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Mircea Valeriu Diaconescu, Aachen, Germania: 

 

Centenarul Eminescu în  Germania - O retrospectivă 
 
 

 
 
 
Stimată doamnă Anghelescu, 
 
 În 1989, anul în care s-au împlinit 100 de ani de la moartea Poetului, două importante 
manifestări  cu caracter ştiinŃific şi artistic au fost organizate în oraşul lui Carol cel Mare de 
către „Societatea din Aachen pentru păstrarea şi promovarea culturii româneşti” şi de către 
Corul de cameră german „Collegium Byzantinum - Aachen/Aix la Chapelle”. Ambele 
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manifestări au avut loc în primăvara anului, prima din ele, „Simpozionul Eminescu”, 
desfăşurându-se în cadrul Institutului de Romanistică al UniversităŃii din Aachen, iar cea de 
a doua, „Seara lirică Eminescu”, la Conservatorul de Muzică al oraşului. 
 Simpozionul „Eminescu” s-a bucurat de prezenŃa şi contribuŃia a trei profesori 
universitari de literatură română din Germania şi a doi profesori universitari din România, 
unul din ei, prof. Marin Bucur, fiindu-mi vechi prieten şi coleg încă de pe băncile liceului. 
Comunicările prezentate şi discuŃiile au subliniat importanŃa Poetului atât pe plan naŃional, 
cât şi pe plan  european. Am înregistrat video, în condiŃii amatoriceşti, întregul Simpozion. 
 La organizarea şi desfăşurarea „Serei lirice Eminescu” au contribuit personalităŃi de 
seamă ai Diasporei româneşti: istoricul şi lingvistul Cicerone Poghirc, actorii Angela 
Ammecke-Mönighoff şi Sebastian Radovici, compozitorul şi pictorul Marius Suciu, Emil 
Ciocoiu - pictorul Casei regale olandeze, arhitectul Radu Dobre-Sima, cineastul Emil 
Mateiaş, precum şi membrii corului „Colegium Byzantinum”.  Carul de înregistrare al 
postului de radio german „Deutsche Welle” a înregistrat audio întregul program şi l-a 
difuzat în repetate rânduri în zilele care au urmat. Cineastul Emil Mateiaş a produs un 
videofilm cu întregul program.  
  Cu această ocazie au fost expuse şi cele 8 desene ale graficienei Wanda Mihuleac, 
comandate de mine pentru a ilustra cele 8 melodii şi coruri compuse pe versuri de Eminescu 
care au figurat în program. Vă ofer separat, în formă de manuscris, partitura acestor 
compoziŃii împreună cu desenele însoŃitoare. Două din ele, melodia „Cu penetul ca sideful” 
şio madrigalul „Sara pe deal”, se potrivesc şi cu anotiumpul văratic. 
 În continuarea acestor rânduri, vă  prezint scurta introducere la program făcută de 
regretatul Cicerone Poghirc. 
 
Cu alese sentimente, 
Mircea Valeriu Diaconescu 
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Cicerone Poghirc: 
 
Mihail Eminescu 
1850-1889 
 
Ultimul mare romantic al Europei 
 
 Deşi tradus în toate limbile europene, ba chiar şi în limbile chineză, japoneză, bengală,  
Eminescu este puŃin cunoscut în străinătate din pricina intraductibilităŃii perfectului său vers şi 
a caracterului exotic al limbii române. În literatura română el are însă un rol mai însemnat 
chiar decât locul lui Goethe în literarura germană. Pe „Titanul din Weimar”, pe care el l-a 
cunoscut temeinic şi l-a şi tradus în româneşte, Eminescu îl egalează prin diversitatea şi 
dimensiunea operelor sale: 14 volume - Poezii, Teatru, Proză, Filozofie, Filologie, Istorie, 
Politică.  Pe plan structural şi temperamental, Eminescu se apropie însă cel mai mult de 
Hölderlin: Căci e clasic prin perfecŃiunea formei şi prin cultul pe care-l are pentru frumosul şi 
armonicul antichităŃii; şi e romantic prin marea lui sensibilitate, prin strânsa legătură pe care o 
are cu natura, prin sentimentul tragicului existenŃei. Asemănarea duce până la destinul tragic: 
ca şi Hölderlin, şi Eminescu a cunoscut  alienarea gândirii.   
 Însemnătatea operei lui Eminescu  întrece absolut tot ceea ce s-a creat în domeniul 
literaturii române. Opera lui corespunde celor mai importante şi mai elevate lucrări literare 
din lume. Superioritatea lui constă,  înainte de orice, în temeinicele lui cunoştinŃe în domeniul 
limbii şi literaturii arhaice şi tradiŃionale româneşti  şi mai ales - spre deosebire de 
„galomania” predecesorilor şi succesorilor lui  - în cunoştinŃele avute în limbile engleză, 
italiană şi sanscrită, dar în primul rând în cunoaşterea limbii germane, pe care o stăpânea încă 
din perioada studiilor sale făcute la CernăuŃi, Viena şi Berlin. El a tradus şi a prelucrat, printre 
altele, poezii de Goethe, Schiller, Lenau, G. Keller, E.Wernicke. Eminescu a început şi 
traducerea cărŃii „Critica raŃiunii pure” a lui Kant. În a lui „Scrisoarea a doua” Eminescu i-a 
dedicat lui Kant o imagine, probabil, unică. De asemeni, el a tradus şi o Gramatică şi parŃial 
un DicŃionar sanscrit  a lui Franz Bopp. În contrast cu influenŃa modelatoare franceză, un fel 
de corset deformant al propriei naturi, Eminescu - la fel ca Lucian Blaga - a beneficiat de 
influenŃa catalizatoare germană care promovează caracterul personal.  
 Eminescu a scris în germană, a poetizat în germană. Şi poate că tocmai acest lucru  a 
contribuit, pe lângă inepuizabilele posibiltăŃi de expresie ale limbii germane, la o traducere în 
germană a poeziilor sale foarte aproape, ca semnificaŃie, de original. Sunt de amintit în acest 
consens traducerile lui M. Schroff, K. Richter, G. Deicke, Chr. Wolter, R. Erb, A. M. Sperber, 
O. Pastior, W. v. Aichelburg, Orendi-Hommenau, A. Klug,  cei mai mulŃi din aceştia fiind 
poeŃi germani de origină din România,sau traducerile unor români ca L. Blaga, L: Tomoiagă, 
H. Mateescu, Em. Grigorovitza. Demnă de amintit aici este şi traducerea în germană a 
biografiei lui Eminescu făcută de criticul G. Călinescu („Das Leben Mihail Eminescus”, 
Bucureşti, 1967). Întreaga operă eminesciană a fost realizată în 15 ani şi a fost întreruptă, la 
etatea de 33 de ani, în 1883, în momentul culminant al forŃei sale creatoare. 
 UNESCO a desemnat Centenarul Eminescu ca pe una din cele mai mari sărbătoriri ale 
anului 1989. Pentru români acest Centenar este şi rămâne o ocazie de pioasă cugetare cu 
privire la tragicul lui destin, ca şi un temei de îndreptăŃită mândrie. Căci prin Mihai Eminescu 
s-a obŃinut în România cea mai semnificativă victorie culturală, o victorie care până azi, şi 
poate şi până în viitor, va fi greu de întrecut. ÎnvăŃaŃii români şi străini vor continua să-i 
studieze opera, iar generaŃiile de oameni tineri îi vor murmura mereu şi mereu, cu emoŃie, 
versurile, atât timp cât se va mai vorbi româneşte. 
 
Prof. Dr. Cicerone Poghirc, Paris / Bochum, Aprilie 1989  


