
Not  asupra edi iei 

Mihai Eminescu – OPERE POLITICE este o prim  încercare de redare integral  a articolelor cu profil 
politic publicate de Poet, dup  finalizarea i apari ia edi iei de Opere îngrijit  de Editura 
Academiei. 

O prim  edi ie, care a reu it, la acea vreme – 1941, s  adune în cvasitotalitatea lor articolele politice 
publicate de Poet, în dou  volume masive, sub titlulatura Opera politic  – vol. I – 1870-1879 i 
vol. II – 1880-1883, apar ine profesorului I. Cre u. R mas  ca punct de referin  prin calitatea i 
nivelul realiz rii, totu i, dup  mai bine de 65 de ani de la apari ie, i în condi iile în care edi ia 
de Opere a Academiei era integral publicat , se impunea cu necesitate publicarea unei noi 
variante de Opere politice. 

Opere politice în format tipografic a cuprins, în prima edi ie, trei volume în care au fost inserate 
articolele de doctrin , polemic  sau documentare în totalitatea lor, inclusiv cele r mase în 
manuscrise, preluate ca atare din „Opere” – volumele IX, X, XI, XII i XIII, volume care acoper , 
practic, integrala publicisticii eminesciene. Spre deosebire de edi ia I. Cre u, care public  
articolele într-o ordine strict temporal , actuala edi ie le grupeaz  pe mari tematici, în cadrul 
acestora p strîndu-se, se în elege, aceea i a ezare func ie de data public rii. 

Prin gruparea textelor pe cîteva dintre dominantele tematice ne-am propus asigurarea unei viziuni 
mai clare asupra evolu iei i unit ii de gîndire a Poetului în problema abordat . Aceast  
structurare mai permite cititorului interesat de o anumit  latur  a preocup rilor politice un 
acces rapid i pe întreaga întindere a materialelor adunate sub aceast  tematic . Se în elege c  
aproape nici unul dintre articolele selectate nu se rezum  exclusiv la tema dat . Principiul 
aplicat a fost, spre exemplu, acolo unde predominau, s  zicem, chestiunile teoretice, multe cu 
aplica ii asupra unui caz sau altul, s  determine a ezarea lui în irul celor ce se preocup  de 
aspecte de teorie politic . A a s-a procedat cu toate articolele. Unde nu a existat o pondere 
suficient de consistent  a uneia dintre tematici, s-a preferat afluirea acestora c tre Addend .  

Am crezut mai pu in necesar  includerea unor note l muritoare asupra originii articolului. Ar fi fost o 
înc rcare inutil  de informa ii, tiut fiind c  la baza lucr rii st  edi ia în 16 volume, din opera 
Poetului, realizat  de Academia Român . Eventualii cititori interesa i i de alte informa ii, decît 
ce ne-am propus, pot apela la edi ia precizat . 

La finalul fiec rui text sînt consemnate publica ia i data la care a ap rut. 
Merit  remarcat  continuitatea i consecven a viziunii eminesciene în articole, pe indiferent ce tem , 

de la debutul publicisticii sale pîn  la final. Parcurgerea publicisticii politice eminesciane 
poate elimina numeroasele prejudec i, truisme i afirma ii eronate care circul , în prezent, în 
publicistica noastr , inclusiv cultural , f r  a avea acoperire în cele scrise de Poet. 

Operele politice au fost editate în trei volume: primul în 1997, al doilea în 1998 i al treilea, care încheia 
integrala politic , în 1999. Ele însumau circa 2000 de pagini în format academic. 

Prezenta edi ie, în format mare, adun  într-un singur volum totalitatea operei politice a lui Mihai 
Eminescu. 
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