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Despre autorul ediției

Eugen Lungu este eseist, critic şi istoric literar, editor.
Născut la 1 octombrie 1949 în Hăsnăşenii Mari, Bălţi. Părinţii: tata –  

Gherasim Lungu, socotitor la SMT, mama – Olga (n. Măslin), casnică.
Licenţiat al Facultăţii de Litere, Universitatea de Stat din Chişinău (1975).
Profesor de limba şi literatura română, şcoala medie din Cărbuna, Anenii 

Noi (1975-1976). 
Lector la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi (1976-1978). În 1977 (au-

gust-decembrie), cursuri de recalificare (literatura universală) la Institutul 
Pedagogic din Moscova.

Redactor, redactor-şef adjunct la Editura Literatura Artistică (1978-1987).
Redactor la revista Columna (1987-1991), la ziarele Sfatul Ţării, Observato-

rul (1991-1993). Colaborator la revistele Basarabia și Sud-Est cultural.
Redactor-şef la Editura Enciclopedică (1993-1994).
Redactor-şef la Editura Arc de la fondarea ei (1994) până în prezent.
Debut editorial: M. Eminescu, Opere, în trei volume, ediţie critică şi 

adnotată (în colaborare), Editura  Literatura Artistică, Chişinău, 1981.
A publicat articole şi studii în presă: Basarabia, Sud-Est cultural, Contrafort, 

Semn, Columna, Observatorul, Sfatul Ţării, Flux, Jurnal de Chişinău, Literatura 
şi arta, Noi, Caiete critice, Vatra, Vatra veche, Familia, Observator cultural ş.a.

A colaborat cu articole la Visuotinę lietuvių enciklopediją (Enciclopedia 
universală a Lituaniei), Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, vol. 
XV, 2009, vol. XX, 2011.
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 Alte texte traduse în germană şi engleză.
 Numeroase prefeţe, studii şi articole în presă. 
 A ntolog i i :  Мелодиiï кодр. Оповiдання молодих молдавських пись-

менникiв. Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», Киïв, 1984. Упорядник 
Еуджениу Лунгу. O antologie de proză tînără basarabeană,  similară celei 
de la Kiev, a apărut şi în Republicile Baltice. Bătăi în uşă. Antologie de 
literatură rusă (Anna Ahmatova, Vl. Vîsoţki ş.a.). Selecţie şi prefaţă. Editura 
Hyperion, Chişinău, 1990. Mare-i ziua fără tine. Poezii de dragoste. Antolo-
gie, prefaţă şi note. Editura Hyperion, Chişinău, 1990. Poeţi de pe vremea 
lui Eminescu. Selecţia textelor, studiu introductiv, note şi comentarii critice. 
Editura Literatura Artistică, Chişinău,  1990; ediţia a doua în 1999, Editura 
Cartier. Portret de grup. O altă imagine a poeziei basarabene. Antologie a po-
eziei generaţiei optzeci. Selecţie (în colaborare) şi studiu introductiv, Editura 
Arc, Chişinău, 1995 Eseuri, critică literară (colecţia Literatura din Basarabia 
în secolul XX). Selecţie, studiu introductiv şi note biobibliografice, Editurile 
Ştiinţa, Arc, Chişinău, 2004. Portret de grup. O altă imagine a poeziei ba-
sarabene. Ediţia a II-a, Cartier, Chişinău,  2015. Portret de grup. După 20 de 
ani. Antologie. Selecţie şi studiu introductiv, Cartier, Chişinău, 2015.

Volu me:  Raftul cu himere, critică literară, Editura Ştiinţa, Chişinău, 
2004. Spaţii şi oglinzi, critică literară, Editura Prut Internaţional, 
Chişinău, 2009. Poetul care a îmbrăţişat luna, critică literară, Editura Prut 
Internaţional, Chişinău, 2014. Panta lui Sisif, critică literară, Editura Carti-
er, Chişinău, 2014. De ce spunem aşa, Editura Arc, 2014.

 Referinţe la aceste volume s-au publicat la Bucureşti, Iaşi, Cluj (România 
literară, Viaţa românească, Vatra, Cuvântul etc.), inclusiv în Italia, Franţa, 
Germania.

Membru al PEN- Clubului Internațional.
Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române (2006).
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La o nouă ediție

Surprinzătoare a fost pentru mine propunerea editorilor de la Cartier 
de a relansa Poeți de pe vremea lui Eminescu. Antologia apăruse în 1990 și 
umplea atunci un gol creat artificial de o istorie românofobă și de o „estetică” 
retardată într-un antijunimism feroce (vezi detalii în prefața primei ediții).

Se știe deja că „obsedantul deceniu” a avut în Basarabia un plural mon-
struos, căzînd ca idee doar odată cu prăbușirea Cortinei de Fier. O logică 
pervertită de ideologie tăia atunci literatura clasică română în două: junimiștii 
Eminescu, Alecsandri, Creangă erau considerați clasici moldoveni, Titu Maio-
rescu, fondatorul „Junimii”, era „gratificat” drept estetician burghez român. 
Linia secantă trecea cu brutalitate chiar prin familie sau destin: C. Negru-
zzi era acceptat (fusese și la Chișinău!), fiul său, Iacob Negruzzi, figura drept 
scriitor român, deci un impostor; Eminescu intra fragmentar în „literatura 
moldovenească”, fiind admis cu scrîșnire (oficialii partidului îl numeau „Calul 
troian al naționalismului românesc”), Veronica Micle nu avea nicio entitate. 
„Literatura clasică moldovenească” se înjgheba astfel după principiul „min-
tosului” caporal care ordona soldatului să sape de la gard pînă la prînz: ea se 
vedea condiționată – geografic – de Milcovul sorbit pentru noi doar alegoric 
și – politic – de anul 1859, limită temporală oricum nejustificată: de ce nu 
atît de dragul pentru ei 1812? Restricțiile nu se extindeau și asupra celor de la 
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Contemporanul, unii dintre aceștia fiind cooptați ca „frați de idee”, chiar dacă 
„logica” oficioasă se cam vedea dată peste cap.

Sechestrați de tabuuri, ceilalți nu existau, mia de ochi cenzorială ges-
tionînd cu strășnicie despărțirea întregului: Maiorescu era detașat de 
fruntașii junimiști, Eminescu – de Slavici și Caragiale ș.a.m.d.

Începînd cu 1989, presiunea și controlul de sus slăbesc, editurile chișinăuiene 
se grăbesc să reconstituie întregul, recuperînd marii absenți. Apar volume de 
N. Iorga, T. Maiorescu, M. Sadoveanu, V. Pârvan, O. Goga, M. Eliade ș. a. Se 
editează febril, haotic, uneori chiar cu omisiunile impuse altădată de cenzura 
ceaușistă, croșetele eludînd, paradoxal, tocmai pasajele referitoare la Basarabia. 
Tirajele erau încă „socialiste”, de ordinul zecilor de mii.

Graba editorilor era premonitorie. Peste cîțiva ani, noua conjunctură 
politică instaura o altă cenzură mult mai subtilă și mai perfidă – cea 
economică.

Poeți de pe vremea lui Eminescu, incluzînd junimiștii minori, se înscria 
în acest efort recuperator și trebuia să fie urmată de selecții supravegheate 
de alți editori, care ar fi antologat poezia celorlalte grupări literare. În felul 
acesta se reconstituia fundalul sau chiar grundul rugos al epocii pe care se 
proiectau, reflectorizant, numele mari care își depășeau secolul. 

A reușit să apară doar volumul pregătit de subsemnatul.
Antologia nu redeschidea dosarul clasat al minorilor de la „Junimea” 

și nu încerca o revalorificare a lor, aducîndu-i cumva mai în față, ci îi lăsa 
pe convorbiriștii secundari în raftul în care îi găsea. Se urmărea doar ideea 
scoaterii din anonimat a unor nume total necunoscute la noi, volumul avînd 
un rol strict popularizator. Era deci o „nobilă inutilitate”, cum avea să spună 
mai tîrziu dl Dan Mănucă…

O parte dintre poeții antologați nu mai interesaseră un editor încă din 
secolul trecut. Alții – D. Petrino, Th. Șer bănescu sau N. Nicoleanu – erau 
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reanimați în memoria culturală a începutului de secol XX prin inițiativele 
unor editori de marcă: N. Iorga, N. Cartojan, G. Bogdan-Duică. O a treia cat-
egorie (S. Bodnărescu, I. Negruzzi, Matilda Cugler-Poni ș.a.) apăreau în vol-
ume prin anii ’60-’70.

În timpul vieții mulți dintre ei aveau însă o anume celebritate, intrînd 
în ierarhiile valorice cu locuri bine definite. Vestita rumoare din saloane pe 
care o produceau era la nivelul orizontului de așteptare al masei culturale, 
fenomen înregistrat neapărat de T. Maiorescu: „…în încercările lor, fie cît de 
restrînse în privința sferei de idei în care se mișcă, arată o natură mai aleasă, 
simțiri simple, dar neafectate, și produc în cetitor acea impresie senină, care 
este adevărata binefacere a artelor frumoasă”. (Sigur că azi ni se pare amu-
zant că naivele O lacrimă sau O iluziune pierdută făceau odată furori între 
ceaiuri și cozonaci.)

Luată în totalitate, contribuția lor nu pare deloc neglijabilă.
Cei mai mulți dintre ei ocupau importante funcții publice sau politice, 

creînd, pe lîngă substratul cultural, și un climat social-politic.
Ei intrau însă în postumitate ca într-o eclipsă, azi apar ținînd mai mult 

istoriei literaturii decît literaturii vii.
Scrisul lor acoperă pedestru etape fără să ilustreze evoluții. Aproape 

toți pendulează între cele două vîrfuri poetice ale epocii, într-o primă fază 
orientîndu-se spre Alecsandri, în cea de a doua captînd tot mai puternice 
reflexe eminesciene. Sînt puține cazurile cînd versul lor ezitant și fluctuant 
pare o pistă provocatoare pentru Eminescu. Iată un moment surprins de  
G. Călinescu: „Foarte curioasă e legătura cu Bodnărescu, a cărui operă este 
eminesciană de sus pînă jos. Uneori pare a fi înrîurit pe acesta contactul oral 
cu Eminescu, alteori cel cărturăresc. Cu toate astea, și Eminescu l-ar fi fo-
losit” (criticul remarcă în continuare similitudinile între poezia Mai departe 
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a lui S.B. și unduioasa Peste vîrfuri). Bănuiala este însă vagă. Ion Rotaru vede 
o continuitate între Secreta mea durere, poem al lui N. Nicoleanu, și Melan-
colia eminesciană. S-a demonstrat deja că Minte și inimă este o replică la 
dilematica întrebare a Veronicăi Micle din Fugi…: „Căci nu știu ce-o fi mai 
bine:/ Mintea, inima s-ascult?” 

Oricum, ei rămîn niște periferici. De aceea opera poate constitui subiect-
ul unor selecții tematice, cum e cea de față, fără a interesa prea mult an-
tologiile care abordează critic și deci valoric poezia, acestea ignorîndu-le 
pe bună dreptate. O demonstrează explicit și ultimele două mari antologii 
apărute recent. Dl Florin Șindrilaru reține dintre minorii „Junimii” doar 
pe S. Bodnărescu („În peisajul liric al epocii, Samson Bodnărescu este o 
prezență necesară”).

În topul celor o mie și una de poezii cu șanse pentru mileniul trei antologia 
dlui Laurențiu Ulici, mai încăpătoare și de aici probabil mai mărinimoasă, 
include ca probe valorice și piese din N. Nicoleanu, N. Beldiceanu, Veronica 
Micle și I. S. Nenițescu.

Nici noile istorii ale literaturii nu se prea sinchisesc de ei, pomenindu-i fie 
în treacăt, fie în difuze blocuri nominalizatoare.

Antologia relua deci acel segment bine uitat parcurs de minorii „Jun-
imii”, adunînd piesele lor de rezistență. Dacă Poeți de pe vremea lui Emines-
cu avea vreun merit, atunci acesta era cel potențat cu multă bunăvoință de 
dl Mircea Anghelescu: „Volumul nu are doar semnificația unui demers re-
cuperator, ci este un instrument de lucru bine făcut și extrem de util, primul 
care își propune să restituie și să repună, totodată, în drepturi producția 
lirică a «Junimii» din epoca ei de glorie, una dintre cele mai importante din 
deceniile șase, șapte și opt ale secolului trecut, aceea în ambianța căreia s-a 
cristalizat și s-a impus opera eminesciană de maturitate”.
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Fie că era una dintre primele cărți editate în Basarabia cu grafie latină, 
fie că era în „luna de miere” a celor două maluri și a podurilor proiectate pe 
entuziasm și lujere de flori, volumul a fost primit, în general, pozitiv de presa 
din țară. Au apărut cronici de îmtîmpinare în România literară, Luceafărul, 
Viața românească, Caiete critice, Paradox ș.a.

Unii îl priveau ca pe o pertinentă curiozitate, alții îi găseau merite de 
pionierat.

Fiind posibilă acum, printr-un miracol, reeditarea cărții, sugestiile și 
observațiile înaintate de acele cronici ne-au fost de mare folos. S-au revizuit 
o serie de articole, au fost eliminate lacunele semnalate, sumarul antologiei 
cuprinzînd, la propunerea acelorași recenzenți, și alți poeți (N. Nicoleanu, 
N. Beldiceanu, I.S. Nenițescu) absenți, din varii motive, în prima ediție.

Sper că volumul va fi util mai ales celor care nu au posi bilități să meargă 
direct la surse, acestea devenind de mult – mai ales la noi – rarități biblio-
grafice.

 — Euge n Lu ngu,  aprilie 1999

* * *

Decizia lui Gheorghe Erizanu de a scoate o nouă ediţie a antologiei nu 
atît m-a surprins, cît m-a neliniștit – nu exagerăm? Prima apariţie, cea de la 
Literatura Artistică (1990), avea un tiraj fantastic – 20 000! – în comparaţie 
cu difuzările „confidenţiale” de astăzi. Şi ediţia a doua de la Cartier (1999), 
tipărită la Multiprint Iaşi, era de ordinul miilor. Mai „înghite” piaţa de carte 
o a treia ediţie?



1414

Pe de altă parte, am descoperit pe internet că volume din apariţiile anterio-
are se vând prin faimoasa Amazon.com. Sau că anticari isteţi o dau drept lu-
crare a unor autori cu distinse blazoane – Nicu Gane sau Augustin Z. N. Pop. 

Un alt semnal pozitiv că antologia e încă funcţională, după 15 ani de la 
ultima ei lansare, venea din partea unei înalte autorităţi culturale – acad. 
Eugen Simion. În ultima ediţie a bine cunoscutei sale lucrări Dimineaţa 
poeţilor (Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2014), Poeţi de pe vremea lui 
Eminescu se bucură de o bună apreciere. 

Asta mă îndreptăţeşte să cred că re-actualizarea editorială a volumului e 
absolut justificată. Mulţumesc pentru oportunitatea creată directorului Edi-
turii Cartier, Gheorghe Erizanu, şi lui Em. Galaicu-Păun, de data aceasta în 
postură de redactor de carte.

 — E. L., 30 noiembrie 2014
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Fenomenul „Junimea”

Poeții antologați în acest volum au fost membri ai societății literare „Jun-
imea”. O mare parte din opera lor s-a publicat inițial în paginile revistei 
Convorbiri literare, organ al comunității literare ieșene.

Ce știm noi astăzi despre „Junimea” și despre Convorbiri…? Mai nimic. 
Din școală aflăm că programul ei, susținut de revistă, „propovăduia” o „artă 
pentru artă”, că pe „plan politic… era conservatoare, adică potrivnică ide-
alurilor și instituțiilor democratice, introduse de revoluția din 1848”. Că 
„Eminescu nu suferă despotismul lui Titu Maiorescu și nu aprobă tendințele 
lui ‹‹ocrotitoare››. În momentele de necaz poetul își da sama de starea de 
inferioritate, în care îl țineau junimiștii”. Că Ion Creangă, după ce-și publică 
aproape întreaga operă în „conservatoarea” Convorbiri literare, spre sfîrșitul 
vieții, „iluminat”, „colaborează la revista progresistă” Contemporanul 
ș.a.m.d. Ce-i drept, se remarca în surdină că societatea avea și anumite 
tendințe pozitive, caracterizarea generală rămînînd cea negativă. Nimeni 
însă nu observa că după aceste „precepte teoretice” se analizau opere ale  
junimistului Vasile Alecsandri (fotografia lui e în centrul tabloului  
„Junimii”) și nu se găsea în ele nimic reacționar. La fel și în cazul al-
tor capodopere: Împărat și proletar, Epigonii, Amintiri din copilărie,  
unele citite la „Junimea” și publicate apoi în Convorbiri… Dacă ideea despre 
„reacționarismul” „Junimii” este explicabilă în condițiile de triumf al dog-
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matismului social-vulgar din anii ‘50-’60, azi afirmațiile de acest gen ni se 
par cel puțin stranii. Că atitudinea față de „Junimea” și liderul ei Maiorescu 
nu s-a schimbat deloc ne conving lucrările editate recent la noi și care emit 
opinii într-un dezarmant consens cu cele din epoca dogmatismului militant. 
Ne referim la enciclopedia Literatura și arta Moldovei vol. I (1985), precum 
și la Istoria literaturii moldovenești vol. II, apărut în 1988! A nu vedea azi 
mai mult decît „ideologia reacționară” a „Junimii” și a încerca să-l combați 
pe T. Maiorescu, criticul și ideologul „Junimii”, cu citate din V. Belinski ni 
se pare cel puțin neserios științific. Erorile care se strecoară în enciclopedie 
(de pildă, se afirmă că revista Convorbiri literare apare de la 1 ianuarie 1867 
pînă la 1 aprilie 1885; corect: 1 martie 1867-1944) ne demonstrează încă o 
dată că fenomenul „Junimii” și al Convorbirilor literare n-a fost studiat se-
rios niciodată la noi. În concepțiile noastre despre societatea ieșeană, despre 
Convorbiri… am rămas la nivelul anilor ‘50, în istoria literară română aceste 
judecăți proletcultiste fiind depășite de mult.

Despre zăbovirea noastră în inerție și stagnare se știe deja în străinătate. 
Cunoscutul „răuvoitor” al literaturii moldovenești Klaus Heitmann (RFG), 
într-un studiu depsre moștenirea literară (Eminescu în Republica Sovietică 
Moldovenească), inclus într-un volum omagial, apărut în 1988 la Editura 
B. R. Grüner, Amsterdam, scrie: „În critica și istoria literară sovietico-
moldovenească este ciudată atitudinea negativă în aprecierea acestei mișcări 
literar-culturale și a mentorului ei, atitudine neschimbată și astăzi, venind 
într-o absolută contradicție cu felul în care, începînd cu anii șaizeci, sînt 
evaluați junimiștii în România” (republicat în Orizontul, nr. 6, 1989,  
p. 17-26). Mai trebuie să ne întrebăm dacă are sau nu dreptate? Practic, în 
ultimele două decenii istoria literaturii a încetat să existe la noi ca știință.
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* * *

Despre „Junimea” și Convorbiri… s-au scris (în RSR) zeci de studii și 
multe monografii. De aceea nu vom insista asupra multiplelor aspecte legate 
de aceste fenomene literare și culturale, readresînd cititorii ce se vor interesa 
eventual de aceste probleme spre lucrările de specialitate. Dăm însă cîteva 
informații elementare, în care să nu se conțină adjectivele rău famate de so-
ciologismul vulgar: „reacționar”, „cosmopolit”, „idealist” ș.a.

„Junimea” a fost înființată la Iași, vechea capitală a Moldovei, la sfîrșitul 
anului 1863, primăvara anului 1864, probabil lunile martie sau aprilie. Nu se 
dă o dată exactă, deoarece constituirea de facto a societății a fost anticipată de 
o cam lungă perioadă de tatonări și de acțiuni dispersate. Membri fondatori: 
T. Maiorescu, I. Negruzzi, V. Pogor, Th. Rosetti și P. Carp. Inițial s-a propus să 
se numească „Ulpia Traiană”, apoi, la sugestia lui Rosetti, a rămas „botezată” 
„Junimea”. A avut printre membri pe cei mai mari scriitori clasici: Eminescu, 
Alecsandri, Creangă, Caragiale, Slavici ș.a. Se întîlneau săptămînal, în casa 
Maiorescu sau Pogor. Din 1874, cînd Maiorescu părăsește Iașii, ședințele aveau 
loc în casa lui I. Negruzzi. La ședințe se citeau lucrările propuse de membrii 
societății, după care urmau furtunoase discuții. Multe din celebrele opere ale 
sec. XIX au răsunat pentru prima dată anume la aceste întruniri. Dezbaterile 
erau competente și multilaterale: aproape toți aveau studii în străinătate, mulți 
își luaseră doctoratul fie în filologie, fie în filozofie în marile universități ale 
Europei. Prin T. Maiorescu, la „Junimea” se instalează spiritul critic adevărat, 
spirit ce promova valorile și intimida grafomania. Pentru mediocritate și 
impostură literară „Junimea” avea încă un „antidot”: zeflemeaua. O atenție 
deosebită se acorda factorului estetic, formei operei artistice, ceea ce i-a și de-
terminat mai tîrziu pe dogmatici să speculeze obsesiv tema „artei pentru artă”.

Unul din principiile de bază ale „Junimii”: limbă curentă, fond național e 
deosebit de actual pentru noi, cei de aici și de azi.
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Cînd Ion Ghica, ministrul de Interne, obliga printr-o circulară toate 
publicațiile să treacă la alfabetul latin (1860), fără a se face însă precizarea 
sistemului ortografic, „Junimea” și Convorbirile… impun atît teoretic, cît și 
practic un alfabet acceptat în toate provinciile. Studiul lui T. Maiorescu Despre 
scrierea limbei române a avut un rol decisiv în acest sens. Soluția ortografică a 
„Junimii”, cu ușoare modificări, a fost aprobată apoi de academie.

Prin „prelecțiunile populare”, prin instituțiile sale de învățămînt societatea 
contribuia la instruirea maselor. Junimiștii au elaborat pro grame și manuale, 
care au servit tuturor. Prin presă se făcea o seri oasă educație estetică, se cultur-
alizau diverse pături sociale. O deo sebită atenție se dădea dezvoltării științei, 
creșterii cadrelor științifice.

Prin aceste și multe alte activități culturale „Junimea” a marcat a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea; aproape tot ce apare valoros în această perioadă 
în materie de literatură sau cultură e într-un fel sau altul legat de acțiunile 
societății din fosta capitală a Moldovei.

Odată cu destrămarea „Junimii” ieșene (1890-’95), se destramă și cea 
de la București (Maiorescu înființase acolo o „filială”). Evident, nu toate 
au fost pozitive și reușite în cadrul acestei tovărășii literare. Nici relațiile 
dintre junimiști nu au fost întotdeauna fără tensiuni și neînțelegeri. Nici 
lupta politică a „Junimii” n-a fost una impecabilă. Și totuși, contribuția ei la 
propășirea literaturii și artei este uriașă.

Organul „Junimii”, revista Convorbiri literare (vezi mai amă nunțit în 
capitolul Iacob Negruzzi), a avut cea mai lungă existență printre publicațiile 
vremii, ființînd sub diferite direcțiuni pînă în 1944. Ea era difuzată în cele mai 
depărtate colțuri ale țării, inclusiv în Basarabia (la „Junimea” era și un basara-
bean nu prea activ: Casu Nicu (1839-1904), din Ciutulești, Soroca). Dintr-o 
scrisoare a lui V. Alecsandri către I. Negruzzi aflăm că revista era solicitată și 
prin părțile noastre chiar din primii ani de la apariție: „Mircești, 25 nov. 1868. 
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Iubite domnule Negruzzi, … M-am bucurat de propunerea ce ți s-au făcut 
a trimite Convorbirile în Basarabia. Frații noștri de peste Prut vor considera 
această foaie ca o mană de care va profita simțul românismului ce au început 
a se deștepta în vecinătatea Moldovei.

Popoarele tinere primesc mai lesne impresia frumosului și a renașterii 
prin glasul armonios al poeziei decît prin cel răgușit al politicei. Copilul e 
legănat cu cîntece, nu cu discursuri străchiete”.

Că treburile mergeau bine în această direcție ne-o confirmă o scrisoare a 
redactorului Convorbirilor… către D. C. Crăciunescu (senator la Cahul; născ. 
1840 la Chișinău, mort 1908 la Cahul): „Iașii, 1 ianuarie 1872. Iubite amice, /
Odată cu felicitările de anul nou, te rog să-mi faci o îndatorire. Îți trimet o listă 
de abonamente pentru Convorbiri literare de la 1 martie c(urent) cînd începe al 
șaselea an al acestui jurnal, vreu să-i dau proporții mai mari: în loc de a apari 
de două ori pe lună cîte două coli, am să scot numai o singură broșură in quarto 
pe lună de la cinci pînă la șepte coli, pentru ca materia să nu se tot întrerupă și 
ca să pot tipări romanuri și în genere articole mai lungi. Prețul abonamentului 
rămîne însă de un galben (ori 12 fr.) pe an. Știu că am să trebuiesc a face jertfe 
materiale mai mari încă decît păn acuma, dar nu voi nicidecum să încetez cu 
activitatea mea literară. Deaceea mă adresez la toți amicii mei ca să-mi facă cît 
se poate de mulți abonați în districtele lor, și cred că amic ca și pentru mine te 
va face să te ocupi întrucîtva de această foaie, și să-mi trimiți banii abonamen-
telor strînse cît mai curent…” (publicată în august-septembrie 1939 în paginile 
revistei lui G. Bezviconi Din trecutul nostru, imprimată la Chișinău).

Așadar, de fenomenele literare ale „Junimii” și ale Convorbirilor… nu am 
fost rupți niciodată: nici în 1868, nici în 1872, nici în 1939. Această antologie 
e și o tentativă de a repune lucrurile în normal.

— Euge n Lu ngu,  apr i l ie  1989
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Notă asupra ediției

Antologia de față este o primă încercare la noi de a scoate din anonimat 
numele și creația unor poeți junimiști. Despre cîțiva din ei (Bodnărescu, 
Petrino ș.a.) s-a pomenit doar în studiile privind viața și opera lui M. Emi-
nescu, despre alții – nici atît, opera lor rămînînd practic necunoscută. Deși 
poezia scrisă de ei nu e la nivelul realizărilor epocii, ar fi nedrept să nu-i 
cunoaștem și să-i părăsim în uitare. Oricum, sec. XIX, secolul marilor cla-
sici, s-a constituit și prin ei, și prin silința lor de a crea o literatură, o cultură, 
un climat spiritual. Sîntem convinși că veți găsi și în versurile lor rînduri 
trăite și simțite.

* * *

Selecția s-a făcut după următoarele ediții:

– A. Naum, Povestea Vulpei, I.V. Socec, 1903;
– Ioan Ianow, Nae Săcătureanu (Ministru), Iași, Tipolitografia H. Goldner, 

1876;
– N. Skelitti, Poezii, Apariția cărții susținută „de către tutorele copiilor săi 

maiorul Lascar Stere”, Bîrlad, Cațafany, 1888;


