germană.
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M. Eminovici, elev la fără frecvență, şi a atras atenția
publicului asupra lui.
Însuflețit de acest succes, a trimis mai multe poezii
pentru a fi publicate, revistei de literatură Familia care apărea în acel timp la Budapesta. Redactorul șef al revistei, care
era şi membru al Asociaţiei Kisfalady, I. Vulcan, dându-și
seama de originalitatea talentului acestui tânăr, s-a grăbit
să-i publice poeziile trimise la redacție. Prima poezie:
De-aşi avea şi eu o floare
Mândră, dulce, răpitoare ...
a apărut în numărul 6 al revistei Familia (1866) cu
următoarea notiță: „Deschidem bucuroși coloanele revistei noastre acestui tânăr de 16 ani, care cu primele încercări de poezie, ne-a produs o surpriză plăcută”. Această
descoperire onora pe redactorul acum veteran.
Poeziile apărute timp de 2 ani la Familia (începând
din 1866), au făcut cunoscut într-un cerc mai larg numele
lui Eminescu2.
Se pare că şi-a dat şi examenele gimnaziale primare
la Cernăuți, deoarece mai târziu îl găsim înscris la Blaj în
clasa 6-a de gimnaziu.
Iosif Vulcan şi-a permis să românizeze numele poetului în Eminescu.
Această schimbare a fost adoptată şi de Eminescu, cu atât mai mult cu cât
şi iubitul lui profesor Pumnul avusese aceeaşi dorinţă.
2
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