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BiblioteciiCentrale ,,:Min
ai Eminescu' din 1aşri-aIost, oferitounexernplar
al ediţiei Maiorescuodin188D,Pe, pagina de titl\lapdiţiei,pn;luatoî.n c(eledin
urmă de prcLs',rnldr. Nicolaeobhl, era oflotatnumele SpitzerSteluţ.a, iar la
uqn{lrnelef)r,Bogdncseu,
Vsr fi fost' grimii posesorioai acestei ('(liţiL
CaI'otea
ose pal;(dt pro'hile odela 00.
SClleni15lin.antlll'aul familii ...f:olCn0"VqIn1.
Ea' preziuHt
interes prin
poeziile
tale şi,
pcprubahil,
foile cu numere
pare;...llWl.e
nu există
versuri
eminesciene.
Între
marelenopoet
prima cititoare
şi posesoare
a volumului menţionat, începe astfel un dialog poetic, net În defavoareaîncepătoarei Întru pnezie,efela care se cunoaşte doar numele: Elise \Volff,notat
suh următoarele vcrsnri din preajma poezieimaestr ului Lasă-ţ! lumeafa uitată:
,J)ir sehriebich Llebchen
melnenNarnenein,
LufJlhnin dclnerBrustauch\lllvergef.llich
sein.
Cndruhrtdas Schlcksa
l unsin weitentrernteZonen,
Sowil'd.
th'inAngedenkcn
docilstetsin mirwohnen".
Elise \V:.;!ff,
care şi-a compusversurile sentimentale prin anul 1891putea
S:tfi fost vreo cducatoarc din Austria sau din Germania, angajată de familia
Hoz.novanu.Uneori a notat doar formule stereotipe, obişnuite la acea vreme
pentru aşa zisele Stamtnbiicher(du'ţi SpICmemorare a evenimentelor cotidiene), Aşa se întîmplă la p. 2i1,unde alături de Pe aceeaşiulicioară citim:
"lelldcnkedeineroftundgem,
Ich dcnkedeinernahund fern,
IcI!deukecleillrI'
nochim Gmbe,
IViesdu tind\Vieullcndlicll
ieh dichgeliebthahe",
/\'ees(e clişee nu au nici () legiiturti eu verslll'ile poet.uluial cărui opus
Elise WolU îl foluseşte pentru adnotările ei.
ln Carte existr\ Înstt şi o excepţie, La p. 120 aflăm pare-se o variantă
germnnii a poeziei l,a steaua a lui Erninfscu, Ull'[lca imitatoarea germană StI
respecte forma şi exad mesajul acest.eicapodopere. E totuşi (}curiozitate S{l
constati eumErninescu a init.iat ecouriproductive la eititorii săi: dacă acest
ln('ru se înfirnplăla recipienţineromfllli,rezultatele par eu atît mai interesante.
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Ştiindu-se originea germană (Gottfried Keller) a temei din poezia La steaua
Încercările de creaţie ale Elisei Wolff sunt demne de luat la cunoştinţă:
,,1\;le/n
Stern
Einsaman dernBucile
Steheich alleln,
Stanein dieFluten
HellvomMondenscllein.
In clerhlauen'I'lef'e
Glănzt80mildeln Stern.
Dochso unerrelchbar
Ist el' weitund t'ern.
\Viein einemTraume
SchwcbtseinBilelmir vor,
Leucht
et aus elenFlut.en
Mildund sanft.empor.
GleichdernhellenStrne
Kenneich ein teurcsBUd,
DasmirstetsvorAugen
Schwebtso holdundmlld.
Docil80unerreîchhar
Ist eswettuneiIern,
Wiein tierernGrunde
..Ienermilde Stern",
Pocija.EliseiWolftsţf:tlături (Je.p(ezilleminesciariăDin valurile vremii
aduce însă..UIl,eeoll şi dinyeruile.lui KelIer,.ceea ce ar putea fi poate rIn
Indiciu că 9itţt[lrea-vrsifieat()a7ea proville dlnEtlveţ:ia;în secoJulal 19-1ea
se. cunosc qstulcazl/d e edueatoarelveţiene venite .în căutare de lucru
în ţările române.
.

