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Ancheta jurnalisticå „Recurs
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Maiorescu, sora sa Emilia Humpel
¿i Alexandru Chibici-Revneanu

Cålin L. Cernåianu consacrå acest al doilea caiet din Semnele timpului
drumului în calvarul lui Eminescu de la scoaterea poetului din

claustrarea la ospiciul doctorului Alexandru ªu¡u, internarea în clinica de la
Ober Döbling, lângå Viena, cålåtoria în Italia ¿i întoarcerea în ¡arå. Douå sunt
documentele fundamentale în demersul såu: scrisoarea Emiliei Humpel, sora
lui Maiorescu cåtre acesta, trimiså din Ia¿i în 2 septembrie 1883 ¿i råspunsul lui
Maiorescu la aceastå scrisoare din 19/31 octombrie 1883. Emilia î¿i avertizeazå
fratele cå la ospiciul lui Alexandru ªu¡u nu se putea face ceva pentru Eminescu
¿i manifestå neîncredere în competen¡a doctorilor pe mâna cårora intrase poetul.
Cere så fie trimis imediat la un institut din stråinåtate ¿i se oferå så contribuie cu
o sumå importantå de bani ¿i era gata så punå la dispozi¡ie ¿i alte sume, dacå
era nevoie.

Scrisoarea se deschide cu o confesiune peste care nu se poate trece cu
u¿urin¡å: „¥mbolnåvirea lui Eminescu a fost ¿i råmâne pentru mine ceva adânc
tulburåtor”. Emilia Humpel (1838–1918) ¿i so¡ul ei, Wilhelm Humpel (1831–
1899 înfiin¡eazå Pensionatul normal de domni¿oare din Ia¿i ¿i Eminescu participå
la manifesta¡iile culturale de la aceastå institu¡ie de învå¡åmânt. Redactor la
„Curierul de Ia¿i” în 1876–1877 elogiazå activitatea Emiliei Humpel în fruntea
institu¡iei ¿i sus¡ine cå pensionatul condus de ea era „cel mai bun din toatå
România” ¿i cå nici un institut din stråinåtate nu prezenta „mai mari garan¡ii
pentru dezvoltarea intelectualå”.

Maiorescu råspunde la scrisoarea surorii sale, evident enervat ¿i nu ezitå
så-i aplice ¿i o lec¡ie pentru punerea la îndoialå a competen¡ei sale ¿tiin¡ifice.
Criticul respinge opinia surorii sale cå Eminescu ar fi fost råu tratat la ospiciul
doctorului Alexandru ªu¡u ¿i îi atrage aten¡ia cå trimiterea poetului la Viena era
inutilå. O face numai la ståruin¡a surorii sale. ªi mai departe, în scrisoare, atrage
aten¡ia asupra competen¡ei sale în bolile mintale.

Emilia Humpel are pentru Eminescu o evidentå compasiune, cum se
desprinde din toate documentele invocate aici, în vreme ce Maiorescu invocå
în conduita sa autoritatea omului de ¿tiin¡å, mai presus de rela¡iile umane.

Persoana care stå la mijloc între aceste douå extreme este Alexandru
Chibici-Revneanu (1849–1917), coleg cu Eminescu la liceul german din
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Cernåu¡i, la Universitatea din Viena, frecventator al cercului Junimii bucure¿tene
¿i omul de încredere al poetului ¿i dupå internarea sa. Dintre prietenii apropia¡i
ai lui Eminescu, Alexandru Chibici-Revneanu este singurul pe care poetul îl
evocå într-o poezie pregåtitoare a Scrisorii III:

Cu evlavie cumplitå
¥nghi¡eam pe regii lybici –
Unde sunt acele vremuri
Te întreb amice Chibici?

Eminescu evocå anii de ¿coalå la lec¡iile de istoria Egiptului. Poetul îi
adreseazå lui Alexandru Chibici-Revneanu ¿i prima scrisoare din sanatoriul
vienez ¿i tot pe el îl roagå så-i påstreze „a¿a numita mea ladå”, fårå så ¿tie cå
ea intrase în posesia lui Maiorescu, care nu i-o restituie. Junimi¿tii cuno¿teau
legåturile lui Eminescu cu Alexandru Chibici-Revneanu ¿i erau încredin¡a¡i,
pe bunå dreptate, cå poetul nu reac¡iona împotriva sa. Alexandru Chibici-
Revneanu nu era lipsit de talent, cum se vede din însemnårile sale din Råzboiul
din 1877–1878 ¿i ar fi putut så ne lase amintiri despre Eminescu, prietenul såu
apropiat, cum a fåcut T. V. Stefanelli, celålalt coleg al poetului. Nu putem decât
så regretåm cå nu ne-a låsat måcar câteva pagini scrise de el din aceastå epocå
a calvarului lui Eminescu.

Livia, fiica lui Maiorescu, îi relateazå Emiliei Humpel, måtu¿a sa, cå la
garå Eminescu roste¿te cuvintele: „Dr. Robert Mayer”. Poetul îl are în minte pe
fizicianul german Iulius Robert Mayer (1814–1878), autorul unui eseu celebru,
Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur, publicat în 1842.

Eminescu îl traduce cu titlul Observa¡iuni asupra puterilor naturii
nevie¡uitoare, råmas în manuscrisele sale. Eseul lui Mayer este deschizåtor de
drum în fizica modernå ¿i nici unul din cei care asistau la plecarea lui Eminescu
la Viena nu ¿tia cå poetul îl tradusese ¿i se påstra în manuscrisele sale.

D. Vatamaniuc
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Nevoia de Döbling

Toatå lumea vorbe¿te ¿i scrie despre internarea lui Eminescu în ospiciul
de la Döbling. La urma urmei, cum s-a ajuns ¿i ce s-a întâmplat, de fapt,

acolo? Nimeni nu oferå un tablou detaliat al acestor luni de adevåratå deten¡ie. De
ce? Probabil, pentru cå unora, ca ¿i în cazul sechestrårii la ªu¡u, le lipsesc documentele
necesare. Altora, poate le este indiferent, iar unii, pur ¿i simplu, au interesul så se
¿tie cât mai pu¡in. Sigur este faptul cå imaginea deosebit de ce¡oaså a acestor aproape
patru luni de nejustificatå spitalizare a fost confuz conturatå, exclusiv, pe baza
câtorva piese disparate din coresponden¡a lui Maiorescu. Cålåtoria spre Italia se
întemeiazå ¿i ea pe câteva scrisorele ¿i pe douå-trei amintiri – acestea din urmå
provenind, toate, dintr-o unicå surså: Chibici-Revneanu. Este de-a dreptul ¿ocant
faptul cå, direct de la Eminescu, din aceastå perioadå nu avem decât trei scrisori, ¿i
ele concepute mai mult cu de-a sila, decât de bunåvoie. De aceea, este foarte
probabil ca, scriindu-le, Eminescu så î¿i fi jucat o ultimå carte – ce s-a dovedit a fi
(într-un fel!) câ¿tigåtoare.

L-am amintit pe Chibici-Revneanu. Cum el însu¿i nu a pus pe hârtie nici
povestea voiajului spre Viena, nici pe aceea a drumului de la Viena la Floren¡a ¿i
cum, conform lui E. Speran¡ia, el ¿i-ar fi motivat re¡inerea cu vorbele: „Europa
braucht Ruhe” (Europa are nevoie de lini¿te), devine cel pu¡in straniu cå, în pofida
grijii lui pentru soarta continentului, s-a apucat så dezvåluie, totu¿i, verbal, unele
fapte. Sunt înså ele reale? Situa¡ia lui Chibici are ceva paradoxal: pe de o parte,
pu¡inele povestioare pe care le-ar fi istorisit unor amici sunt de naturå så probeze
nebunia lui Eminescu, dar, pe de altå parte, prin cele trei cuvinte citate, el afirmå
exact contrariul. De¿i må îndoiesc cå destinul lui Eminescu ar fi putut zdruncina
pacea Europei atâta vreme cât alungarea domnitorului Al. I. Cuza nu stârnise decât
un zefir prin presa interna¡ionalå, din cuvintele lui Chibici transpar douå elemente:
Eminescu era o „problemå” nu atât internå, cât externå, el interesând (fapt dovedit)
anumite mari cancelarii europene, ¿i, în al doilea rând, el nu era bolnav – un nebun
autentic nefiind periculos decât pentru sine ¿i pentru cei din imediata lui apropiere.
Pe de altå parte, nu putem så facem abstrac¡ie de faptul cå, „în vara 1915”, când
Chibici a rostit cele trei cuvinte, acestea nu mai puteau explica tåcerea lui, deoarece
primul råzboi mondial începuse!

Despre Al. Chibici-Revneanu nu se ¿tiu prea multe lucruri ¿i asta nu atât
pentru cå ar fi fost un personaj enigmatic, cât unul ¿ters. Om de încredere al lui
Maiorescu, „a(d)vocat ¿i impiegat la direc¡ia cåilor ferate” (România liberå, 2
septembrie 1883), poreclit „Pasåre turceascå” (Eugeniu Speran¡ia, Un prieten al
lui Eminescu), Chibici devine brusc personaj central în via¡a lui Eminescu, dar î¿i
pierde acest rol la fel de repede ¿i de nea¿teptat. Numele såu råmâne legat de
ducerea lui Eminescu la Döbling ¿i de a¿a-zisul voiaj cåtre Italia. ¥n tentativa de a
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limpezi cât de cât apele, voi încerca så reiau firul faptelor, pornind de la un moment
anterior celui în care Eminescu este scos pe poarta zidirii în care tåia ¿i spânzura
doctorul ªu¡u.

Supus, în secret,
tratamentului antiluetic

¥n bile¡elul cu preten¡ie de certificat medical ¿i semnat la 5 iulie 1883,
doctorul ªu¡u scrie cå Eminescu ar fi suferit de „manie acutå”. ªi

totu¿i, în ciuda acestui diagnostic, în întreaga perioadå în care l-a avut ca
pacient (iulie-octombrie 1883), doctorul ªu¡u i-a administrat acestuia
tratament antiluetic. Faptul poate fi demonstrat – ¿i era de a¿teptat ca probele
care sus¡in aceastå realitate så fie furnizate, în primul rând, de cåtre cei care
afirmå cå Eminescu ar fi suferit de sifilis. Ocolirea acestei argumenta¡ii
elementar-necesare aratå fie viclenie, fie sub¡irimea documentårii, nefiind
înså exclus ca, în unele cazuri,  ea så dea ¿i måsura exactå a puterii de pricepere
a unora.

Coresponden¡a, atâta câtå ne-a parvenit, oferå o probå materialå  certå,
care atestå cå Eminescu a fost supus durului tratament cu mercur ¿i morfinå.

¥ncå din ziua imediat urmåtoare internårii lui Eminescu la Döbling,
reu¿ita este raportatå lui Maiorescu prin vårul lui, doctorul Popasu, care
adaugå: un diagnostic va putea fi pus „abia dupå 10 zile… ¥n tot cazul,
cred cå mai întâi de toate va fi de lipså o curå anti-syphiliticå” (subl. ns.).
Precizarea este fåcutå dupå ce, în prealabil, printr-o altå epistolå, acela¿i
Popasu îl rugase pe iubitul lui nene a-i „aråta care este diagnosa fåcutå”
(8 octombrie 1883). Råspunsul lui Maiorescu nu a fost fåcut public, dar,
din moment ce Popasu aminte¿te de probabilitatea întreruperii tratamentului
antiluetic, pânå ce Obersteiner avea så-i stabileascå propria diagnozå, rezultå
limpede cå, pânå atunci, Eminescu fusese obligat så urmeze „cura anti-
syphiliticå” impuså de ªu¡u. Apari¡ia acestor texte, descoperite ¿i publicate
în premierå de domnul George Muntean, asiduu partizan al bunei-credin¡e
maioresciene, aratå – încå o datå – cå Dumnezeu e mare, ajutând prin
mâna cui te a¿tep¡i mai pu¡in.

O altå dovadå cå ªu¡u l-a supus pe Eminescu tratamentului anti-
luetic ar putea fi noti¡a fåcutå de doctorul Oberesteiner în extrem de
sumarul… „Sumar din povestea bolii Domnului Eminescu Mihail”, în
care men¡ioneazå: „în sanatoriul Dr. Souzo este tratat cu vezicåtoare,
båi de picioare, chloral, morfinå, iodurå de potasiu”. Nu ¿tim dacå
vezicåtorile aplicate lui Eminescu au fost volante (temporare) sau
permanente, în acest al doilea caz, pansamentul fåcându-se (¿i) cu „alifie
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mercurialå (cinereu)”. Båile de picioare sunt un subiect la fel de neclar.
Dacå lui Eminescu i se fåceau doar båi locale, pentru ectima de pe gambe
– despre care însu¿i medicul palatului regal, Wilhelm Kremnitz, afirma
cå nu este de naturå lueticå – înseamnå cå ¿i ªu¡u cuno¿tea cå leziunile
respective erau doar efectul unei supåråtoare boli de piele. ¥n acest ultim
caz, ªu¡u pierde ¿i cea din urmå umbrå de explica¡ie a motivului pentru
care i-a prescris lui Eminescu pilule ¿i/sau båi în care cheia era argintul
viu.

Må întreb, înså, dacå nu cumva „båile de picioare” sunt direct
legate de „chloral”. Acest ultim cuvânt apare într-un text oferit de I.
Gråmadå (Mihail Eminescu, 1914), care afirmå cå l-a copiat „din condica
bolnavilor pe care i-a îngrijit” doctorul Obersteiner. I. Gråmadå prezintå
fragmentul  în limba germanå („In die Heilanstalt des Dr. Souzo
[aufgenommen?], hier mit Vesicatoren, Fußbädern, Chloral, Morphin,
Jo-kalium behandelt”), fårå så ofere propria traducere. Ulterior, termenul
„chloral” a fost tradus în limba românå prin „cloral” – ¿i a¿a a råmas.
¥n trecut, exista, într-adevår, o substan¡å astfel numitå. ¥n medicinå, ea
n-a avut înså nici o legåturå cu tratamentul antiluetic, fiind: „Medica-
ment calmant, somnifer (producåtor de somn), anestezic ¿i antiseptic”,
folosit „în convulsiuni…, contra mâncårimilor de piele…, contra
durerilor (nevralgiilor), a tusei mågåre¿ti, a palpita¡iilor…, contra råului
de mare” (doctorii V. Bianu ¿i I. Glåvan, Dic¡ionarul sånåtå¡ii, 1929).

¥n schimb, unul dintre medicamentele folosite contra sifilisului era
clorura mercuricå. Cunoscutå ¿i sub numele de biclorur de mercur ori
sublimat corosiv ¿i preparatå „sub formå de pilule, sirop, solu¡iune sau
licoarea lui Van-Swieten”, aceasta fåcea parte dintre medicamentele care
se administrau pacientului „pe cale digestivå”. Totodatå, înså, Bianu ¿i
Glåvan scriu cå sublimatul corosiv se folosea ¿i pentru a face båi, aten¡ionând
cå „nu trebue så uitåm cå nu e bine så punem în båi de metal solu¡iuni
mercuriale (sublimat corosiv)”, fiind preferabile cåzile din lemn.

Fårå a må pronun¡a în vreun fel, atrag aten¡ia asupra faptului cå, în
limba românå, asemånårea foneticå între cloral ¿i clorurå este suficient de
mare, pentru ca aceste douå cuvinte så poatå fi confundate de nemedici ¿i/
sau de nefarmaci¿ti. (Nu ajunge så ¿tii ce reprezintå fiecare dintre ele din
punct de vedere chimic, trebuind så cuno¿ti rolul lor în mecanismul uman
viu.) De asemenea, nu putem så eliminåm cu totul posibilitatea ca I. Gråmadå
så fi gre¿it, ca el så fi fost incorect informat (în fond, singur scrie cå
Obersteiner i-a pus la dispozi¡ie doar anumite informa¡ii – bine strecurate,
desigur) ori ca la mijloc så fie o eroare a tipografilor. La fel de bine, se
poate ¿i ca gre¿eala så fi provenit încå din clipa în care lui Obersteiner i s-
a transmis tratamentul aplicat lui Eminescu la ªu¡u. Lipsa documentelor
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care så contrazicå aceastå ipotezå ¿i scurtimea prezentårii fåcute de
Oberesteiner ne fac så credem cå istoricul „bolii” lui Eminescu i-a parvenit
prin gura lui Chibici. ªi nu ¿tiu în ce måsurå acesta fåcea distinc¡ie între
cloral ¿i clorurå, dupå cum nu ¿tiu nici în ce måsurå ståpânea termenii tehnici
din limba germanå.

Prezen¡a între medicamentele administrate lui Eminescu la ªu¡u a iodurii
de potasiu, care, în mod cert, se întrebuin¡a în combaterea sifilisului prin
tratamente mixte, întåre¿te ideea cå, de fapt, „chloral” definea un compus al
mercurului. ¥n trecut, despre „iodurul de potasiu” se ¿tia cå „nu este
indispensabil în tratamentul sifilisului, mai cu seamå în perioada primarå”,
dar cå „are o ac¡iune minunatå în contra accidentelor ter¡iare” (accidente
între care se numårau ¿i leziunile din creier, a cåror existen¡å era obligatorie, în
cazul în care Eminescu ar fi intrat în „eclipså” datoritå sifilisului). Medicii V.
Bianu ¿i I. Glåvan sunt foarte limpezi: „dacå mercurul, care este medicamentul
specific al infec¡iunii, în toate perioadele ei, trebue så fie baza tratamentului,
iodurul are ¿i el folosul lui ¿i nu trebuie påråsit”, datoritå efectului lui benefic
în ultima perioadå a luesului. Prin urmare, dacå în Eminescu era pompatå ¿i
iodurå de potasiu, cu atât mai mult trebuia så i se administreze substan¡e
mercuriale, autorii cita¡i subliniind cå, în medicinå, mercurul se întrebuin¡a „în
diferite preparate ¿i în diferite moduri, ca specific al sifilisului, fiind un bactericid
special al treponemei sifilitice, în toate perioadele infec¡iunii”. Iar din
medicamenta¡ia consemnatå de Obersteiner, numai „chloral”-ul putea fi un
compus al mercurului.

Poate, unii vor obiecta cå, dintre toate întrebuin¡årile medicale date
iodurii de potasiu, am ales-o pe cea împotriva luesului, de¿i aceia¿i medici
Bianu ¿i Glåvan prezintå o mult mai largå arie de folosire, ea fiind ¿i un
medicament „antiscrofulos, antireumatismal, antiasmatic, în contra
arteriosclerozei, fondant rezolutiv”. ¥n consecin¡å, a¿ putea fi întrebat: de
unde ¿tiu cu ce scop îi prescrisese ªu¡u iodura de potasiu? De unde ¿tiu
cå ¿i „chloral”-ul nu era… cloral, fiind administrat spre a-l ajuta så doarmå
ori spre a-i dezinfecta vreo zgaibå?

Trec peste faptul cå, la rândul meu a¿ putea pune acela¿i tip de întrebare,
în sens invers. Fårå a avea preten¡ia cå de¡in adevårul absolut, la întrebåri
precum cele mai sus enun¡ate se poate råspunde cu argumente. ¥n primul
rând, este vorba de durata tratamentului. Din moment ce Obersteiner
consemneazå în ce a constat tratamentul aplicat de ªu¡u lui Eminescu, fårå a
preciza cå ar fi fost vreo clipå întrerupt, rezultå cå acesta s-a întins de-a lungul
celor aproape patru luni de spitalizare în Bucure¿ti. ¥n al doilea rând, în mica
lui fi¡uicå, ªu¡u nu se referå decât la „manie acutå”, care nu e provocatå nici
de scrofulozå, nici de astm, nici de aterosclerozå. ¥n al treilea rând, dacå rolul
medicamentelor date lui Eminescu era acela de a-i regla somnul de noapte
sau de a-i domoli dureri reumatice, cum anume a fost tratatå „mania acutå”,
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invocatå de ªu¡u? ¥n al patrulea rând, de ce ar fi fost nevoie de spitalizare –
¿i nu oriunde, ci taman la balamuc? ¥n al cincilea rând, din actele medicale
întocmite de Obersteiner lipse¿te diagnosticul pus de ªu¡u lui Eminescu.

De altminteri, legat de diagnostic, departe de a recunoa¿te cå îl tratase
pe Eminescu de sifilis, psihiatrul român ocole¿te cu deosebitå grijå acest
cuvânt, care parcå i-ar provoca fricå. Când se referå la Eminescu, doctorul
ªu¡u nu scrie niciodatå cuvântul „sifilis”. La mai bine de o sutå de ani de la
na¿terea lui Eminescu, Augustin Z. N. Pop avea så noteze cå, doar cu câteva
zile înaintea mor¡ii acestuia, doctorul ªu¡u ar fi fåcut unor ziari¿ti neidentifica¡i
declara¡ii precise asupra viitorului „bolnavului” Eminescu. Unuia, „corespon-
dent de preså din Ia¿i”, i-ar fi spus cå Eminescu ar suferi în mod cert „de
boala aceasta” (?), cåpåtatå din vina „unei prea mari fråmântåri intelectuale”
(sifilis… intelectual?). Pe alt ziarist, bucure¿tean, acela¿i ªu¡u l-ar fi asigurat
cå, nu peste prea mult timp, „Eminescu nu va mai cugeta nimic”, va deveni
incapabil så vorbeascå ¿i, mai apoi, „nici nu se va mai plimba”.

De¿i tot ceea ce prorocul ªu¡u vedea peste timp se regåse¿te (¿i) în
tabloul evolutiv al luesului, spusele lui nu au absolut nici o valoare,
întrucât se referå la posibile fapte viitoare, fårå ca vreuna dintre ele så fi
devenit realitate. Mai mult, Eminescu avea så-¿i dea ob¿tescul sfâr¿it la
doar câteva zile dupå ce tot doctorul ªu¡u afirmase senten¡ios: „…acum
starea sånåtå¡ii sale nu permite în nici un chip så ne fie teamå de un
sfâr¿it apropiat”, apreciind cå, în lipsa unui accident cerebral, va mai tråi
circa trei ani.

ªu¡u a vorbit mult, ca de la catedrå, conturând un vast tablou clinic,
dar nu a pus nici un diagnostic. O singurå datå pare så se apropie de ceea
ce se cheamå diagnozå: „Aståzi când [Eminescu] e nebun (subl. ns.), ¿i
tot se vede într-însul cât a cetit”. Nebunia cunoa¿te înså o multitudine de
forme, marea lor majoritate neavând nici o legåturå cu sifilisul! Cu altå
ocazie, ªu¡u nu mai folose¿te nici måcar acest cuvânt, nebunie, vorbind,
s-a våzut, de „boala aceasta” (?) sau de… „aceastå boalå”, care i-ar fi
lovit pe „to¡i poe¡ii cei mari ai ¡årii”! Pe politicieni, nu? Sau ei sunt tre-
ponema înså¿i?

Sunt aceste citate oferite de A. Z. N. Pop reale? Discutabil, întrucât
unul dintre ele nu are men¡ionatå sursa, iar celålalt ar fi fost cules din
Tribuna (Sibiu), unde influen¡a junimi¿tilor era suficient de mare, pentru
ca o atare ¿tire (care, lucru de mirare, nu a apårut ¿i în presa centralå!) så
fie publicatå, cu sau fårå Slavici la cârma gazetei. (La data mor¡ii lui
Eminescu, Slavici încå se afla în deten¡ie, la Va¡. Distan¡area lui de
Maiorescu a fost pronun¡atå dupå eliberare ¿i reprezenta o pozi¡ie
personalå, strict în plan politic: „Cu, ori fårå de voia d-voastre, «Junimist»
azi mai are ¿i un sens politic, ¿i e cestiune de onestitate så vå mårturisesc,
cå în în¡elesul acesta noi, de¿i amici literari ai «Junimi¿tilor» de peste
Carpa¡i, nu suntem «Junimi¿ti»” – epistolå trimiså din Sibiu lui Maiorescu,
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la 2 noiembrie 1889). Ulterior, mul¡i istorici literari au privit notele de
tipul celor invocate de A. Z. N. Pop ca pe o dovadå a aten¡iei cu care ar fi
fost înconjurat Eminescu. ¥n realitate, nici unul dintre aceste texte, culese
dupå ureche, nu prin constatarea directå a autorilor, nu i-a fost favorabil
lui Eminescu. Dacå, înså, ªu¡u a rostit cu adevårat ceea ce îi pune Z. N.
Pop în gurå, atunci este limpede teama lui de a pronun¡a cuvântul „sifilis”.
ªi aceasta pentru simplul motiv cå absen¡a numitei boli putea fi lesne
doveditå, în vreme ce dumnealui, ªu¡u, nu avea absolut nici un argument
pentru a justifica tratamentul anti-sifilis, la care-l supusese pe Eminescu.

Cu alte cuvinte, tratamentul aplicat lui Eminescu de cåtre doctorul
ªu¡u a fost påstrat în strict secret, dar nu pentru a menaja imaginea
„bolnavului”, ci pentru a-i feri pe conspiratori de rigorile Legii.

Vinovå¡ia de ieri continuå ¿i aståzi

ªi mai precizez ceva: originalul… falsului certificat medical emis de
ªu¡u în primele zile ale lui iulie 1883 nu (mai?) este (nici el) de gåsit.

Mai mult, A. Z. N. Pop, care a publicat în facsimil o mul¡ime de documente,
prea destule neinteresante, ignorå tocmai fotografierea acestui document fun-
damental pentru destinul lui Eminescu. ¥n mod similar procedeazå cu toate
piesele dosarului de curatelå numårul 968/1883, procedura repetându-se ¿i cu
dosarul 645/1889 (vezi Caietele Eminescu / Din ultimii ani). Dacå a existat
vreodatå cu adevårat, celebrul proces-verbal al comisarului C. N. Nicolescu,
temelia primului dosar de curatelå, aproape cert, este un fals.

¥n mod sigur, Gh. Cålinescu a cunoscut acest document. Drept dovadå
stau detaliile culese din el ¿i care nu apar în nici un alt izvor. Totodatå, înså, în
mod curios, Cålinescu contrazice o parte a informa¡iilor aflate în acest proces-
verbal. De pildå, în timp ce Cålinescu scrie cå „Prietenii, în frunte cu Titu
Maiorescu (subl. ns.), care plåti 300 lei, îl internarå pe datå…”, comisarul
Nicolescu sus¡ine altceva: „Am fost silit så-l îmbråcåm în cåmisolul de for¡å, ¿i
astfel, l-am condus Institutului Caritatea cu concursul d-lor G. Ocå¿anu ¿i Const.
Sim¡ion. (…) La Caritatea l-am confiat d-rului ªu¡u…”. Folosirea selectivå a
textului, coroboratå cu faptul cå Gh. Cålinescu nu-¿i devoaleazå sursa, legitimeazå
întrebarea dacå, nu cumva, fie era în¿tiin¡at asupra lipsei de autenticitate a
documentului, fie a ales din datele existente numai ceea ce i-a cerut condeiul.
Aceastå a doua variantå este mai pu¡in probabilå, deoarece nu råspunde la douå
întrebåri: unde a fost acest proces-verbal pânå în 1932 ¿i cum i-a parvenit el
criticului? ªi mai ciudat este faptul cå autorul a påstrat discre¡ie totalå fa¡å de
procesul-verbal în discu¡ie atât înainte, cât ¿i dupå 23 august 1944. Dupå moartea
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lui Cålinescu, A. Z. N. Pop a dat la tipar textul lui integral (?), dar tot fårå a
preciza sursa. Primul ¿i ultimul mare beneficiar al acestei „dezvåluiri” a fost
monografia lui Cålinescu, întåritå astfel, vezi Doamne, cu autoritatea
„documentului” – document pe care l-or fi våzut unii „ini¡ia¡i”, dar pe care, la fel
de bine, l-ar putea încropi oricine, oricând, oriunde.

Dosarul Eminescu dezvåluie un numår incredibil de mare de cazuri con-
crete de infrac¡ionalitate la nivel înalt ¿i foarte înalt, care – insist asupra acestui
aspect – meritå un studiu amånun¡it din partea speciali¿tilor. Cel mai interesant
aspect råmâne faptul cå vinovå¡ia începutå în 1883 continuå ¿i aståzi, dupå ce a
traversat mai multe regimuri politice ¿i dupå ce România s-a aflat, mai mult sau
mai pu¡in få¡i¿, sub influen¡a ori chiar ocupa¡ia unor puteri declarate ca fiind
adversare.

Nu este momentul så discutåm când ¿i cum ¿i-a fåcut Augustin Z. N. Pop
(dar nu numai el!) propria colec¡ie de manuscrise, parte din ea prezentatå în
cår¡ile sale. Mai importantå decât regimul de proprietate este acum autenticitatea
acelor documente. Så avem încredere în spusele lui Z. N. Pop? Så credem cå el
a avut în fa¡å acte oficiale, pe care le-a transcris? Unde sunt, atunci? El de la cine
le-a primit?

Må tem cå bunul renume de care se bucurå A. Z. N. Pop în anumite
cercuri nu ajunge pentru a-i acorda credit nelimitat. Impruden¡a ar fi cu atât
mai mare, cu cât ¿tim precis cå acesta a prezentat cel pu¡in un facsimil ciopâr¡it,
fårå så-¿i anun¡e interven¡ia asupra originalului.

„Apårat” împotriva propriei convingeri

¥n cazul doctorului ªu¡u, se poate vorbi doar de o eroare de diagnostic,
datoratå faptului cå a socotit leziunile de pe gambele lui Eminescu

drept semne certe ale sifilisului, cum sugereazå unii autori? Existå motive solide
så credem cå ªu¡u ¿tia cå ectima nu era de naturå sifiliticå. Cei care sus¡in
contrariul ating culmea penibilului, cåci (poate, fårå s-o ¿tie) ei îl „apårå” pe
ªu¡u cu „probe” pe care acesta însu¿i nu numai cå nu le-a folosit, dar, în mod
implicit, chiar le-a contestat.

Dacå mintea lui Eminescu s-ar fi înnegurat subit, impunând internarea
lui urgentå, medicul în a cårui grijå ar fi ajuns trebuia så cearå o serie de informa¡ii
despre trecutul noului pacient. Dintre întrebårile puse „amicilor” acestuia, nu
putea så lipseascå cea privind leziunile (cicatricele?) de pe picioare. Dacå ar fi
cerut explica¡ii ¿i dacå i s-ar fi råspuns onest, ar fi aflat ¿i cå:

1) La Flore¿ti, unde a fost odihnit, bine hrånit ¿i unde s-a gåsit în mijlocul
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naturii, Eminescu se vindecase ca prin farmec, fårå så urmeze vreun tratament
special. ¥n cazul în care acest lucru nu i-a fost comunicat doctorului ªu¡u,
responsabilitatea ar reveni lui Maiorescu.

2) Doctorul Kremnitz, cumnatul vremelnic al lui Maiorescu ¿i, totodatå,
cel ales spre a-l „repara” pe rege îl avea de mult pe Eminescu „în tratament” ¿i
era de pårere cå acesta nu suferea de sifilis – dovadå, ¿i curele  pe care i le-a
prescris pentru ectima de pe picioare: simple båi de mare. Pe lângå faptul cå,
orice s-ar spune, Kremnitz era mai priceput decât avocatul Maiorescu, råmân
¿i drumurile în localitå¡i balneare, de unde Eminescu se întorcea întremat. De
altfel, ¿i mai târziu, dupå 1884, Eminescu va merge la båi nu pentru sifilis, ci
pentru aceastå boalå de piele.

3) Mårturia lui Eminescu (care, chiar så fi vrut, nu putuse face un secret
din starea lui de sånåtate) eliminå ipoteza „ectimei sifilitice”. Probele materiale
oferite în continuare sunt fragmente din scrisori cåtre Veronica Micle, con¡inând
informa¡ii care trebuie så fi fost cunoscute ¿i în redac¡ie – inclusiv, pe
considerentul cå tratamentul a presupus deplasare în provincie ¿i internare (adicå,
absen¡å de la Timpul). Iatå câteva pasaje concludente:

· „Dureri reumatice am început a sim¡i în picioare, înso¡ite ca totdeauna
de dese båtåi de inimå” (31 octombrie 1879);

· „Trebuie så ¿tii cå de trei zile avem iarnå completå în ce s-atinge de
frig, cå piciorul meu drept e ca vai de el ¿i cå pe deasupra am un junghi în
partea dreaptå, drept care pun mu¿tar ¿i piele de iepure la piept” (26 martie
1882);

· „Aståzi plec din nou la Giurgiu ¿i de-aici la destina¡ie, adecå la båi”, o
anun¡å el în iunie 1882, dupå ce, nu cu mult înainte îi scrisese: „Nu ¿tiu încå
bine unde så plec: la Pucioasa, la Strunga, la Balta Albå, la Lacul Sårat, dar
destul cå de plecat trebuie så plec cåci picioarele mele au nevoie, fie de båi
sårate, fie de båi alcaline, dar însfâr¿it de båi cari au un efect determinant
asupra pielei (subl. ns.). Tratamentul intern e stabilit deja… Fier, fier ¿i iar
fier (subl. ns.), în formå liquidå ¿i în forma de pilule” (6 iunie 1882).

· „N-am avut îndestul timp så fac båi de mare ¿i ranele de la picior sunt
în starea în care-a fost acum trei luni” (august 1882).

A¿adar, nimic, absolut nimic care så trimitå, cât de voalat, la sifilis.
Citatele de mai sus probeazå cå mult interpretatele cuvinte: „…via¡a mea
compuså numai din suferin¡e fizice ¿i rele morale…” nu au nici în clin, nici în
mânecå cu bolile venerice.

Odioaså lucrare: mai întâi s-a stabilit cå Eminescu trebuie så fie prezentat
ca bolnav de sifilis ¿i abia apoi au început så fie cåutate… argumente, fåcând
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pierdute documente ¿i încropind mii de pagini de falså memorialisticå. N-ar fi
råu ca acest mecanism så fie atent studiat, pentru cå el nu este un fenomen
izolat, restrâns la cazul lui Eminescu, ci reprezintå esen¡a nocivå a unui sistem.

Detalii privind cele afirmate de Eminescu în epistolele invocate ar fi
trebuit så se regåseascå ¿i în arhiva Spitalului Brâncovenesc, unde acesta a fost
de mai multe rânduri pacientul doctorului W. Kremnitz (la 14 ianuarie 1883, o
în¿tiin¡eazå pe Veronica: „Sunt în spitalul brâncovenesc, de unde ¿i scriu…”).
Datå fiind legåtura de rudenie a acestuia cu Maiorescu ¿i coabitarea familiilor
lor, este cel pu¡in improbabil ca lucrurile så nu fi fost cunoscute ¿i de numitul
avocat.

Cele de pânå aici, chiar dacå nu l-ar fi convins întru totul pe ªu¡u asupra
naturii ectimei, trebuiau, måcar, så-l fi fåcut mai prudent. Dar, så zicem, cå
toate acestea constituie fapte care, din felurite motive, i-ar fi putut fi ascunse lui
ªu¡u – ori, pur ¿i simplu, nu au ajuns la el (ipotezå în care responsabilitatea îi
revine integral avocatului Maiorescu, „specialist” ¿i ini¡iator al spitalizårii).

Dupå 42 de ani, doctorul Vine¿ recunoa¿te:

La internarea lui Eminescu
nu s-au întocmit documente

Un diagnostic poate fi gre¿it în mod involuntar (nepricepere, neaten¡ie
etcetera) sau cu bunå ¿tiin¡å (cine stå så numere concediile medicale

acordate pentru boli imaginare?). A fost ªu¡u de bunå-credin¡å când l-a supus
pe Eminescu unui tratament antiluetic? Un råspuns ferm este aproape imposibil
de dat, convingerile intime fiind un bun la care nu are acces nimeni, fårå voia
noastrå. Iar ªu¡u nu a vrut ca al¡ii så ¿tie nici måcar ce fel de medicamente ¿i în
ce doze i-a administrat el lui Eminescu. Råmân înså destule elemente auxiliare,
care, chiar dacå nu prezintå o garan¡ie absolutå, vorbesc mai mult decât ªu¡u,
ajutându-ne så ne apropiem mult de adevår. Lor li se adaugå ¿i un înscris
oficial: certificatul medical eliberat de doctorii Al. ªu¡u ¿i Z. Petrescu la 20
martie 1889, urmare cererii primului-procuror.

ªu¡u ¿tia sau trebuia så ¿tie cå sifilisul nu se manifestå brusc ¿i atât de
violent, intrarea în faza ter¡iarå având ea înså¿i mici etape evolutive. În afarå de
aceasta, „ectima sifiliticå constå în ni¿te pustule mari, înconjurate de o aureolå
aråmie ¿i împrå¿tiate pe tot corpul”. Or, ectima lui Eminescu era localizatå la
gambe. De altfel, ectima „comunå”, nesifiliticå, este „O boalå de piele cu mersul
repede care se aratå sub formå de pete mici ro¿ii, în numår mic, cari se
transformå repede în ni¿te be¿icu¡e pline cu puroiu. Aceste be¿icu¡e (pustule)
au o mårime dela aceea a unei gamålii de ac pânå la a unui bob ¿i dupå
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câteva zile se rup formând o coaje închiså sau gålbuie, în urma cårora råmân
semne (cicatrice indelebile) ca dupå vaccinat. (…) …se ive¿te de obiceiu la
mâni, picioare, fese.”  ¥n textul publicat în 1931, doctorul V. Vine¿, medicul
curant al lui Eminescu în ultimele luni de via¡å ale acestuia, noteazå cå, la
intrarea în ospiciu, pacientul „Prezintå pe ambele gambe cicatrice, urme ale
unor ulcere vechi (sifilitice?)”. Paranteza adåugatå de Vine¿ ¿i semnul de
întrebare sunt cel pu¡in curioase, cåci, dacå el nu era convins de natura lueticå
a semnelor, în temeiul cåror alte semne i-a fåcut injec¡ii mercuriale? Vine¿ nu
gre¿e¿te când scrie cå „Injec¡iile mercuriale ce i s’au fåcut nu au influen¡at
întru nimic mersul boalei”, întrucât, e drept, pânå acum nimeni nu a reu¿it så
influen¡eze ceva inexistent.

Paranteza interogativå a doctorului Vine¿, care se întreba în 1889 dacå
„ulcerele vechi” erau sau nu „sifilitice” dovede¿te, încå o datå, cå, la internarea
din 1883, lui Eminescu nu i s-a întocmit nici un act medical. (De altfel, nici
måcar despre Vine¿ nu avem certitudinea cå ar fi procedat altfel, în 1889.)
Acest „fitil” al doctorului Vine¿ probeazå cå în arhiva stabilimentului nu exista
nimic scris despre Eminescu – ¿i, foarte probabil, nu a råmas nici dupå ce
Vine¿ a devenit medicul curant al acestuia. Dacå în 1931 nici V. Vine¿ nu a
putut folosi arhiva, cu atât mai pu¡in vom reu¿i noi, care nu ¿tim cu precizie
nici måcar unde a fost internat Eminescu în 28 iunie 1883: acaså la ªu¡u, la
Mårcu¡a ori la „Spitalul izraielit Caritas”?

Pentru a fi mai explicit, citez primul paragraf din articolul Câteva date
asupra ultimelor zile ale poetului Mihail Eminescu, publicat de Vine¿ în România
medicalå (nr. 11/1 iunie 1931): „Am avut ocaziunea så îngrijesc, ca intern la
«Institutul Caritatea» al regretatului profesor Al. ªutzu, pe marele nostru poet
Mihail Eminescu, în ultimele luni ale vie¡ei sale (Martie–Iunie 1889)*. Gåsesc
acum, printre hârtiile mele, notele pe cari le-am luat atunci ¿i care cred cå
prezintå un oarecare interes fiindcå ele cuprind date exacte despre ultimele
zile ale boalei poetului (subl. ns.) despre cauza adevåratå (?) a mor¡ei sale,
asupra cåreia s’a creiat o legendå. N’am regåsit printre hârtiile mele decât o
parte din note ¿i de aceia rog pe cititori så scuze lipsurile fatale.”

* O precizare: Eminescu nu a ajuns la ospiciu în martie 1889, cum s-ar
putea în¡elege, ci în ianuarie.

Nu ¿tiu în ce måsurå este recomandabil så se dea curs rugåmin¡ii formale,
pe care doctorul Vine¿ o formuleazå în 1931, dar se pare cå „lipsurile” sunt cu
adevårat „fatale” adevårului. Dacå aspectele despre care ne anun¡å de la bun
început cå nu le mai poate reconstitui nu ar fi importante, ce rost avea
men¡iunea? Oricum, mai mult sau mai pu¡in sugestive, datele medicale trebuiau
så se påstreze, obligatoriu, ¿i la spital – unde legisla¡ia impunea întocmirea de
foi de observa¡ie ¿i înscrierea informa¡iilor esen¡iale în registre speciale. Dacå
ar fi fost interesat, doctorul Vine¿ putea cere ¿i ob¡ine ¿i opinia scriså a doctorului
Kremnitz, ultima consemnare a acestuia datând din prima lunå a lui 1883,
când, am aråtat, Eminescu a fost internat la Spitalul Brâncovenesc.
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Dacå, a¿a cum reiese din spusele doctorului Vine¿, este vorba de note
personale, devine mai greu de în¡eles cum de a pierdut unele dintre ele, din
moment ce ¿i-a påstrat restul, într-un dosar ce-i apar¡ine. ¥n fine, te întrebi: de
ce au trebuit så treacå patru decenii pânå så aparå toate acestea? Sau, altfel
spus, ce anume s-a întâmplat în acest interval, de a fåcut necesarå apari¡ia
amintirilor lui Vine¿? Ce anume l-o fi îmboldit pe doctorul Vine¿ så-¿i råsfoiascå
noti¡ele taman în 1931, cu un an înaintea lansårii pe pia¡å a monografiei lui Gh.
Cålinescu ¿i a elucubra¡iilor lui C. Vlad (un doctor, care, dacå e så ne luåm
dupå ceea ce scrie, pare scåpat de dupå gratiile Mårcu¡ei, dar care, tocmai prin
exagerårile lui, spore¿te cota de credibilitate a lui Cålinescu, acesta apårând,
prin compara¡ie, mai „obiectiv”)? De ce doctorul Vine¿ nu reac¡ionase în urmå
cu 5 ani, când D. Cosmånescu, frizerul preferat al lui Eminescu, descrisese în
Universul moartea violentå a lui Eminescu, ucis de un „bolnav d’acolo, unu
furios, care a fost director sau profesor de liceu la Craiova” ¿i care i-a dat „lui
Eminescu în cap cu o cåråmidå pe care o avea în mânå”? (Nu m-ar mira så
aflåm cå textul lui Vine¿ a apårut doar dupå decesul lui Cosmånescu, aceastå
metodå fiind frecvent utilizatå în cazul lui Eminescu.) Cum se face cå Vine¿ nu
limpeze¿te nici måcar aspectul formal, pe care, teoretic, trebuia så îl cunoascå
bine: Petre Poenaru, despre care el afirmå cå se juca cu pra¿tia în ospiciu (?),
era „tenor” ori „director sau profesor de liceu”? Sau era, cumva, tenor… la
un liceu?

Dezvåluirea lui Dumitru Cosmånescu este rareori invocatå, de¿i ea co-
incide în mare måsurå cu afirma¡iile fåcute de Harieta, la nici o såptåmânå
dupå funeralii: „Atâta vå spun ¿i vå rog så spune¡i la to¡i cå nenorocitul meu
frate a murit în cea din urmå mizerie ¿i moartea i-a fost cauzatå prin spargerea
capului ce i-a fåcut-o un nebun, anume Petrea Poenariu. Så fereascå D-zeu ¿i
pe cei mai råi oameni din lume så fie instala¡i la D-rul ªu¡u…” (scrisoare cåtre
Cornelia Emilian, 22 iunie 1883). ¥n majoritatea bibliografiilor, numele lui D.
Cosmånescu nu figureazå ¿i în nici o carte dintre cele parcurse nu am gåsit
integral tipårite spusele lui, gåzduite de gazeta Universul, la 28 iunie 1926, sub
titlul „Cum a murit Eminescu”. Lucrul este mai mult decât suspect, fie ¿i numai
pe considerentul cå frizerul (invocat nu numai rar, dar ¿i sub un nume gre¿it:
Comårnescu) nu este singurul care a declarat cå Eminescu a murit de mânå
criminalå. ¥n pagini viitoare, voi încerca så completez aceastå caren¡å, a¿ezând
afirma¡iile lui fa¡å în fa¡å cu versiunea doctorului Vine¿ privitor la acela¿i fapt.
Fårå voie, astfel, vom atinge un alt subiect fierbinte: cauza mor¡ii lui Eminescu
¿i tot ceea ce a implicat ea.

Pentru a vedea câtå credibilitate îi poate fi acordatå lui V. Vine¿, så
devansåm temporar ancheta noastrå, zåbovind pu¡in ¿i în anul 1889, când el
însu¿i va fi implicat direct în tårå¿enie. Så urmårim, în paralel, cele povestite de
medicul curant ¿i obliga¡iile impuse de Lege, prin Regulamentul serviciului
ospiciului Mårcu¡a, emis de Direc¡ia generalå a Serviciului sanitar, din cadrul
Ministerului de Interne, încå din anul 1867.
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Vine¿:
„Toate acestea au determinat pe prietenii såi så-l interneze la Institutul

Caritatea al regretatului prof. Dr. Al. Sutzu, unde, în martie 1889, l’am primit
în biroul administrativ.”

Legea:
„Rudele d’aproape, Curatorii, Epitropii ¿i chiar amicii ori vecini unui

smintit sunt în drept de a cere a¿ezarea lui în Ospiciu, înså, spre a fi admis el
trebuie så fie înso¡it:

a) D’o  cerere d’admitere înscriså ¿i subscriså de cei în drept, în care se
va aråta numele, pronumele, profesiunea, religiunea, etatea, domiciliul atât al
påtima¿ului cât ¿i al peti¡ionarilor, însemnându-se tot d’o datå ¿i gradul de
rudenie ori felul de rela¡iune ce ar fi având ace¿ti din urmå.

b) ªi d’un Certificat Medical subscris de doi Medici prin care så se
constate felul ¿i gradul aliena¡iunii mentale, precum ¿i toate particularitå¡ile
ei” (articolul 9 ).

Chiar dacå doctorul Vine¿ nu recunoa¿te explicit, e limpede cå aceastå
prevedere fundamentalå, menitå så fereascå insul de abuzul ¿i arbitrariul  celor
puternici, a fost – în cazul lui Eminescu – flagrant ¿i con¿tient încålcatå. Fårå så
vrea, chiar ¿i ªu¡u mårturise¿te acest lucru, într-un document oficial:
„Subsemna¡ii doctori în medicinå, invita¡i de Dl. prim-procuror prin adresa
nr. 5717 a comunica starea facultå¡ilor mintale a lui M. Eminescu, întrunindu-
ne aståzi, 20 (23, în alte izvoare – n.ns.) Martie la Institutul «Caritatea», unde
se aflå de aproape douå luni, am procedat la cuvenita cercetare ¿i am constatat
urmåtoarele:…” (primul paragraf al Raportului medico-legal redactat de doctorii
Al. ªu¡u ¿i Z. Petrescu). Prin urmare, Eminescu fusese închis încå din jurul
datei de 20 (23?) ianuarie 1889, fårå ca el så fi fost supus expertizei medicale
cerute de Lege. De respectarea celorlalte prevederi ce så mai vorbim!

Internarea fåcându-se în mod ilicit de cåtre „amici” ¿i Eminescu nefiind
pus sub interdic¡ie, ridicarea lui abuzivå de pe stradå poate fi numitå altfel
decât råpire (a råpi = „A lua cu sila pe cineva, a duce cu sine în mod silnic pe
cineva” – DEX)? Re¡inerea lui for¡atå în ospiciu poate fi socotitå altceva decât
sechestrare, cât timp a sechestra înseamnå (¿i) „A re¡ine o persoanå cu for¡a ¿i
în mod ilegal”? Pentru domnii care nu pot crede cå ªu¡u ¿i/sau Maiorescu –
adevåra¡i îngeri ai Sånåtå¡ii ¿i, respectiv, ai Justi¡iei – ar fi putut comite o
infrac¡iune, reamintesc cå articolele 272 ¿i 273 din Codul penal prevedeau
pedepsirea prin privarea de libertate a celor care sechestrau „pe o persoanå
pentru un motiv oare-care”, precum ¿i pe complicele „care va fi dat locuin¡a
spre a se essecuta arestuirea, închiderea sau secuestrarea persoanei”. (Textul
integral al acestor articole de lege poate fi gåsit în caietul anterior, p. 36.)

Ilegalitå¡ile acestea spun suficient despre cazul Eminescu ¿i aratå cå nici
o conspira¡ie nu este perfectå. Lor li se pot adåuga atâtea alte exemple, la fel de
limpezi, dar nu este acum momentul cel mai potrivit, întrucât Vine¿ råmâne
responsabil de cele petrecute în anul 1889, perioadå de care ne vom ocupa
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mai atent ulterior. Superficialitatea sau complicitatea lui profesionalå din ultimele
luni din via¡a lui Eminescu i-a u¿urat „regretatului profesor” ªu¡u påstrarea
secretului ¿i asupra faptelor din 1883. Dascål ¿i elev se aflau în aceea¿i barcå ¿i
nici unuia dintre ei nu-i venise chef så se înece. Via¡a poate fi atât de frumoaså!

Desigur, pentru dobermanul citit, pus pe lan¡ la intrarea în fortårea¡a
doctrinarå gânditå (îndeosebi) de Maiorescu ¿i ziditå de Junimea, nimic nu va
fi suficient spre a-l convinge cå „olimpianul” pe care îl apårå a fost, uneori,
profund imoral. El, dobermanul citit, acceptå ca firesc doar un Eminescu de-
ment, de¿i nu are nici o probå materialå în acest sens, dar sare la gât dacå
demonstrezi cå, printre picåturi, ståpânul lui a fost ¿i ni¡el infractor. Extrem de
sensibilå la întrebåri, care-i trezesc reac¡ii feroce, aceastå raså de dulåi este atât
de inflexibilå, încât l-ar låtra pânå ¿i pe Maiorescu însu¿i dacå, prin absurd,
acesta ar învia ¿i ¿i-ar recunoa¿te påcatele. – Glumesc, se-n¡elege: câinii nu ¿tiu
så citeascå, dar pot avea rudimente de con¿tiin¡å.

¥ntre incompeten¡å ¿i premeditare

Dacå ªu¡u l-a „spitalizat” pe Eminescu ca pe un ins a cårui alienare s-
a datorat îmbolnåvirii de sifilis, el trebuia så pomeneascå, oricât de

succint, formele de manifestare în public a respectivei nebunii. Nu a fåcut-o,
cu toate cå Legea i-o cerea în mod expres. Mai mult, a¿a cum am aråtat, doctorul
ªu¡u a eliberat un fals certificat medical, substituindu-se comisiei medicale
care, conform Legii, trebuia så stabileascå dacå era sau nu cazul ca Eminescu
så fie închis într-un ospiciu. Probabil cå de aceea a ¿i sårit peste „cuvenita
cercetare” a „simptomelor fizice”, ocolind trecerea în revistå a tuturor
manifestårilor ¿i/sau a semnelor ce puteau fi percepute cu ochiul liber, la
obligatoriul control medical. Capac la toate, de¿i l-a condamnat definitiv ¿i
pretins ¿tiin¡ific pe Eminescu, doctorul Al. ªu¡u nu prezintå un singur simptom,
barem, depistat de el însu¿i, în urma internårii „protejatului” lui Maiorescu.
Prin urmare, în cel mai bun caz, ªu¡u a stabilit diagnosticul exclusiv pe baza
relatårilor altora ¿i înainte de a-¿i vedea „bolnavul”. Oare, påstrând aceastå
diagnozå gre¿itå ¿i dupå întâlnirea cu Eminescu, ªu¡u nu î¿i mårturise¿te
complicitatea?

Una dintre întrebårile ce se pun în legåturå cu internårile lui Eminescu în
Capitalå prive¿te, deci, måsura în care medicul ªu¡u a ac¡ionat deliberat sau
nu. Teoretic, existå trei mari posibile explica¡ii ale ilegalitå¡ilor comise de el: 1)
a gre¿it diagnosticul; 2) a fost convins (de Maiorescu ¿i/sau de al¡ii) cå eliminarea
lui Eminescu de pe scena vie¡ii publice s-ar face spre binele ºårii ¿i/sau chiar
spre binele acestuia; 3) ¿i-a premeditat fapta, spre a realiza obscure interese de
grup. Så le luåm pe rând.

1) A comis ªu¡u o eroare involuntarå? Cine råspunde afirmativ la aceastå
întrebare acceptå, de fapt, cå ªu¡u a fost un medic de doi bani – ipotezå care s-
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ar putea dovedi nu prea depårtatå de adevår. Cu pu¡in efort, teoria „nefericitei
gre¿eli” ar putea fi valabilå, înså numai pentru vara ¿i toamna anului 1883.
Dacå credem cå a fost o gre¿ealå în 1883, trebuie så recunoa¿tem cå ea s-a
repetat în 1889. Cicero era de pårere cå numai prostul ståruie în gre¿ealå. ªu¡u
nu era prost. ªi-apoi, în cazul lui, nu ajungea så fii nårod, pentru cå, dacå
Eminescu ar fi avut un real protector în Maiorescu, acesta l-ar fi tras imediat de
mânecå pe doctorul nostru. Or, departe de a¿a ceva, Maiorescu l-a stimulat ¿i
pe doctorul Isac din Boto¿ani, atunci când acesta mai avea pu¡in ¿i turna în
Eminescu mercurul cu pâlnia.

2) A fost ªu¡u indus în eroare de al¡ii, crezând cå ilegalitå¡ile comise
împotriva lui Eminescu ar sluji na¡iunii? Så zicem cå da. ¥n acest caz, primul
lucru pe care ar fi fost normal så-l cearå medicul din partea solicitan¡ilor era
garan¡ia cå încålcarea Legii nu va avea repercursiuni asupra lui, omul cel mai
direct implicat. Aceastå ipotezå ar explica absen¡a documentelor din arhivele
institu¡iilor Statului, tåcerea autoritå¡ilor atunci când au dispårut anumite
documente ¿i, nu în ultimul rând, atitudinea Justi¡iei. Dacå ªu¡u a fost ¿i
cointeresat material (sau în alt fel), nu mai conteazå aproape deloc.

Råmâne înså un punct nevralgic: de ce a trebuit ca Eminescu så fie ¿i
chinuit? Dacå se comitea o ilegalitate flagrantå, cu participarea unor oameni
suficient de puternici pentru a-l putea proteja pe ªu¡u de rigorile Legii, de ce a
fost necesarå cura cu mercur sau de ce i s-au dat halucinogene, în loc så fie,
pur ¿i simplu, ¡inut închis fie într-o încåpere bine zåvorâtå, fie chiar într-o
clådire izolatå, cu grådinå în jur, prin care så se poatå plimba? Gåsesc un singur
råspuns: pentru cå sechestrarea era un scop în sine doar în måsura în care
asigura ¿i distrugerea fizicå a victimei, prin supunerea la un anume tratament
medicamentos, despre care se pretindea cå i-ar fi necesar.

Din momentul în care asemenea ipoteze devin plauzibile, doctorul ªu¡u
nu mai are fårâmå de circumstan¡å atenuantå, întrucât el nu se mul¡ume¿te
doar så „închidå ochii” din datorie cetå¡eneascå sau din înaltå pricepere a
treburilor lumii (aståzi, fapta lui ar fi scuzatå prin sinistrul concept de „pagubå
colateralå”). Pozi¡ia lui ªu¡u nu constå în atitudinea pasivå a celui ce se pref-
ace a nu vedea unele lucruri. El se implicå total ¿i, oricât de ¿ocant ar pårea,
devine tor¡ionar. Cine nu crede så-¿i facå o singurå „injec¡ie mercurialå” ¿i,
dacå va mai fi în stare, continuåm discu¡ia. („Tratamentul… prin injec¡iuni
intramusculare este cel mai bun, care prezintå cele mai multe avantaje, fiindcå
absorb¡iunea mercurului este mai sigurå… Acest tratament are înså un cusur,
este dureros ¿i produce nodozitå¡i” – Bianu ¿i Glåvan.)

3) A vrut ªu¡u så-l distrugå pe Eminescu? A¿a se pare, dacå ne gândim
cå, în mod deliberat, l-a supus unui tratament foarte toxic ¿i de care pacientul
nu avea nevoie. ªu¡u ¿tia cå ectima de care suferea Eminescu era veche ¿i nu
avea naturå sifiliticå, el, personal, nu a descoperit nici un simptom al sifilisului,
iar „anamneza” era biletul trimis – se zice – lui Maiorescu de cåtre so¡ia lui
Slavici, care opina, scurt ¿i la obiect, cå Eminescu înnebunise. Neinteresat så
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¿tie cu ce anume o supårase pe femeie, ªu¡u aerisise o camerå, înhå¡ase trei
sute de lei de la Maiorescu ¿i trecuse la rezolvarea periculosului pacient,
obligându-l så urmeze cura antilueticå.

Oare, diagnosticul scris de ªu¡u însu¿i, acela de „manie acutå”, nu este
o probå suficient de limpede cå lui Eminescu i-a fost „gåsitå” o boalå, dar a fost
tratat ca pentru alta? Putea fi socotitå mania acutå un „simptom” al sifilisului,
atâta timp cât luesul este mai mult o stare morbidå, care, de¿i provocatå de
aceea¿i cauzå la absolut to¡i bolnavii, evolueazå ¿i se încheie în mod diferen¡iat?
Nu acesta este ¿i motivul eliminårii sifilisului dintre cauzele de moarte, în ciuda
faptului cå el este cel care provoacå pråbu¿irea organului a cårui degenerare
va duce la deces?

¥n sifilis, afec¡iunile psihice se ivesc numai spre finalul evolu¡iei bolii ¿i
se datoreazå leziunilor care pot så aparå în creier, în ultima etapå. De aceea,
dacå „nebunia” lui Eminescu s-ar fi datorat sifilisului, ¿ansele de a-¿i reveni
erau zero. Odatå produse leziunile din creier, nimic nu i-ar mai fi readus masa
cerebralå la starea de dinaintea ivirii lor. Nu degeaba unul dintre medicii de la
Viena îi scrie lui Maiorescu în legåturå cu evolu¡ia lui Eminescu: „E un caz
unic – cå ameliorarea s’a fåcut a¿a de repede…” Explica¡ia ne-o då chiar unul
dintre oamenii Junimii, D. Boghean, doctor ¿i el, care îl informeazå pe Missir,
la cererea acestuia, cå „Boala lui [Eminescu] era o pseudopsychoså syphiliticå
care a trecut cu jodul care l-a luat”, precizând ¿i cå „Diagnoza nu era bine
stabilitå, se credea cå ar fi fost «Progressive Paaralehse des Irren – Afec¡iune
progresivå specificå nebunilor»…” (scrisoarea din 1 februarie 1884).

Detaliu important, leziunile creierului pot så genereze o boalå psihicå,
dar nu orice boalå psihicå. ¥n plus, chiar dacå sifilisul ter¡iar ar putea duce (¿i)
la o avarie precum mania, aceasta se deosebe¿te de mania nesifiliticului prin
faptul cå trebuie så fie simultanå cu formarea gomelor sifilitice ¿i ulterioarå
unor semne mai mult decât vizibile: „inflorescen¡a” de plåci mucoase, care pot
acoperi în întregime trupul bolnavului ¿i care nu se închid doar cu båi sårate ori
stând la soare.

Apårute în perioada secundarå a sifilisului, sifilidele „sunt caracterizate
prin coloarea lor aråmie, prin lipså de mâncårime, printr’o tendin¡å naturalå
spre cicatrizare (vindecare), iar cicatricele ce laså sunt de coloare închiså, ¿i
a¿ezatå în grupuri rotunde” (medicii V. Bianu ¿i I. Glåvan). Aceia¿i autori
scriu despre cicatrice: „…rånile cu puroiu ¿i uimele, cari se sparg singure
(cum se întâmplå la sifilis – n.ns.) laså cicatrice mari ¿i urâte”. Am fåcut toate
aceste ultime precizåri pentru cå aståzi, când sifilisul se vindecå relativ u¿or
(dacå nu apucå så ajungå în faza ter¡iarå), urâ¡enia acestei boli nu mai este, din
fericire, decât extrem de rar vizibilå celorlal¡i. Nu la fel ståteau lucrurile ¿i în
anul 1880.

La 20 martie 1889, solicitat de procuraturå, împreunå cu colegul Zaharia
Petrescu, ªu¡u avea så-l studieze pe Eminescu, constatând, între altele, cå „Dl.
Mihail Eminescu… nu prezintå pe suprafa¡a corpului leziuni remarcabile”.
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Deducem a¿adar cå, în momentul arestårii ultime, ectima lui Eminescu era
vindecatå – afirma¡ie sus¡inutå ¿i de mårturia doctorului V. Vine¿. Raportul
doctorilor ªu¡u ¿i Petrescu are o importan¡å deosebitå datoritå faptului cå, în
urma controlului efectuat, cei doi nu au gåsit nici urmå de cicatrice de naturå
sifiliticå. (Dacå le-ar fi descoperit, ei ar fi fost primii interesa¡i så le men¡ioneze,
pentru a-¿i justifica decizia asta, ca så nu mai vorbim de obliga¡ia legalå de a
sesiza prezen¡a acestor semne, care, de-ar fi existat, ar fi aråtat cå boala încå
era în trupul lui Eminescu.)

Absen¡a vreunor cicatrice de naturå sifiliticå dovede¿te cå Eminescu nu
traversase nici una dintre primele douå faze ale sifilisului – adicå, n-a suferit
nici o clipå de aceastå boalå!

Lipsa oricårei men¡iuni medicale privitoare la sifilide sau la urmele låsate
de ele este, a¿adar, decisivå. Despre nici un bolnav care nu a parcurs perioada
secundarå a sifilisului nu se poate spune cå ar fi ajuns în cea de a treia, singura
în care apar ¿i dereglåri psihice! Iar dacå aceste semne lipseau în 1889, devine
cu atât mai clar cå nici în vara lui 1883 nu erau prezente. ¥n consecin¡å, chiar
admi¡ând cå Eminescu ar fi fost bolnav, lui trebuia så i se aplice un cu totul alt
tratament, nu cel antiluetic. Dacå s-ar mai înghi¡i ideea cå, la prima internare,
ªu¡u a comis o „regretabilå eroare”, insisten¡a cu care a repetat gre¿eala devine
criminalå. Concluzia este sprijinitå ¿i de faptul indubitabil cå, la Viena,
miraculoasa „vindecare” a lui Eminescu s-a datorat tocmai întreruperii curei
antiluetice. Cum aceastå realitate ar dovedi pânå ¿i unui copil cå diagnosticul
de sifilis era gre¿it ¿i cå tratamentul aplicat îi dåuna lui Eminescu, nepåsarea cu
care ªu¡u va continua în 1889 så pompeze mercur în organismul pacientului
chiar nu probeazå inten¡ia de a-l distruge pe acesta sau… demen¡a medicului?
ªi într-un caz, ¿i în celålalt, nu putem uita cå, permanent, deciziile doctorului
ªu¡u au avut girul avocatului Maiorescu.

Un argument suplimentar cå Eminescu a fost eliminat conform unui
plan abil elaborat råmâne ¿i dosarul de curatelå numårul 968/1883. Formal,
prin el, s-ar fi cerut interzicerea lui Eminescu (care tocmai se „îmbolnåvise”) ¿i
instituirea unui consiliu de familie care så decidå în numele lui. Cuprinzând
doar 5 piese, dosarul pare så reprezinte fie o måsurå de precau¡ie a conspiratorilor,
pentru cazul în care un factor neprevåzut i-ar fi dat în vileag, fie un demers
impus de interven¡ia lui Matei, fie ¿i una ¿i alta.

Pe scurt, printr-o adreså elipticå de subliect (numele lui Eminescu nefiind
consemnat), primul-procuror îl roagå pe pre¿edintele Tribunalului så aibå
amabilitatea de „a lua måsuri pentru regularea averei”. Curatela se motiva în
douå cazuri: cel al succesiunilor vacante (când subiectul era decedat) ¿i cel al
punerii sub interdic¡ie – când subiectul era viu. De „regularea averii”, invocatå
de primul-procuror, putea fi vorba numai în cazul unei succesiuni vacante.
Cum Eminescu nu murise, evident cå solicitarea a fost respinså. Deoarece nu
s-a mai revenit cu o altå cerere, avem motive serioase så credem cå, de fapt,
asta se ¿i dorea: respingerea solicitårii. La primå vedere, sunå ciudat. Pentru



  19Semnele timpuluiNr. 2

conspiratori, înså, esen¡ial era ca, formal, numele lor så fie cât mai pu¡in (deloc,
dacå se putea) legate de desfå¿urarea cazului. Dosarul acesta, chiar respins,
putea constitui înså o probå materialå care, la nevoie, „dovedea” cå Eminescu
a fost ridicat de Poli¡ie de la baia publicå. Implicarea lui Maiorescu? Doamne
apårå ¿i påze¿te, s-ar fi råspuns, nici nu era în ºarå la ora aceea! Dintre to¡i
conspiratorii, ªu¡u se gåsea în pozi¡ia cea mai expuså, dar nici måcar situa¡ia
lui nu era fårå ie¿ire.

Dar må opresc aici, întrucât cererile de curatelå din dosarul Eminescu
reprezintå un subiect prea important pentru a nu fi dezvoltat separat, într-un
capitol viitor.

Mihai Eminescu:
„Deviza noastrå este:

a nu spera nimic ¿i a nu ne teme de nimic”

Când îl a¿ezåm pe Eminescu fa¡å în fa¡å cu gruparea conservatorilor
¿i/sau cu Junimea, trebuie så stabilim pozi¡iile exacte pe care se

aflau taberele. Eminescu nu era nici pe departe un simplu ins talentat, un geniu
rupt în coate ¿i cu nådragii påta¡i de cernealå, un romantic oarecare, la care te
råste¿ti din tråsurå, a¿a cum ar vrea unii så se creadå. Eminescu era o stâncå.
Posibil ca, ini¡ial, junimi¿tii så nu-¿i fi dat nici ei seama cå, aducându-l la Timpul,
practic, î¿i pun singuri bomba în caså, mizând pe faptul cå, de obicei, fiecare
om are un pre¡, la care acceptå så se vândå. Ghinionul lor: Eminescu reprezenta
o excep¡ie.

Importan¡a ziarului Timpul ¿i, prin aceasta, ¿i a lui Eminescu, este im-
plicit recunoscutå de Negruzzi: „Asemenea noi de aici credem cå Timpul trebuie
så urmeze cu orice pre¡. ¥ncetarea acestui organ mai cu seamå acum înaintea
alegerilor ar face efectul cel mai deplorabil ¿i må tem cå la o asemenea
întâmplare am pierde 90 % din ¿ansele ce le putem avea (subl. ns.) aståzi. Nu
scriu aceste numai din capul meu ci dupå schimbarea de idei ce au avut mai
mul¡i” (Negruzzi cåtre Maiorescu – 25 februarie 1878).

Primul membru al partidului conservator cu care Eminescu a intrat în
conflict pare så fi fost Al. Lahovary. A. C. Cuza poveste¿te ceea ce i-a istorisit
I. Slavici, martor la incident:

„Cu prilejul trecerii armatei peste Dunåre, Eminescu a scris un articol
plin de avânt, slåvind acest mare eveniment. A venit Al. Lahovary în redac¡ie,
zicând: «Se vede cå nu mai suntem în opozi¡ie».

–«¥n momentul când armata româneascå trece Dunårea, în adevår noi
românii nu mai suntem în opozi¡ie».

Lahovary i-a spus cå armata aceasta råu instruitå, de måmåligari, o så
ne facå de ru¿ine. Eminescu a protestat. ªi din una, din alta, grozav de enervat,
Eminescu i-a spus:

«Dute-n…»
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Autentic! Politicianul în cauzå, fiind membru în Comitetul de redac¡ie, s-
a dus la Catargiu. Comitetul de redac¡ie a fost convocat. Catargiu i-a spus
«låsa¡i cå båietul va scrie cum ¿tie ¿i dacå nu e bine så-l desmin¡im». ªi,
adresându-se politicianului cu pricina, i-a spus så scrie el desmin¡irea în egal
de fe¡e. Fire¿te cå nu i-a dat mâna ¿i a demisionat din comitet.”

Acela¿i episod este relatat ¿i de Matei Eminovici, cu diferen¡a cå, potrivit
lui, dupå o scurtå polemicå, pornitå de la o întrebare a lui Lahovary  („Da ce,
eu nu sunt român?”), „se pomene¿te Lahovari cu vorbele: tatå-tåu nu ¿tia nici
bine române¿te, ce-mi tot cân¡i tu de românism”. Sursa este tot Slavici.

¥ntre liderii Junimii, P. P. Carp îl antipatiza, poate, cel mai mult, dar tonul
cu care i se adreseazå aratå pe ce înalt piedestal de demnitate se afla Eminescu
atunci. Redau integral scrisoarea trimiså de P. P. Carp lui Eminescu:

„Ia¿i în 15 martie 1879
Domnule Redactor
¥n timpurile d-în urmå a¡i crezut cå este oportun de-a da sprijinul

importantului ziar ce redacta¡i, unor idei atât de opuse convic¡iunilor a cåror
organ m-am fåcut în Senat în cât må våd cu pårere de råu silit de-a afirma pe
cale publicitå¡ii adânca divergen¡å de påreri ce ne desparte.

Eu cred cå în ori ce cazu ¿i în ori ce împregiuråri responsabilitatea
Domnitorului este acoperitå prin Mini¿trii såi, cred asemene cå coali¡iunele
împiedicå func¡ionarea regulatå a sistemului constitu¡ional.

Dvoastre påre¡i aståzi inspirat de tendin¡e opuse.
Nu judec nici nu clarific, fiind înså cå tåcerea ar puté fi interpretatå ca

o adhesiune ce ar implica din partea mea o schimbare radicalå de vederi, Vå
rog så da¡i acestor pu¡ine rânduri ospitalitatea în ziarul Dvoastre.

Primi¡i vå rog încredin¡area distinsei mele considera¡iuni
P. P. Carp
Dsale Dlui Redactor al ziarului «Timpul».” (A. Z. N. Pop, Contribu¡ii…).
Pe aceea¿i temå, P. P. Carp i-a scris ¿i lui Maiorescu (în aceea¿i zi, se pare):
 „Dragå Titus
Ce face¡i voi la Timpul ¿i cum crede¡i cå are så meargå astfel înainte (?)

Las cu totul la o parte unele articole prea violente ca de ex. acelea care trateazå
în douå coloane pe adversari, ceea ce de¿i-i adevårat ar fi putut fi zis într-un
mod mai literar (subl. ns.) ¿i prin urmare mai demn de noi…

Dar în care parte din lume partidul conservator a cåutat så ajungå la
putere prin pasionarea maselor? Sub punctul de vedere al desvelirei normale
nu cunosc nimic mai periculos decât apucåturile adversarilor no¿tri ¿i nimic
mai trist decât de-ai imita. ¥n asemene împrejuråri, eu unul a trebuit så[-]mi
pun întrebarea ce rol mai joc între contribuitorii Timpului?… Prin urmare te
rog så notifici comitetului så må ¿teargå din lista subscriitorilor. Nu vreau så
prejudiciu ceea ce vrai så faci tu ¿i cu Rosetti…

Jurnalul care må represintå trebuie så ¡ie cont de mine ¿i îmi place a
crede cå zicând mine, zic si voi, cåci nimic nu a slåbit încå comunitatea de idei
dintre mine ¿i voi. Trebile stând astfel nu ar fi vremea så te gândesci serios la
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mijloacele necesare pentru un ziar al nostru. Tu ai o clientelå întinså despre a
cårei genesis mi-ai vorbit într-o zi. Sapienti sit.

For ever
P. P. Carp.”
Din aceste douå scrisori, reiese cu pregnan¡å importan¡a pe care

diplomatul junimist i-o acorda viitorului „nebun”. Faptul cå, pe când reprezenta
România la Viena, P. P. Carp ¿i-a fåcut timp pentru a merge la Döbling, ca så-
l viziteze pe Eminescu, indicå un interes constant, care, nefiind nåscut din
prietenie, denotå mai degrabå teamå.

(P. P. Carp, de¿i se gåsea în teoreticå opozi¡ie fa¡å de guvernul liberal
aflat la putere, din noiembrie 1882, devine ambasadorul României  la Viena.
Situa¡ii similare aveau Mavrogheni – la Constantinopol – ¿i Kre¡ulescu – la
Petersburg. Trebuie amintit cå P. P. Carp era cumnat cu D. A. Sturdza, ambii
fiind cåsåtori¡i cu câte o Cantacuzinå. ¥n 1882, la 1 august, liberalul Sturdza
tocmai fusese numit ministru de Externe al României, în locul lui Eugeniu
Ståtescu – cel care avea så se dueleze cu Maiorescu, la 2 noiembrie 1885, pe
hipodromul din Capitalå.)

Marea divergen¡å dintre Eminescu ¿i Carp se nåscuse odatå cu apari¡ia
„cestiunii art. 7”, formula diplomaticå pentru „cestiunea izraielitå”, pe care
Carp o vedea solu¡ionatå prin modificarea Constitu¡iei – în acela¿i sens pledând
guvernul liberal aflat la putere, cancelariile apusene, Alian¡a izraelitå ¿i unii
evrei din România. La 15 martie, am våzut, Carp n-a mai rezistat ¿i s-a adresat
atât lui Eminescu, cât ¿i lui Maiorescu. Timpul nu a reac¡ionat. Nu atunci.

Unii conservatori erau de pårere cå modul în care Timpul abordeazå
guvernarea liberalå ar fi prea dur. Sub acest aspect, Eminescu î¿i justificase clar
pozi¡ia:

„Nu persoanele d-lor liberali sunt acelea ce nu ne convin, nu. Lipsa de
con¿tiin¡å unitå cu lipsa de orice cuno¿tin¡e serioase, superficialitatea cu care
trateazå orice cestiune cât de gravå, sistemul de-a face o mul¡ime de promisiuni
amågitoare alegåtorilor pentru a le fura voturile, promisiuni ce nu le îndeplinesc
nicicând, c-un cuvânt minciuna introduså sistematice¿te în via¡a statului, iatå
ceea ce ne face så-i combatem din råsputeri.

D-nia lor, în mare parte såraci de ¿tiin¡å ¿i de bani, gåsesc în organismul
impersonal al statului singurul mijloc de trai, de aceea luptå fårå scrupul;
pentru noi înså lupta pentru ideea statului nu este o luptå pentru existen¡a
individualå. N-avem nevoie a ne cåciuli la nimenea, nici a lingu¿i mul¡imea
sau tronul, nici a fi politico¿i cu oameni cari nu meritå a fi trata¡i mai bine.
Spuind adevårul, verde ¿i fårå încunjur, ne sim¡im în drept de a scrie cu litere
de foc, ¿i dispensa¡i de polite¡e, datoritå unui adversar de principii numai.

Mizeria realå a popula¡iunilor de jos, amenin¡area realå cu banca de
fi¡uici, piederea realå a unei bucå¡i din påmântul stråmo¿esc nu sunt o materie
pentru discu¡iuni academice, pe cari, dacå le-am face, d-nia lor, în fundul
inimii, ne-ar taxa de simpli.
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¥ntr-un car de oale nu se då cu argumente metafizice.” (Timpul, 19
septembrie 1878)

¥mpotriva lui Eminescu se plânge ¿i I. A. Cantacuzino (Zizin), care-i
scrie tot lui T. Maiorescu:

„¥ncå o datå må våd obligat så apelez la interven¡ia d-voastrå.
ªti¡i cu câtå sinceritate v-am aråtat spontan simpatiile mele pentru

Eminescu ¿i cât am fost de satisfåcut så-l pot numåra printre colaboratorii
no¿tri. Ei bine, tare må tem cå voi fi for¡at zilele acestea så-mi impun o separa¡ie.
Tânårul acesta e atât de påtruns de urå […], încât cu toate sfaturile mele, ba
ce e mai mult, desconsiderând ¿i ale d-voastrå ståruie a face din Timpul organul
personal al antipatiilor sale.

Fi¡i bun ¿i înnoi¡i insisten¡ele; i-am vorbit ¿i eu aståzi; face¡i-o ¿i d-voastrå.
Fårå a-i spune ceva ce i-ar putea trezi susceptibilitatea sau sensibilitatea (subl.
ns.), ve¡i ob¡ine din partea lui nu ocolirea adevårului, ci prezentarea lui într-o
formå mai domoalå.”

Se pare cå forma era o adevåratå obsesie a politicienilor. Livia, fiica lui
Maiorescu, scrie peste decenii: „Cât despre articolele din Timpul erau scrise
întotdeauna dupå convorbiri îndelungate spre pildå cu Titu Maiorescu. ºin
minte vecinicul: «¿i nu fii prea violent, råmâi politicos»” (scrisoare cåtre I. E.
Torou¡iu, 21 aprilie 1939).

La vreo douå luni dupå interven¡ia din martie a lui P. P. Carp, în numårul
din 20 mai 1879, Eminescu î¿i explicå încå o datå agresivitatea verbalå:

„Dacå tonul foii noastre e uneori de-o estraordinarå asprime, cititorii
desigur cå nu vor fi uitând ce cumplitå e starea de lucruri în care se aflå ¡ara
¿i cå pana lui Tacit ¿i limba Duhului Sfânt abia ar putea ajunge ca så
zugråveascå estrema decådere socialå a României ¿i primejdiile care atârnå
deasupra ¡årii, nedându-i rågaz de-a-¿i veni în fire.

¥n altå ¡arå de am tråi, în care mai e credin¡å, onestitate, respect ca
bunuri ob¿te¿ti ale spiritului public, relele ni s-ar pårea trecåtoare ¿i nicicând
condeiul nostru nu ar fi înmuiat în fiere; dar aici, unde, dacå-i vizita ministeriile
sau Våcåre¿tii, acelea¿i fizionomii ¿i caractere întâlne¿ti, aici unde un parvenit
bulgar ca d. I. C. Bråtianu ¿i un grec parvenit ca d. C. A. Rosetti conduc
destinele acestei nefericite ¡åri, aici unde oameni ca ace¿tia, fårå pic de pa-
triotism, radicali cosmopoli¡i, ståteau ieri la învoialå cu Warszawsky ca så-i
vânzå sufletele din opt ¡inuturi, stau azi la învoialå cu Alian¡a izraelitå ca så-
i vânzå ¡ara toatå ¿i så desfiin¡eze printr-un trafic mâr¿av o na¡ie ¿i un stat pe
care zeci de popoare barbare nu le-au putut desfiin¡a, aici nici un cuvânt nu e
destul de aspru, nici o loviturå nu e destul de tare, încât, am mai spus-o încå o
datå, rolul scriitorului ar trebui så-nceteze ¿i så-nceapå rolul cålåului. (…)

Nu ¿tim încå ce ne påstreazå viitorul cel mai apropiat chiar. Prin
promisiuni ¿i amenin¡åri, prin introducerea în listele colegiului I a sute de
amploia¡i fårå de avere, înscri¿i în mod fraudulos, prin cer¿etoria sistematicå
de voturi, profesatå såptåmâni întregi de ¿eful cabinetului ¿i de colegii såi,
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prin mituire ¿i terorism ro¿ii au ajuns så-¿i înjghebe majoritå¡i servile, cu cari
vor face tot ce vor voi.

Aceste majoritå¡i vor fi în curând la un loc ca så se-n¡eleagå cu ce pre¡
se poate vinde ¡ara aceasta, pe cât aur jidovesc trebuie vândut sângele eroilor
cåzu¡i înaintea Plevnei ¿i Vidinului, pentru ca istoria så scrie cå în suta a
nouåsprezecea, sub guvernul d-lor Rosetti–Bråtianu–Warszawski, regimentele
mun¡ilor ¿i ¿esurilor României s-au luptat cu frigul, foamea ¿i glon¡ii ca så
treacå ¡ara lor din ståpânirea nominalå a vitejilor osmani sub ståpânirea realå
¿i uciga¿å a idrei jidove¿ti.”

Doar patru zile mai târziu, din data de 24 mai, urmeazå, în cinci numere
(neconsecutive), serialul intitulat Cestiunea izraelitå (o amplå analizå, clåditå
pe date ¿i cifre concrete), iar la 25 mai î¿i încheie editorialul cu urmåtorul
paragraf:

„¥n orice caz de la rezolvarea cestiunii sociale ¿i economice atârnå
existen¡a poporului românesc. Cine cu ocazia aceasta nu se va aråta cu inima
bårbatå, asupra aceluia cad cuvintele lui Vasile Lupu VV. «Cine-¿i viclene¿te
mo¿ia ¿i neamul, mai råu decât uciga¿ii de pårin¡i så se certe».” (subl. ns.)

Douå zile mai târziu, Eminescu scrie un editorial care sperie, pur ¿i simplu,
prin måsura în care anumite teme (folosite de autor ¿i în alte articole anterioare
acestuia) par rupte din prezent. Spre final, Eminescu nu îl iartå nici pe Maiorescu,
chiar dacå nu îi pomene¿te numele:

„Teamå ne e dar ¿i aståzi cå asemenea o samå de advoca¡i buni, cu
darul vorbirii (subl. ns.) vor tran¿a ¿i cestiunea arzåtoare a evreilor, care poate
deveni cestiunea complectei dezmo¿teniri a poporului românesc, tot cu fraze
umanitare ¿i cu fine¡e de distinc¡iuni juridice, fårå a se ¡inea seamå nici de
trecutul acestui popor, nici de lipsa lui de experien¡å ¿i de slåbiciunea lui
economicå, nici de lipsa lui de culturå. Ne temem în sfâr¿it cå na¡ia cosmopolitå
a d-lui C. A. Rosetti så nu biruiascå pe adevårata na¡ie româneascå.

Nu cu fraze ¿i måguliri, nu cu garde na¡ionale de florile mårului se
iube¿te ¿i se cre¿te na¡ia adevåratå.

Noi o iubim a¿a cum este, cum a fåcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin
suferin¡ele seculare pânå în zilele noastre. O iubim sans phrases. ¥n privin¡a
frazelor frumoase ¿i protesta¡iunilor de uli¡å ¿i de profesii de credin¡å suntem
atât de såraci, încât însu¿i d. Simeon Mihåescu ¿i bancherul War¿awsky ne-ar
putea da lec¡ii de retoricå; dar o iubim fårå a-i cere nimic în schimb, nici chiar
încrederea ei, atât de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea, înåditå azi la
lucruri stråine ¿i la oameni stråini. ªi chiar dacå amintirea noastrå ar pieri în
umbra vremilor ¿i s-ar ¿terge din memoria tuturor, tot pe aceea¿i cale a
conservårii na¡ionalitå¡ii ¿i ¡årii vom stårui, fårå a face în aceastå supremå
privire nici o concesie primejdioaså ideilor veacului. Cine în aceastå privire
nu e pentru noi e contra noastrå.”

Sim¡indu-se cu musca pe cåciulå, la 1 iunie, Maiorescu noteazå în jurnal:
„Grea epocå Eminescu. (…) Articol al lui în chestiunea evreiascå în contra
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mea, ¿i dupå asta totu¿i aceea¿i simpatie pentru el, poate mai puternicå” (nu
e vorba de simpatia lui, ci de aceea a lui Mite Kremnitz, pe care – prin gaura
cheii? – ar fi våzut-o primind sårutul lui Eminescu). Fårå a intra în detalii, iatå
câteva elemente necesare în¡elegerii „grelei epoci”:

1) Cine era A. M. Warszawsky? „Un bancher rus, evreu de origine,
care s-a ocupat de aprovizionarea trupelor ruse¿ti deplasate, în timpul råzboiului
din 1877, în Bulgaria. Bancherul a ob¡inut, prin mituire, dreptul de-a cumpåra
cu pre¡uri modice alimente ¿i grâne pe pia¡a noastrå ¿i chiar de a rechizi¡iona
în România care cu boi cu care î¿i transporta proviantul. O molimå a lovit
vitele de povarå ¿i oamenii, provocând ¡årii mari daune” (Z. Ornea, Junimea
¿i junimismul).

2) Despre Simeon Mihålescu (al cårui nume apare ¿i sub forma Simion
Mihåilescu) aflåm chiar dintr-o scrisoare a lui Warszawsky, datatå 1 decembrie
1877 ¿i publicatå de Eminescu în Timpul:

„Execelentie Evsevie Andreivici (Rossisky),
Din depe¿a mea ¿i din depe¿a ministrului Cogålniceanu vå este deja

cunoscut cå, dupå multe împrejuråri, eu am profitat a birui toate împiedecårile
¿i aståzi deja s-au dat porunci prin telegraf tuturor prefec¡ilor din opt districte,
cå så puie la dispozi¡iunea mea câte 1200 carå pe zi pentru Bucure¿ti ¿i 500
pentru Frate¿ti… Mult m-au costat pe mine BANI, vreme ¿i trudå ca så împac
pe directorul Ministerului de Interne, Simion Mihåilescu, cu prietenul nostru
(„adecå Cogålniceanu”, precizeazå Eminescu – n.ns.) fiindcå numai el era,
nu Bråtianu era, care împiedica aceastå cestie. (…)

Eu oi avea oricâte cåru¡e va fi de trebuin¡å pentru oricât transport ¿i
oriunde ve¡i voi a transporta, måcar cå pânå acuma cåråu¿ii de bunå voie
tocmi¡i nu voiau a merge decât la ªi¿tov; acum înså s-a schimbat cestia ¿i
merg sili¡i oriunde vreau.”

3) Rela¡ia Maiorescu–Warszawsky: „Maiorescu devenise avocat cu luna
al lui Warschawsky, Rafalovich, Boboritz, Hessen ¿i Kalinowsky, Rubinstein ¿i
Hirschler, fapt atestat de Maiorescu însu¿i” (I. Cre¡u, Mihail Eminescu). Z. Ornea
adaugå cå, în postura de avocat al lui Warszawsky, Maiorescu era „bine plåtit”.

Nu trec trei såptåmâni ¿i, la 20 iunie, Eminescu scrie din nou despre
discutarea în Camerele de revizuire a „cestiunii atât de importante a numirii
unei comisiuni în cestia izraelitå”. Referindu-se la pozi¡ia conservatorilor,
Eminescu remarcå:

„Prin urmare opozi¡iunea n-avea nici un rol în acel consiliu de familie
ro¿u ce se nume¿te comisiunea Camerei ¿i a Senatului. Astfel totalitatea
opozi¡iunii din Senat a în¡eles rolul såu. A¿a nu numai n-a luat parte la vot, dar
doi membri ai opozi¡iunei, dd. N. Boerescu ¿i N. Cretzulescu, ale¿i în acea
comisiune, s-au gråbit a-¿i da demisiunea.

Astfel a lucrat ¿i opozi¡iunea din Adunare, cu o singurå escep¡iune. Onor.
d. P. Carp, ales de majoritate în aceastå comisiune fårå concursul niciunuia
din amicii såi politici, a crezut cå trebuie så ia parte la aceste lucråri.
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Fårå a osândi în mod absolut aceastå linie de purtare a onor. d. Carp,
fårå a contesta câtu¿i de pu¡in cå dânsa a putut så-i fie inspiratå prin
considera¡iuni destul de puternice, cum de exemplu necesitatea de a
supraveghea mersul guvernului ¿i al comisarilor såi în aceastå afacere,
ori¿icum nu mai pu¡in ståruim a crede cå d. P. Carp este în aceastå afacere cu
totul izolat ¿i în contradic¡iune chiar cu amicii såi politici cei mai apropia¡i: d-
sa nu reprezintå decât ideile sale personale, iar nu ale minoritå¡ii Adunårii.”

Luni, 21 iunie, Eminescu publicå ultima parte a studiului privind
Cestiunea evreiascå, pentru ca, în chiar ziua urmåtoare, 22 iunie, editorialul lui
så înceapå cu prezentarea unei noi interven¡ii scrise, primite de la P. P. Carp. ¥n
întâmpinarea sa, referindu-se la situa¡ia din Adunare, Carp scrie, apelând la
fraze spumoase ¿i demagogice, care ne mai îneacå ¿i aståzi:

„Sub punctul de vedere deci al principiilor nu poate fi vorba de izolare,
cåci vå desfid så-mi aråta¡i un program comun, afarå numai dacå propunerea
fåcutå de câ¡iva juni conservatori dimpreunå cu câ¡iva juni liberali de-a nu
revizui art. 7 constituie programul opozi¡iunii. Pânå acum nu avem nici o
probå despre aceasta.

Råmâne deci chestiunea de procedurå constitu¡ionalå, cum o numi¡i nu
prea ¿tim de ce.

Dacå nu må în¿el, ¡ara ne-a trimes så dezlegåm chestiunea evreiascå, ¿i
a cåuta în o chestiune de procedurå un motiv de absten¡iune este dupå mine a
se gândi prea mult la guvern ¿i prea pu¡in la datoria ce avem în aceastå tristå
împrejurare.”

Iatå ¿i câteva fragmente din råspunsul lui Eminescu:
„D. P. Carp s-a crezut atins prin reflec¡iunile ce foaia noastrå a publicat

în privin¡a atitudinii sale în cestiunea izraelitå. (…) ¥nså aceste reflec¡iuni ne-
au fost impuse printr-un caz de legitimå apårare. D. Carp este nu numai un
membru însemnat din partidul conservator, dar încå  o persoanå care în toate
cestiunile se pune cu curaj înainte ¿i nu suferå a råmânea vrodatå în umbrå;
astfel dar partidul conservator, dacå ar tåcea, i s-ar putea cu drept cuvânt
imputa de adversarii såi cå opiniunile sale în cestiunea izraelitå au fost
reprezentate de unul dintre principalii såi membri, d. Carp. Asta nu este, ¿i era
¿i dreptul ¿i datoria noastrå, ca organ al partidului conservator, a o constata.
Nici unul dintre cei optsprezece senatori care reprezintå partidul conservator
în Senat sau din cei douåzeci ¿i doi deputa¡i care îl reprezintå în Camerå nu a
fost de pårere ca så luåm deocamdatå parte la comisiunea fårå nume,
neprevåzutå nici de Constitu¡iune, nici de regulament, care s-a substituit
ini¡iativei guvernamentale ¿i care în spiritul ministerului trebuia så-i serve
totdeodatå de eco ¿i de perdea adicå så-i traducå în mod fidel adevårata
voin¡å ¿i totdeodatå så-i acopere responsabilitatea. (…)

D. P. Carp ne mai face o întrebare. Care sunt opiniunile partidului con-
servator în aceastå cestiune?

Ne pare råu cå pânå acum onor. nostru amic n-a putut så-¿i formeze o
convic¡iune în aceastå privin¡å. (…)
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Astfel partidul conservator a în¡eles a nu face din cestia izraelitå cestiune
de partid, iar nu intrând în comisiuni neconstitu¡ionale ¿i venind a mai adåoga
o notå discordantå la haosul de opiniuni ce purtarea fårå demnitate ¿i fårå
curaj a guvernului a låsat så se producå în Adunårile de revizuire. (…)

Terminând, noi credem cå onor. d. Carp, fårå så sacrifice nimic din
opiniunile sale personale, putea, cel pu¡in în privin¡a procedurei, a nu se
despår¡i cu zgomot de to¡i amicii såi personali ¿i coreligionari politici.

Liber a fost så o facå, ¿i iarå¿i am fi tåcut ¿i aici; dar, când am våzut cå
adversarii no¿tri comuni, ¿i în preså ¿i în Camerå, esploateazå aceastå tåcere
¿i cå un Dimancea ne strigå cå minortitatea este reprezintatå în comisiune
prin d. Carp ¿i cå d. Carp nu ia cuvântul spre a se ridica în contra acestei
afirmåri, a trebuit så vorbim; am fåcut-o fårå plåcere, dar fårå ¿ovåire.”

La 14 iulie, Eminescu abordeazå modul în care era tratatå problema
evreiascå de gazetele: ªtafeta („…un ziar când cogålnicenist, când frac¡ionist,
¿i n-a aruncat masca decât în timpul alegerilor. Abia atunci s-a våzut cå e
curat evreiesc”), Suceava (care „se mårgine¿te deocamdatå numai la
reproducerea unor noti¡e favorabile evreilor”) ¿i Fraternitatea. Din ultima
citeazå mai amplu, comentând, între altele:

 „A¿adar noi românii admitem teoria d-lui Schleiden, cå într-adevår
evreii sunt un popor, adoptåm chiar ¿i cå ei sunt cel mai remarcabil popor –
din multe puncte de vedere – asemenea cå sunt poporul ales al lui Dumnezeu;
dar odatå admise aceste teorii ad majorem Dei gloriam ni se va concede ca în
asemenea condi¡ii så nu-i privim drept români ¿i så le refuzåm net drepturi cari
în aceastå ¡arå nu li se cuvin decât numai românilor ¿i cari li s-au îngåduit, cu
multå impruden¡å, ¿i stråinilor cre¿tini.

A¿adar cu produc¡iuni intelectuale leal evreie¿ti discu¡ia e u¿oarå. N-
avem decât a admite tot ce zic în acele produc¡iuni pentru ca concluzia de a nu
li se da drepturi så reiaså de sine.

¥n fine, nu negåm cå tocmai ziarul acesta, puritan în felul lui, e moderat
în espresiuni ¿i cuviincios. Nu criticåm apari¡iunea lui din mai multe puncte de
vedere, dar cel de cåpetenie este desigur considerantul cå prin fondarea unei
foi esclusiv izraelite lupta de idei devine legalå, pe când pân-acum ea se
mårginea din partea adversarilor la denun¡åri oculte prin ziare stråine, la
reclama¡iuni oculte cåtre consuli, adecå la acte cari prin minciunå ¿i calomnie
cåutau a face råu ¡årii în care izraeli¡ii tråiesc.”

¥n aceea¿i  zi, Maiorescu apucå ¿i el pana, scriidu-i lui Eminescu:
„Domnului redactor al «Timpului»
Bucure¿ti, 14 iulie 1879
Domnule Redactor,
¥n mai multe ocaziuni am auzit cå mi se atribuie când meritul, când

responsabilitatea unor articole din «Timpul».
Spre restabilirea adevårului må cred dator a vå ruga så binevoi¡i a

publica prin ziarul d-voastrå cå de peste doi ani, de la finele lui aprilie 1877,
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m-am ab¡inut de la orice participare activå la înså¿i scrierea «Timpului» ¿i cå
de atunci încoace nici un singur articol din cele publicate de acest ziar nu este
scris de mine.

Primi¡i, Domnule Redactor, încredin¡area prea osebitei mele stime,
T. Maiorescu
deputat”
Delimitarea marelui „protector” este få¡i¿å, iar motiva¡ia ei pare destul

de stråvezie. Subliniez: toate cele mai sus s-au petrecut înainte de a se încheia
anul 1879. Ulterior, miza jocurilor politice a tot crescut, iar modul în care
guvernan¡ii se prezentau drept mari patrio¡i, dar jucau dupå muzicå stråinå, a
sporit înver¿unarea lui Eminescu.

Mai greu descifrabilul Carp

Anul trecut, sub îngrijirea domnului G. Muntean, a apårut volumul
intitulat „Eminescu. O sutå de documente noi”. Trecem peste

întrebarea „dar cele vechi unde sunt?”, dåm la o parte ¿i faptul cå a numi „nou”
un înscris semnat în urmå cu mai bine de o sutå de ani ¿i fåcut public acum
aproape patru decenii råmâne o glumå ¿i ne oprim asupra unui detaliu privitor
la Carp. Atunci când publicå un fragment dintr-o scrisoare a acestuia cåtre
Maiorescu (5 februarie 1884), îngrijitorul edi¡iei precizeazå în subsolul paginii:
„Scrisoarea, indescifrabilå integral, a lui P.P. Carp (1837-1919), traducåtor
¿i critic literar”. Este drept cå P. P. Carp a tradus Othello ¿i Macbeth (nu comentez
calitatea demersului såu scriitoricesc, care, oricum, nu intereseazå în dosarul
Eminescu). O fi fost ¿i critic literar (cine nu e, dacå ¡ine mor¡i¿?). Dar, când
vorbim de rela¡iile lui cu Eminescu, nu acest Carp trebuie scos în eviden¡å,
pentru cå nu „traducåtorul” ¿i  nici „criticul literar” au scris cele douå epistole,
ci omul politic. Iar ca om politic, în februarie 1884, P. P. Carp era ambasadorul
României la Viena – fiind, a¿adar, un ciudat personaj politic: conservator (deci,
opozant) aflat în slujba liberalilor (adicå, a guvernan¡ilor)! Cazul Eminescu nu
se rezumå doar la raporturile dintre acesta ¿i Maiorescu ori dintre el ¿i Junimea.
Ba, nici måcar autoritå¡ile române nu sunt aisbergul nevåzut din acest dosar.
Iar asta demonstreazå cå Eminescu a avut perfectå dreptate atunci când a socotit
cå independen¡a câ¿tigatå în 1877 era una aparentå, dupå acest moment scris
cu sânge, ºara capåtând obliga¡ii pe care Poarta (care – în decembrie 1876 –
declarase România „provincie privilegiatå”) nu le pretinsese niciodatå.

Unii autori afirmå cå Eminescu ar fi scris la Timpul pentru a-¿i câ¿tiga o
pâine. Nimeni nu contestå cå primea un salariu, dar trebuie precizat cå, la ziar,
Eminescu a fost mult mai mult decât un slujba¿. El a fost un ståpân de idei, pe
care le promova fårå så ¡inå cont de sensibilitå¡ile mai-marilor politici, fie ei
liberali sau conservatori. ¥¿i onora munca de redactor, dar, totodatå, î¿i respecta
propriul nume – una dintre dovezi fiind rândurile trimise lui Negruzzi, cu privire
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la demisia lui din 1877: „...Så se ¿tie deci cå eu nu sunt redactorul ziarului
Curierul de Ia¿i ¿i cå neroziile viitoare câte or apårea în acel ziar privesc pe
secundo-geniturile greco-bulgåre¿ti din ¡arå de la noi, iar cele din trecut pe
mine...” (13 octombrie). Sigur cå atitudinea lui independentå nu a trecut
nesanc¡ionatå. Dacå primul lui incident mai serios, cel cu A. Lahovari, nu a
avut urmåri, inclusiv din cauzå cå acesta din urmå ¿i Junimea politicå nu se
gåseau în rela¡ii dintre cele mai cordiale, atunci când liderii organiza¡iei au
început så se simtå ei în¿i¿i tot mai atin¿i de spusele lui Eminescu, s-au iscat
reac¡ii precum cea a lui Carp. Iar când s-a socotit cå Eminescu ar fi „irecuperabil”
pentru interesele politice ale grupului, a apårut 28 iunie 1883.

Asemenea lui Maiorescu, Carp a militat pentru alipirea României la Tripla
Alian¡å, dovedindu-se, în aceastå privin¡å, mai consecvent decât colegul estet:
„¥n consiliul de coroanå dela Sinaia, prezidat de reg. Carol I, la 3 august
1914, numai P. C. a fost de pårerea regelui de a intra imediat în luptå, alåturi
de Germani, majoritatea fiind de cealaltå pårere; dar la intrarea Rom. în råsboi
la 1916, hotårâtå de consiliul de coroanå la 14/27 August, sub preziden¡ia
regelui Ferdinand, C. suspendå apari¡ia ziarului «Moldova», care în timpul
neutralitå¡ii dusese o politicå germanofilå, spunând cå va trimite în råsboiu
pe cei trei fii ai såi, dore¿te înså ca armata rom. så fie båtutå (subl. ns.), cåci
numai a¿a va scåpa Rom. dela peire! Nu prea a avut sim¡ul realit. în politica
externå.” (Text preluat din Enciclopedia „Minerva”, 1930).

De ce la Viena?

Så revenim la mijlocul toamnei lui 1883. Inevitabil, încercarea de a ne
deslu¿i anumite decizii luate în privin¡a lui Eminescu necesitå

divaga¡ii, bucle temporale, din care culegem nuan¡e ¿i detalii ce pot limpezi ¿i
întregi tabloul epocii, astfel încât fiecare dintre noi så poatå recompune lumea
în care acesta este subiect central.

Când discutåm internarea lui Eminescu la Viena, una din componentele
strict medicale ale chestiunii o constituie råspunsul la întrebarea: cine sau ce
anume a determinat mutarea pacientului de la ªu¡u la Obersteiner? Reamintesc
ce-i scria Maiorescu surorii lui, la 19 octombrie 1883, ca råspuns la dojenitoarea
epistolå a acesteia, din 2 septembrie: „A¿adar, eu ¿tiu cå Eminescu a fost bine
îngrijit la doctorul ªu¡u ¿i mai ¿tiu cå ducerea sa la Viena este cu totul de
prisos. El a trecut din mania delirantå în aceea de demen¡å. Dar, fiindcå erai
de altå pårere (subl. ns.) – ¿i o ducere a lui Eminescu la Viena nu-i stricå – ¡i-
am îndeplinit dorin¡a fårå împotrivire (subl. ns.), dupå cum ¡i-am spus-o deja
la Ia¿i.” Dacå Maiorescu n-a min¡it în rândurile de mai sus ¿i, într-adevår, l-a
internat pe Eminescu la Döbling doar pentru a-i face pe plac surorii sale, primul
lucru pe care am fi obliga¡i så îl remarcåm ar fi statutul de påpu¿å al „bolnavului”,
în ochii avocatului. Dacå, într-adevår, Eminescu ar fi fost irecuperabil, cum
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sus¡inea Maiorescu, el nu putea fi însånåto¿it de nimeni. Numai cå, în ipoteza
în care Maiorescu chiar credea ceea ce spune, absen¡a oricårei reveniri asupra
dosarului de curatelå ¿i lipsa oricårei comunicåri cu familia celui „pierdut”
devin ¿i mai stranii.

Incontestabil, Emilia Humpel a fost un suflet ales. Interesul ei deosebit ¿i
pentru soarta lui Eminescu reiese din coresponden¡a sa. De pildå, iatå un frag-
ment din primul paragraf al scrisorii datate 2 septembrie 1883:

„Dragå Titus,
¥mbolnåvirea lui Eminescu a fost ¿i råmâne pentru mine ceva adânc

tulburåtor. Atunci am scris de îndatå Clarei – tu erai deja plecat –, opinând cå
ar trebui imediat internat într-unul din spitalele cele mai bune din stråinåtate.
M-am oferit så trimit imediat 200 de franci, iar la nevoie ¿i mai mult. Pot så-mi
exprim acum aceea¿i pårere? Oricât de bine ar fi el gåzduit la Sutzo, pentru
sånåtatea lui nu se face nimic (subl. ns.). Clara mi-a scris deseori despre el,
despre noile simptome (subl. ns.) ¿i despre faptul cå este pierdut (subl. ns.).
Dar ce ¿tim noi, ce ¿tiu de fapt to¡i medicii bucure¿teni la un loc despre asta?
Omul meritå så se încerce orice ca så fie salvat. Clara mi-a scris cå dupå
întoarcerea ta se va face probabil ceva ¿i voi putea så contribui atunci cu
partea mea de bani. Ar fi posibil så fiu în¿tiin¡atå?”

Rândurile acestea dovedesc nu numai cå autoarea lor îl pre¡uia mult mai
mult pe Eminescu decât fratele ei, dar ¿i cå îl pre¡uia din cu totul alte motive.
Faptul cå, încå din ultimele zile ale lui iunie 1883 sau din primele zile ale lui
iulie, ea î¿i declarase disponibilitatea de a contribui financiar la internarea lui în
stråinåtate o transforma, fårå så ¿tie, într-un inamic al propriului frate. ¥ndeplinirea
dorin¡ei ei însemna e¿ecul planurilor fratelui såu.

Pânå unde putea merge falsitatea lui Maiorescu, ne spune ¿i Z. Ornea,
care, în lucrarea Junimea ¿i junimismul, aten¡ioneazå cå biografia acestuia
semnatå de Simion Mehedin¡i „e, de fapt, o autobiografie a criticului, låsatå
så aparå înså, din ra¡iuni tactice, sub semnåtura biografului (am demonstrat
aceasta în vol. I din cartea noastrå «Via¡a lui Titu Maiorescu», vol. II, 1987)”.
Al cui bine l-o fi urmårit magistrul, când a apelat la atari ¿mecherii, învå¡ate
parcå la ¿coala lui Tipåtescu ¿i Farfuridi?

Precizarea Emiliei cå, la ªu¡u, „pentru sånåtatea lui [Eminescu] nu se
face nimic” constituie o nouå dovadå cå tratamentul antiluetic i-a fost administrat
în secret. Nu ¿tim care erau „noile simptome” ¿i cine o informa pe Clara
Maiorescu, dar ¿tim cå, între altele, ea i-a scris Emiliei: Eminescu „nu recunoa¿te
pe nimeni, nu roste¿te o vorbå legatå. E zguduitor, nici o urmå din ceea ce a
fost. Båi calde îl lini¿tesc.” (Ultima precizare ne aminte¿te cå, în 28 iunie,
potrivit discutabilului proces-verbal poli¡ienesc, Eminescu ar fi fost arestat în
timp ce fåcea o atare „lini¿titoare” baie caldå; ciudatå coinciden¡å! Coinciden¡å?)
Dupå fermitatea tonului, ai crede cå înså¿i semnatara epistolei se deplasase la
ospiciu, încercând så stea la taifas cu „bolnavul”, care mårise ochii, întrebând-
o cum o cheamå. ¥n fapt, ea transmitea ceea ce aflase de la Maiorescu (poate,
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¿i de la ªu¡u?), cel care o încredin¡ase ¿i cå Eminescu ar fi fost definitiv „pierdut”.
Convingerea Clarei ¿i a fiicei ei cå Eminescu înnebunise era atât de solidå,
încât, se va vedea, atunci când Livia Maiorescu îl va întâlni pe Eminescu fa¡å
în fa¡å, va fi miratå cå acesta are o purtare de om normal, dar nu-¿i va duce
gândul mai departe, spre ticålo¿ia cåreia acesta îi cåzuse victimå.

Clara îi mai scrie cumnatei de la Ia¿i ¿i cå Maiorescu a primit vizita lui
Matei, fratele mai mic al lui Eminescu, deoarece „a vrut så-l scoatå [pe
Eminescu] ¿i så-l ia la ¡arå”. Prin urmare, familia Eminovici nu a fost deloc
atât de insensibilå precum pretinde Maiorescu (¿i cum ne înva¡å unii istorici
literari) ¿i nu avem de unde så ¿tim ce tertipuri a folosit acesta pentru a o ¡ine la
distan¡å. ¥n jurnalul intim, la 17 august 1883, când relateazå întâlnirea cu Matei,
Maiorescu nu aminte¿te decât cå acesta s-ar fi „folosit de aceastå ocazie spre
a-¿i anexa ceasornicul alienatului såu frate”. La fel, el se preface a nu fi primit
epistola din 18 iulie 1883, prin care Matei îl anun¡a: „Sunt informat de la D-nul
Cå¡å-Niculescu, cå fratele meu Michai Eminescu este serios bolnav; vå rog
din suflet råspunde¡i-mi urgent unde se gåse¿te (subl. ns.) ca så vin a-l lua la
mine pentru vreun an ¿i dacå binevoi¡i a-mi aråta adevårata stare materialå a
lui ca så vin pregåtit, cåci am vreo 200 galbeni într-un loc – îi iau ¿i-i cheltuiesc
to¡i pentru el.” Departe de mine gândul de a sus¡ine cå Matei a fost un monu-
ment de onestitate – de¿i superiorii lui, chiar ¿i cei care îl antipatizau, îl prezentau
ca fiind deosebit de corect. Nu pot înså nici så admit cå ar fi fost un suflet mic
¿i gåunos, doar pentru cå, cerându-¿i drepturile legitime, a intrat în conflict cu
avocatul Maiorescu, care se afla în stare de flagrantå ilegalitate.

De ce nu a putut Matei så-l ia pe Eminescu de la ªu¡u – ba, nici så-l vadå
la ochi nu a reu¿it? Explicå tot Clara, în aceea¿i epistolå cåtre Emilia Humpel:
„Cum înså Eminescu e înscris de Titus, doctorul nu-l elibereazå decât dupå
declara¡ia acestuia”. (Aceastå precizare apare la I. Cre¡u, dar nu ¿i la I. Nica,
de¿i ambii folosesc aceea¿i scrisoare.) Cum nu existå nici cererea de înscriere
la ªu¡u, nici „declara¡ia” necesarå plecårii la Döbling, din cuvintele Clarei
aflåm (iar!) cât de departe mergea avocatul nostru cu minciuna. Aflåm,
deopotrivå, cå numai reaua-credin¡å îl împiedica pe ªu¡u så îl elibereze pe
Eminescu ¿i ne explicåm de ce au fost planificate råpirea ¿i sechestrarea acestuia
din urmå chiar în ziua plecårii „protectorului” lui în stråinåtate: în lipsa mai-
micului Mecena, s-a pretextat cå, deoarece el l-ar fi internat, numai el ar fi avut
dreptul så-l ¿i externeze, în absen¡a sa, to¡i fiind surdo-mu¡i lega¡i de mâini ¿i
de picioare! Aceastå precau¡ie (de fapt, un abuz ordinar) este încå o dovadå de
premeditare, cåci, chiar bolnav så fi fost Eminescu, de unde putea Maiorescu
så ¿tie cå nu era vorba de o crizå u¿oarå, care se rezolva dupå douå-trei zile de
odihnå? Prin urmare, de la Clara mai aflåm cå Eminescu a fost internat înainte
ca Maiorescu så se urce în tren (dovadå cå procesul-verbal al Poli¡iei este
mincinos) ¿i cå so¡ul ei, avocatul, a plecat la drum lini¿tit, în dulce vacan¡å de
aproape o lunå ¿i jumåtate, ¿tiind cå, în tot acest råstimp, Eminescu va råmâne
blocat la ªu¡u, fårå så poatå primi vreo vizitå… „inoportunå”.
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Dacå Maiorescu l-ar fi trimis pe Eminescu la Viena numai de dragul
surorii lui, ar însemna cå el nu a folosit banii strân¿i de la junimi¿ti atât pentru
„bolnav”, cât pentru a satisface un capriciu al Emiliei Humpel! Cum acest
hatâr se fåcea pe paralele altora, am constata cå nimeni nu îi cerea socotealå lui
Maiorescu pentru modul în care folosea sumele strânse de la ceilal¡i – sume la
a cåror completare nici måcar nu se ¿tie dacå a contribuit ¿i el. S-ar contura,
astfel, figura unui lider care, în cazul de fa¡å, cel pu¡in, ac¡iona aproape dicta-
torial. ¥n consecin¡å, Eminescu nu ar fi singura påpu¿å cu care se jucau alde
Maiorescu.

Par¡ial, cred cå percep¡ia ar fi corectå: rolul de våtaf cultural recunoscut,
råspunzåtor ¿i de imaginea Junimii, clåditå pe preten¡ia cå to¡i membrii ei sunt
¿i profunzi oameni de culturå, îi venea månu¿å lui Maiorescu. Când ambi¡ia lui
nemåsuratå de a se impune în plan politic [„…¡i-am spus de toate – ¿i despre
politicå (pentru mine importantå)” – scrisoare cåtre Emilia Humpel, 19
octombrie 1883] ¿i, în egalå måsurå, supraevaluarea puerilå [de exemplu: „Toate
ziarele pline de scrisoarea mea cåtre România liberå». De astå datå (subl. ns.)
mare recunoa¿tere a importan¡ei mele politice. Vorbe în lume despre intrarea
mea în minister. Eu decis så nu primesc. – Lahovari a fost la mine så må
consulte” – ¥nsemnåri zilnice, 4 octombrie 1883] l-au împins prea departe în
teritoriul politic ståpânit de P. P. Carp, a apårut pericolul unei rupturi între cei
doi. Poate cå Lahovary nu gre¿ea (prea mult?), atunci când îl prezenta pe
Maiorescu drept un „spirit absolut dominator ¿i exclusivist” (scrisoare cåtre N.
Filipescu, 1877). Dar, e drept, nici cu Carp nu avem a ne ru¿ina!

A¿adar, în diminea¡a zilei de 20 octombrie, înso¡it de un malac ¿i de
Chibici, Eminescu avea så fie scos pe poarta unui imobil din Capitalå
(stabiliment sau locuin¡å încå nedepistat cu certitudine) pentru ca, suindu-se în
cupeu (tråsurå?), så porneascå spre Gara de Nord, unde trenul de Viena î¿i
a¿tepta cålåtorii. Cålinescu explicå plecarea prin faptul cå „¿ederea la Sanatoriul
«Caritas»… nu folosi lui Eminescu” ¿i, de aceea, „Maiorescu puse la cale…
trimiterea lui la Viena”. Prezentarea constituie unul dintre multele falsuri
deliberat comise de Cålinescu, cåci, am våzut, Maiorescu î¿i justificå cu totul
altfel hotårârea, precizând fårå echivoc: „…¿tiu cå ducerea sa la Viena este cu
totul de prisos”. ¥ncercarea „divinului” de a-l prezenta pe „olimpian” ca fiind
ros de grija lui Eminescu este pe cât de limpede, pe atât de departe de a-i ajuta
lui Maiorescu. Despre deserviciul pe care ¿i-l face Cålinescu nu mai vorbim,
dar, probabil, el l-a luat în calcul ¿i a ajuns la concluzia cå pierderea ar fi
compensatå de cine ¿tie ce alt câ¿tig, doar de el ¿tiut.

Care a fost cauza mutårii lui Eminescu din Bucure¿ti – Plantelor 9 la
Viena – Döbling? Ideea fluturatå de Maiorescu, cum cå ¿i-ar fi expediat
„protejatul” în capitala Austro-Ungariei numai pentru a scåpa de gura Emiliei
Humpel pare greu de acceptat. La fel, må îndoiesc cå mutarea s-ar fi efectuat la
sugestia lui ªu¡u, deoarece, în acest caz, indirect, el ¿i-ar fi recunoscut neputin¡a
profesionalå – gest frumos, de care nu îl putem suspecta înså.
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Oare, motivul real al trimiterii lui Eminescu la Viena så fi fost teama?
¥ntreb asta, deoarece, în 1883, ªu¡u a interzis ca Eminescu så primeascå
vizitatori. ¥ntrucât în presa vremii nu existå nici o relatare la zi, prin care autorul
så afirme cå l-ar fi zårit pe Eminescu ori cå ar fi schimbat douå vorbe cu el,
deducem cå accesul la acesta a fost blocat încå din clipa aducerii lui în
stabiliment.

Completa separare a lui Eminescu de cunoscu¡i nu putea dura înså o
ve¿nicie, fårå så trezeascå suspiciuni. Se putea pretinde cå interdic¡ia de a da
ochi cu el avea drept scop binele „nebunului” numai atâta timp cât se mai
spera recuperarea lui.  Dacå, înså, fie spitalizarea se lungea prea mult, fie se
ajunsese la concluzia cå nu se va mai vindeca în veci, închiderea între patru
pere¡i nu mai avea nici un sens. ªi-atunci, obligatoriu, trebuia deschiså u¿a
celulei, pentru a face loc vizitatorilor, veni¡i fie ¿i numai din milå ori din
curiozitate. Iar ace¿tia ar fi avut ocazia så se convingå cå situa¡ia era alta decât
cea prezentatå prin ziare de diver¿i anonimi, care nu-¿i culegeau informa¡iile
pe viu, ci repetau mecanic ceea ce li se picura prin filtrul Maiorescu-ªu¡u.

A fost folositå sincera dorin¡å a Emiliei Humpel de a-l vedea pe Eminescu
„imediat internat într-unul din spitalele cele mai bune din stråinåtate” drept
pretext? A dat ea, involuntar, idei celor de la Junimea? Nu cred cå vom ¿ti
niciodatå cu certitudine. Un lucru mi se pare indiscutabil: buna ei credin¡å.

Externarea ilegalå
confirmå sechestrarea

Unii autori cred cå simplificå lucrurile, afirmând cå drumul la Viena
ar trebui privit ca un banal transfer dintr-un ospiciu într-altul. Numai

cå, în acest caz, transferul se efectua de cåtre autoritå¡i, la cererea scriså a
unitå¡ii spitalice¿ti. Drept mårturie stau alte cazuri. ¥n numårul trecut, am
prezentat adresa nr. 13.546/28 martie 1889, prin care, la solicitarea epitropilor
A¿ezåmintelor Brâncovene¿ti, Prefectura a dispus transportarea unui bolnav
de la spital „la Dl. dr. ªu¡u”. Aceastå hârtie oficialå este semnatå de prefect ¿i
de ¿eful de divizie, urmând så fie puså în aplicare de un comisar. Chiar
presupunând cå Maiorescu, avocatul care aranjase pe vorbe (deci, ilegal)
internarea lui Eminescu, ar fi dorit så-l mute la Döbling, la dosar trebuia ata¿atå
cel pu¡in aceastå cerere a lui, favorabil avizatå. Documentul nu existå, iar
Maiorescu nu a consemnat în jurnalul intim nici måcar inten¡ia de a concepe o
asemenea solicitare.

Când analizåm situa¡ia creatå în 1883 ¿i prelungitå pânå în 1884, nu
trebuie så uitåm nici o clipå cå, legal, Eminescu a avut în permanen¡å statut de
om liber, cu drepturi civile intacte. Atât internarea de la ªu¡u, cât ¿i cea de la
Döbling s-au fåcut, deci, ca ¿i cum aceasta ar fi fost voin¡a lui! Aceastå
stratagemå demonstreazå cå Maiorescu min¡ea sfruntat atunci când afirma cå
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Eminescu ar fi irecuperabil, cåci, repet, dacå a¿a ar fi stat lucrurile, s-ar fi întocmit
dosarul de curatelå, prin care „bolnavului” i-ar fi fost stabilit un consiliu de
familie. Numai cå a¿a ceva impunea o hotårâre judecåtoreascå, iar decizia
instan¡ei, la rândul ei, trebuia så se bazeze ¿i pe con¡inutul interogatoriului luat
lui Eminescu. Din cauza numårului mare de persoane implicate, situa¡ia ar fi
devenit incontrolabilå, posibilitatea ca adevårul så råsufle fiind aproape
certitudine.

Dincolo de aspectul juridic, chestiunea are ¿i o componentå medicalå: o
datå cu bolnavul transferat trebuia prezentatå ¿i fi¿a medicalå a acestuia, care
så cuprindå data internårii, diagnosticul pus înaintea transferului, tratamentul
aplicat ¿i rezultatele lui. Obersteiner a primit înså doar vorbe – ¿i acelea, venite
de la nemedici. O probå în acest sens o constituie urmåtoarea frazå, aflatå între
primele rânduri ale fi¿ei întocmite de medicul vienez lui Eminescu: „In die
Heilanstalt des Dr. Souzo [aufgenommen?], hier mit Vesicatoren… behandelt”.
Asta înseamnå: „(Primit?) în sanatoriul Dr. Souzo, este tratat cu vezicåtoare…”
Precum se vede, Obersteiner nu a fost informat asupra datei exacte în care a
fost internat Eminescu la ªu¡u – dupå cum nu i-a fost comunicat nici numele
bolii pentru care a fost tratat. De aici, deducem cå din stabilimentul din strada
Plantelor 9 nu a plecat spre Döibling nici un col¡ de hârtie, cuprinzând date
medicale referitoare la Eminescu. Totodatå, mai în¡elegem ¿i cå Al. Chibici fie
nu ¿tia când a fost predat Eminescu lui ªu¡u, fie avea ordin så nu-i spunå lui
Obersteiner.

Drept dovadå suplimentarå pentru cele de mai sus stå ¿i modul jenant în
care autori de talia lui Gh. Cålinescu motiveazå cele douå sechestråri ale lui
Eminescu (într-un imobil despre care ¿tim mai pu¡in decât despre cultura Boian
ori despre Sucidava). Astfel, referitor la iunie 1883, criticul scrie cå „prietenii”,
în frunte cu celålalt mare critic, „îl internarå…, pentru ca (subl. ns.) profe¡ia
poetului så se îndeplineascå” – ¿i urmeazå cele douå versuri cu care se încheie
Satira IV ¿i pe care atât de mul¡i le folosesc ca pe un adevårat autodenun¡:

„Unde-s ¿irurile clare din via¡a-mi så le spun?
Ah! organele-s sfårmate ¿i maestrul e nebun!”,

uitându-se, între altele, ¿i amånuntul cå nebunii autentici se socotesc mereu
sånåto¿i.

Dar råspunsuri nu trebuie date numai referitor la intrarea în ospiciu, ci ¿i
la externare. Pânå acum, nimeni nu a explicat de ce ¿i cum a plecat Eminescu
de la ªu¡u (poate, ¿i pentru cå nimeni nu a întrebat). Dacå, a¿a cum rezultå,
Eminescu a ie¿it de la ªu¡u fårå acte, înseamnå cå a intrat la fel. Iar dacå a fost
¿i internat ¿i externat fårå a se întocmi documentele impuse de lege, indiferent
ce specula¡ii s-ar face, juridic vorbind, Eminescu a fost ¿i råmâne o persoanå
råpitå ¿i sechestratå. Dacå lipsirea de libertate s-a fåcut sau nu spre binele lui,
judece fiecare, în lumina probelor pânå acum tåinuite sau nebågate în seamå.
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Plecarea la Döbling s-a fåcut în tainå

¥n 20 octombrie 1883, Eminescu a plecat din Gara de Nord spre Viena,
dar încå nu e deslu¿it deplin cum ajunsese el pe peron, în cupeul trenului,

în tovårå¿ia vigilentului gardian. Aparent, lucrurile au fost simple: Chibici a
mers în Plantelor 9, s-a întâlnit cu ªu¡u, acesta i l-a predat (tot verbal!) pe
Eminescu ¿i i-a fåcut cuno¿tin¡å cu un paznic specializat în „nebuni”, Chibici i-
a mul¡umit lui ªu¡u, iar savantul i-a mul¡umit lui Chibici, a fost chematå tråsura,
Chibici, Eminescu ¿i paznicul au sårit în ea ¿i pe-aici ¡i-e calea! La garå au
coborât frumu¿el, s-au urcat la fel de frumu¿el în cupeu, dupå care au apårut
Maiorescu ¿i fiicå-sa, cårora, tot frumu¿el, Chibici le-a povestit ce plåcut båtea
soarele ¿i cum adia vântul când au venit ei cu tråsura, tropa-tropa! Lucrurile nu
erau chiar atât de simple.

Trecem peste faptul cå nu ni spune dacå Eminescu a mers de bunåvoie
sau nu (chit cå, dupå atâta recluziune, cred cå ar fi fost dispus så meargå oriunde,
numai så iaså dintre zidurile acelea blestemate). Nu se spune nici în ce måsurå
era coerent sau nu (alt aspect esen¡ial, pe care Chibici nu avea de ce så-l ascundå,
dacå i-ar fi fost „prieten intim”), dupå cum nu se spune nici dacå i-a fost
schimbatå sau nu îmbråcåmintea (lipsa oricårei informa¡ii în acest sens ne face
så credem cå nu, Eminescu fiind låsat în unicul rând de haine ce-i fusese adus
de acaså, la 29 iunie). ªi acestea nu sunt decât câteva dintre necunoscutele
semnificative, pe care biografii nu le-au socotit importante, låsându-se atra¿i în
corul celor ce-l våicåreau pe Eminescu într-o falså cauzå.

Nu ¿tiu ce prevedea legisla¡ia austro-ungarå în materie de sminti¡i, dar la
noi medicul era obligat så respecte articolul 13 al Decretului 1012: „¥ndatå ce
un smintit ’¿i-a redobândit sånåtatea ¿i medicul primar îl declarå cå este în
stare a e¿i din ospiciu, se libereazå prin ordinul såu fårå nici o amânare,
dându-i-se în mânå un bilet de liberare din ospiciu, fårå aråtarea diagnozei
bolii (subl. ns.) de care a suferit”. Prin urmare, emiterea unui „bilet de liberare
din ospiciu”, din care ar fi lipsit numele bolii de care suferise, nu avea cum så
afecteze imaginea lui Eminescu, atâta vreme cât, oricum, al¡ii avuseserå grijå
så insiste asupra închiderii lui în stabilimente specializate. Dimpotrivå, un astfel
de certificat medical l-ar fi „reabilitat” în mod oficial. Or, lui Eminescu nu i-a
fost niciodatå eliberat un asemenea document. De ce? Nu se „însånåto¿ise”?
Atunci, de ce a fost externat ¿i de ce nu s-a cerut punerea lui sub interdic¡ie?

Absen¡a actului medical de externare probeazå încå o datå cå Eminescu
nu a fost bolnav. Nu s-a scris cå ¿i-a recåpåtat sånåtatea, pentru cå, de fapt, nu
¿i-o pierduse nici un moment. Så fi fost sentin¡a ini¡ialå de lichidare rapidå ¿i
definitivå a lui Eminescu? Nu risc un råspuns ferm, dar constat cå astfel ne-am
putea  explica de ce umblau printre junimi¿ti ¿i pro-junimi¿ti zvonuri ca: „Sutzo
crede cå nu prea e speran¡å de îndreptare” (Livia Maiorescu) ori „Are insomnie
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– deci nu va suferi mult timp” (C. Dimitriu cåtre M. Bråneanu). ªu¡u declara cå
Eminescu nu se va mai „face bine”, în vreme ce Livia Maiorescu regåse¿te,
totu¿i, în „bolnavul” de pe peronul Gårii de Nord pe vechiul Eminescu! ¥ncå o
datå, devine de în¡eles de ce Eminescu nu a fost condus la garå decât de Maiore¿ti,
plecarea fåcându-se, de fapt, în tainå. La rândul ei, aceastå plecare – pe care
am putea-o numi fugå, dacå s-ar fi fåcut cu acordul lui Eminescu – este urmare
naturalå a råpirii ¿i a sechestrårii din 28 iunie, fiind o posibilå (poate, chiar
singura) ie¿ire din situa¡ia ilegalå creatå.

Duritatea ¿i inten¡iile lui Maiorescu transpar ¿i din scrisoarea lui cåtre
tatål lui Eminescu, pe care îl avertizeazå: „Dacå nu se va îndrepta pânå atunci
(în interval de un an – n.ns.), va fi timpul venit så-l a¿ezåm la Golia sau la
Mårcu¡a, ca pe un bolnav fårå leac”. Prin urmare, este limpede cå Maiorescu
nu avea de gând så-l lase în libertate, chiar dacå „nebunia” lui ar fi fost una
pa¿nicå ¿i chiar dacå familia lui ¿i/sau al¡ii s-ar fi aråtat dispu¿i så se zbatå
pentru a-l sus¡ine material (cum a fåcut Cornelia Emilian). ªi aici trebuie
(re)subliniat cå Legea prevedea posibilitatea scoaterii din ospiciu a unui alienat,
pe baza autoriza¡iei administra¡iei, date în urma raportului înaintat de medicul
primar, „¿i dupå temeiul garan¡iei formale ce va fi datå postulantului d’a îngriji
ca smintitul så nu fie în pozi¡ie de a såvâr¿i nici un fapt våtåmåtor” (Decretul
1012, articolul 15). Cum nu existå nici raportul lui ªu¡u, nici autoriza¡ia ¿i nici
garan¡ia formalå a „amicilor”, rezultå cå Legea nu a fost respectatå nici måcar
atunci când, teoretic, altminteri nu era posibil. Altfel spus, ce folos cå se putea,
dacå „protectorul” manifesta o voin¡å contrarå? Detaliul este important, întrucât
ajutå la clarificarea realei imagini a avocatului Maiorescu, adevårat lup ajuns
cioban la stâna de oi. Neinformându-i pe Eminovici, ponegrindu-i ¿i, mai apoi,
dându-i la o parte, excluzând în mod deliberat participarea altcuiva, în afara
oamenilor lui, la efortul de sus¡inere financiarå a „bolnavului”, Maiorescu l-a
izolat pe acesta cu bunå ¿tiin¡å de restul lumii ¿i, astfel, l-a fåcut ¿i mai vulnerabil.
Concomitent, toate informa¡iile publice privind starea lui de sånåtate proveneau
din cercul închis al Junimii politice – o cu totul altå structurå decât paravanul
cu acela¿i nume, declarat „societate literarå”. La final, ca bomboana pe colivå,
grupajul informativ privind autopsia fåcutå – zice-se – lui Eminescu avea så
aparå întâi, în exclusivitate, într-un ziar al junimi¿tilor.

Un alt motiv care explicå de ce nimeni nu a iscålit vreun certificat de
externare (obligatoriu prin Lege) este acela cå nu poate fi declaratå înzdråvenirea
unui bolnav, fårå a preciza de ce maladie a suferit. Or, se va vedea, nu era
productiv ca Eminescu så fie încadrat între cei suferinzi de o boalå anume, ci
sub vasta cupolå a „nebunilor” sau, mai elevat, a „aliena¡ilor” – din aceastå
pozi¡ie, putându-se lesne fructifica simptomele tuturor bolilor psihice existente
sau doar imaginate.

¥n fine, lipsa documentului care så ateste „însånåto¿irea” poate constitui
unul dintre motivele pentru care, la întoarcerea în ºarå, unde opinia publicå
¿tia cå înnebunise, numirea „bolnavului” Eminescu într-un post oarecare era
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îngreuiatå,  mult timp fiind chiar imposibilå. Maiorescu ¿i to¡i ceilal¡i junimi¿ti
¿tiau prea bine cå Eminescu î¿i dorea, între altele, douå lucruri: independen¡å ¿i
posibilitatea så munceascå. De¿i nu-l costa nimic så îi satisfacå aceste prioritå¡i,
Maiorescu a preferat så-l lase fårå slujbå, obligându-l så tråiascå din mila unora
¿i fåcându-l så se simtå inutil ¿i umilit.

Revolta Emiliei Humpel aratå cå situa¡ia era corect perceputå, chiar dacå
al¡ii nu îndråzneau så spunå ce gândesc, supunându-se cerin¡elor „centrului”.
¥ncercarea de a-l ajuta pe Eminescu, venitå din afara Junimii, a fost blocatå în
mod ocult, tocmai pentru a nu se pierde controlul asupra lui. Iar peste câ¡iva
ani, atunci când – prin eforturile Corneliei Emilian, mai cu seamå – Eminescu
a avut un suport bånesc independent de Junimea, a apårut ciudata internare de
la Boto¿ani, urmatå de cea mai criminalå curå cu medicamente pe bazå de
mercur. Marea rezisten¡å a organismului l-a ajutat pe Eminescu så depå¿eascå
¿i acele momente, spre exasperarea fåpta¿ilor.

Istoricii literari pleacå de la ideea cå, din moment ce a fost necesarå
internarea lui la Döbling, Eminescu nu putea fi sånåtos atunci când a påråsit
imobilul din Plantelor 9, cu destina¡ia Viena. Ra¡ionamentul este de bun-sim¡,
dar, oare, bunul-sim¡ a dictat în cazul sechestrårii lui Eminescu? Oare, bunul-
sim¡ este cel care te face så-¡i ba¡i joc de Lege ¿i de via¡a altora?

Prejudecata bate realitatea

Peronul Gårii de Nord. Este joi, 20 octombrie 1883: „Aståzi, la ora 9
diminea¡a, scrie Maiorescu în jurnalul intim, am fost la garå la

plecarea la Viena a lui Eminescu cu Chibici ¿i cu un îngrijitor. – Soare admirabil,
dar la ora 7 diminea¡a – 1 o R. Seara, J. Negruzzi, Gane, Missir, Anette,
Caragiali. – Mai târziu Lecomte ¿i P. P. Carp, ministrul nostru la Viena, sosit
acum de la Viena.” Atât ¿i nimic mai mult.

Noroc cu fiica lui, Livia, prezentå ¿i ea la plecarea trenului. Mai pu¡in
zgârcitå în a da informa¡ii, aceasta îi scrie måtu¿ii de la Ia¿i, Emilia Humpel:

„Dragå måtu¿å Emilio,
Azi-diminea¡å am våzut la garå pe Eminescu, care a plecat la Viena cu

un påzitor ¿i cu d-l Chibici. El fusese adus în cupeu cu o orå înainte de plecarea
trenului ¿i, dupå cum ne povesti Gh. (e vorba de Chibici – n. ns.), trecuse
foarte încântat prin stråzile puternic luminate de soare, îi fåcuserå mai cu
seamå mare plåcere numeroasele acoperi¿uri noi de tinichea. Când ne
apropiaråm de cupeu, påzitorul (subl. ns.) deschise fereastra. Eminescu întinse
îndatå bra¡ele afarå, se puse la fereastrå ¿i fåcându-¿i un «ochean» din degetul
cel gros ¿i din aråtåtorul ambelor mâini ce-l ¡inea la ochi ¿i râzând foarte
înveselit spuse lui Papa: «Dr. Robert Mayer, marele moment, o conspira¡ie ¿i
acolo marea domni¿oarå» (subl. ns.); apoi scuipå de câteva ori, începu så
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râdå ¿i se a¿ezå. Påzitorul ridicå geamul ¿i E. continuå så vorbeascå, scuipå
apoi de douå ori în geam. ¥n momentul plecårii îl nelini¿ti fluieratul ¿i sunatul
¿i începu så strige «Argus» (subl. ns.); nu se ridicå înså de pe canapea. A
devenit ceva mai slab, ceea ce se vede cu deosebire la mâinile lui, reduse
acum la mânu¿i¡e de copila¿, cu påstrarea înså a gropi¡elor. E palid, ras ca ¿i
mai înainte, numai musta¡a-i e lungå ¿i sprâncenele ciudat de stufoase.
Unghiurile ochilor s-au låsat în jos, ceea ce-i då o înfå¡i¿are de chinez. Expresia
este de om obosit, nu mai e nimic din fixitatea ce o avea în ziua în care, deja
nebun, a fost ultima oarå la noi, chiar în ziua internårii lui. ¥n total, un aspect
destul de lini¿titor. La drept vorbind, nu prea voiam så merg la garå, te ståpâne¿te
un sentiment atât de dureros pentru el, acesta înså dispare cu totul la vederea-
i (subl. ns.). Nu ¿tiu cum så må exprim, la un om sånåtos a¿ califica o asemenea
atitudine drept exaltatå veselie (subl. ns.). ¥n tot cazul, el nu suferå de loc.
Vocea-i ¿i râsul lui sunt exact ca mai înainte, când fåcea mare haz de anec-
dote, pove¿ti. Sutzo crede cå nu prea e speran¡å de îndreptare. Acum s-a dus,
fie spre a intra în Institutul de stat la Schlager, fie, de nu va fi loc acolo, la
Leitersdorf, unde se aflå ¿i Cerchez. Papa i-a scris ¿i lui C. Popazu, care va fi
la garå spre primire” – 21 octombrie 1883 (text preluat din lucrarea lui I.
Nica). Cupeu desemna, la acea vreme, fie „tråsurå de lux cu douå locuri”, fie
„compartiment de vagon de clasa întâia” (L. ªåineanu).

[Dacå a fost „Soare admirabil, dar la ora 7 diminea¡a” (Maiorescu),
dacå Eminescu „trecuse foarte încântat prin stråzile puternic luminate de soare”
(Livia) ¿i dacå locomotiva a luat-o din loc la ora 9, înseamnå cå Eminescu a
fost adus la garå nu cu „cu o orå înainte de plecarea trenului”, ci cu cel pu¡in
douå ceasuri mai devreme. De asemenea, din încântarea lui la vederea soarelui
¿i a lumii deducem cå se bucura de naturå – stare doar accidental întâlnitå la cei
care au „trecut din mania delirantå în aceea de demen¡å”, cåci despre demen¡å,
numitå ¿i „tâmpealå”, medicii scriau în trecut: „Aceastå stare se confundå cu
idio¡ia, de care înså se deosebe¿te prin aceea cå demen¡a vine cu timpul, în
urma unei boli. Omul dement a fost cuminte în via¡a lui, ca to¡i oamenii, pe
câtå vreme idiotul se na¿te tâmpit. Prin cuvântul demen¡å de în¡elege o slåbire
a facultå¡ilor intelectuale ¿i morale, care merge pânå la suprimarea lor.” Reac¡ia
lui Eminescu la scurtul drum cu tråsura este de naturå så convingå cå acesta nu
se mai bucurase de multi¿or de soare. De altfel, nici un contemporan nu aminte¿te
cå Eminescu s-ar fi plimbat în afara zidurilor ospiciului, situa¡ie ce avea så se
repete ¿i la Döbling, unde va sta „la izolare” de la sosire, pânå 31 decembrie
1883.]

Cele relatate de Livia în scrisoarea cåtre måtu¿a ei Emilia sunt deosebit
de importante, pentru cå provin din observa¡ie directå. Când afirmå cå gesturile
¿i spusele lui Eminescu, dacå ar fi venit de „la un om sånåtos”, puteau fi
socotite „drept exaltatå veselie”, fiica magistrului ne asigurå cå, de fapt, nu
gåsea nimic anormal în comportamentul lui. Implicit, recunoa¿te puterea
propriei prejudecå¡i, clåditå pe relatåri din auzite, dar atât de bine asimilate.
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Livia Maiorescu nu este singura persoanå care crediteazå mai iute zvonurile,
decât propria percep¡ie. Acesta pare så fie unul dintre motivele pentru care, în
epocå, nimeni nu a încercat så verifice în ce måsurå pretinsa alienare a lui
Eminescu avea sau nu temei.

Interesant în aceastå relatare este faptul cå nici Livia, nici tatål ei nu au
încercat så intre în dialog cu Eminescu. „Nebunul” era pentru ei un fel de
exponat zoo, închis în cupeu ¿i påzit de un individ care deschide ¿i închide
geamul la comanda celor din afarå. Un exponat la care te ui¡i, dar… fårå så-l
bagi în seamå. Pentru o domni¿oarå de 20 de ani, faptul nu este frapant, dacå
¡inem cont de momentul istoric, când, în general, copiii î¿i respectau pårin¡ii.
Ea nu putea deschide vorba, câtå vreme Maiorescu tåcea. Atunci, înså, de ce
mai veniserå la garå? Doar pentru a se convinge cå Eminescu pleacå? ªi cum,
dupå plecarea trenului, Livia nu pare så fi avut vreun schimb de påreri cu tatål
ei, referitor la situa¡ia lui Eminescu, încå o datå, te întrebi: pentru ce a mai
cårat-o taicå-såu la garå?

O altå mare nedumerire: de ce, în momentul expedierii lui Eminescu în
stråinåtate, la Gara de Nord nu a fost prezent nici un alt „amic” al acestuia?
Unde erau Ocå¿anu, Sim¡ion ¿i Siderescu? Unde erau to¡i ceilal¡i „grijulii” båie¡i
mari? Dacå Eminescu era cu adevårat alienat, nu aveau decât så se convingå
cu to¡ii de acest lucru – lucru pe care Maiorescu, direct sau prin ter¡i, l-a transmis
în repetate rânduri. Ar fi fost, deci, în interesul lui ca Eminescu så fie våzut de
cât mai multe persoane. Avocatul a procedat înså invers. Pentru a-l menaja pe
Eminescu? Ce mai era de menajat la un nebun autentic, devenit notoriu prin
paginile jurnalelor ¿i care, dacå ar fi delirat, a¿a cum pretinde Maiorescu, nici
måcar nu i-ar mai fi recunoscut pe cei veni¡i så-l conducå? Pentru a-i menaja
pe „amici”, scutindu-i de vederea unui Eminescu „pråbu¿it”? Atunci, de ce a
mai cårat-o cu sine pe propria-i fiicå, oricum, mult mai sensibilå? Cred cå,
dacå s-a urmårit protejarea cuiva, acela a fost Maiorescu însu¿i, pentru cå,
dacå Livia pare så nu fi priceput nimic din spusele lui Eminescu, al¡ii, mai bine
informa¡i ¿i mai obiectivi (poate, ¿i mai subtili) decât ea, ar fi intrat la idei. Asta,
ca så nu mai vorbim de pericolul ca Eminescu så intre în dialog cu vreunul
dintre cei care ne-am fi a¿teptat så-l conducå la garå!

Dacå am încerca så punem în scenå cele relatate de Livia, am vedea cå
spusele citate ocupå circa 10 secunde, iar faptele, cel mult, un minut. ¥ntrucât
nu pot crede cå Maiore¿tii au stat pe peron doar un råstimp atât de scurt, cât så
vinå, så arunce un ochi ¿i så se råsuceascå pe cålcâie, mi se pare destul de clar
cå Livia nu poveste¿te chiar totul måtu¿ii sale. ¥n mod normal, ca „specialist”
în boli mentale, cum se prezenta, dacå Maiorescu îl socotea pe Eminescu alienat,
el ar fi intrat în vorbå cu acesta, fie ¿i numai din curiozitate pseudo-¿tiin¡ificå,
så zicem. Dialogul ar fi fost u¿urat de faptul cå Eminescu însu¿i deschisese
discu¡ia. Så-l fi amu¡it, oare, spusele lui pe Maiorescu? Så nu fi replicat el din
teama cå Eminescu ar fi putut rosti ¿i lucruri mai pu¡in încifrate, pe care så le
priceapå ¿i fiica sa?
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Må tem cå s-a petrecut altceva. Må tem cå între cuvintele reproduse de
Livia Maiorescu ¿i scuipåturile lui Eminescu a fost o legåturå. Så refacem secven¡a:
Chibici, Maiorescu ¿i fiica lui se apropie de cupeu. Paznicul lui Eminescu îi vede
¿i deschide fereastra – probabil, tocmai pentru a le putea înlesni comunicarea.
Eminescu roste¿te cele câteva cuvinte, „apoi scuipå de câteva ori, începu så
râdå ¿i se a¿ezå. Påzitorul ridicå geamul ¿i E.. continuå så vorbeascå, scuipå
apoi de douå ori în geam.” Observåm cå din povestire lipse¿te motivul care l-a
determinat pe malacul de pazå så închidå din nou geamul. Faptul cå Eminescu a
scuipat doar dupå ce a spus cele 11 cuvinte ¿i cå a continuat så scuipe ¿i dupå
închiderea geamului, na¿te întrebarea dacå el nu a scuipat în direc¡ia lui Maiorescu.
¥n aceastå ipotezå, geamul a fost închis fie la cererea lui Maiorescu ori a lui
Chibici, fie paznicul s-a sim¡it dator så-i protejeze. Nu cu mult timp în urmå, la 17
august, Maiorescu notase în jurnal: „Aståzi vizitat un minut (subl. ns.) împreunå
cu Wilhelm [Kremnitz] pe M. Eminescu, alienat, la Dr. ªu¡u. Delirare neîntreruptå.
Nu m’a recunoscut, vorbind într’una, scuipând în toate pår¡ile. O priveli¿te care
te întristeazå ¿i te desgustå, fårå nici o atrac¡ie.” Coinciden¡a (?) må face så
repet întrebarea dacå nu cumva, Eminescu, furios ¿i dispre¡uitor totodatå, scuipa
spre Maiorescu. Faptul cå, dupå 28 iunie 1883, în pofida invita¡iilor primite,
Eminescu nu a mai cålcat niciodatå pragul casei lui Maiorescu este un element
de naturå så sus¡inå aceastå ipotezå.

Cuvintele rostite de Eminescu de la fereastra cupeului pot fi… bizare, så
zicem, dovedind rupere de realitate, sau, din contrå, pot con¡ine un mesaj ascuns,
caz în care probeazå un plus de luciditate. ¥n prima variantå, n-ar fi nimic de
comentat asupra cuvintelor în sine, dar se impune, legitim ¿i necesar, observa¡ia:
dacå ele probau „diagnosticul” pus lui Eminescu încå din luna mai, de ce
Maiorescu nu le-a reprodus nici în jurnal, nici în vreo scrisoare? Le-a socotit
lipsite de importan¡å? Dacå „da”, så credem cå spusele gospodinei Catinca Slavici,
cite¡ caligrafiate în jurnalul avocatului, aveau, din punct de vedere medical, o
greutate mai mare decât vorbele lui Eminescu? Cum s-ar împåca o asemenea
idee cu pozi¡ia pretins ¿tiin¡ificå de pe care Maiorescu trata cazul „protejatului”
såu? Adicå, a putut så scrie – nu o datå – cå Eminescu scuipa, oferind un spectacol
care „te desgustå” ¿i a ¿tiut så sublinieze pentru posteritate zilele în care, pasåmite,
Eminescu i s-ar fi pårut alienat, dar i s-a terminat cerneala ¿i i s-a rupt vârful la
creion tocmai la vorbele „bolnavului”, care, multe sau pu¡ine, aberante sau nu,
puteau constitui probe certe privind starea de sånåtate a acestuia? De ce l-am
crede pe alunecosul jurist Maiorescu, prins nu o datå cu ocaua micå, ¿i nu ne-am
întreba: nu cumva, abilul avocat a ascuns aceste cuvinte tocmai pentru cå în¡elesese
exact ce voia så spunå Eminescu? Nu cumva, tocmai u¿urin¡a cu care le-a descifrat
¿i faptul cå se ¿tia cu musca pe cåciulå l-au fåcut så se teamå cå al¡ii decât juna lui
fiicå ar fi putut intra la idei, auzindu-le?

Cu riscurile de rigoare ¿i fårå a avea preten¡ia cå de¡inem adevårul cu
toate nuan¡ele lui, vom încerca så aråtåm cå, în diminea¡a zilei de 20 octombrie
1883, Eminescu nu vorbea deloc în dodii.
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Voi începe cu numele lui Argus, strigat cu câteva clipe înaintea ca trenul
så se punå în mi¿care. Anca Balaci îl prezintå pe Argus astfel: „Monstru fabulos,
nåscut din Agenor (sau Arestor). Avea o sutå de ochi (conform altor surse, o
mie – n.ns.), din care, atunci când dormea, se închideau doar o parte, ceilal¡i
råmânând deschi¿i. A fost pus de Hera s-o påzeascå pe Io (nimfå iubitå de
Zeus, fiica lui Inachus, regele regiunii grece¿ti Argolida, cu capitala în ora¿ul
Argos – n.ns.), care fusese metamorfozatå în vacå. Ca så-¿i scape iubita, Zeus
l-a trimis pe Hermes så-l ucidå pe temutul ei paznic. Dupå o legendå, Argus ar
fi fost omorât de o piatrå aruncatå de la distan¡å de Hermes; dupå alta, i s-ar
fi tåiat capul, dupå ce zeul l-a adormit mai înainte cântându-i cu fluierul lui
Pan. Dupå moarte, se spune cå Hera a semånat cei o sutå de ochi ai lui Argus
pe coada påunului, pasåre care îi era dedicatå.” (George Låzårescu prezintå
personajul sub numele Argos ¿i completeazå cå la fel se numea ¿i un „zeu
grec”, care „î¿i are originea în zeul egiptean Argos, frate cu Osiris, pus de
acesta så o påzeascå pe Isis, în prezen¡a a o sutå de paznici, care trebuiau så-
i spunå tot ce face zei¡a.”)

Invocarea numelui Argus, monstruosul paznic, se potrive¿te mult prea
bine cu situa¡ia lui Eminescu, aflat sub atentå urmårire ¿i în imposibilitate de a
scåpa, pentru a o socoti întâmplåtoare. De altfel, simbolul folosit de Eminescu,
chiar dacå nu constituie continuarea u¿or previzibilå a celorlalte cuvinte
reproduse de Livia Maiorescu, nici nu vine ca nuca în perete. „Argus” ¿i
„conspira¡ie” au minimum douå puncte comune. ¥ntâi, a¿a cum conspira¡ia
nu are scopuri filantropice, nici Hera nu l-a pus pe Argus în preajma lui Io,
doar pentru a o feri de mu¿te. ¥n al doilea rând, marele numår de ochi ai lui
Argus aminte¿te de complicii oricårei conspira¡ii, dintre care cel pu¡in unul stå
permanent de strajå.

A¿adar, Eminescu i-a spus lui Maiorescu, râzând: „Dr. Robert Mayer,
marele moment, o conspira¡ie ¿i acolo marea domni¿oarå”. Pentru Livia, aceste
11 cuvinte (între care nici un verb) n-or fi însemnat prea mult sau chiar nimic,
din ele putând så se recunoascå doar pe sine ¿i, eventual, så sesizeze ironia.
Meritå înså remarcat cå, pe de o parte, ea le-a memorat ¿i cå, pe de altå parte,
nu le prezintå ca pe o dovadå certå de alienare, relatarea ei fiind nea¿teptat de
neutrå. Ultimele douå cuvinte, „marea domni¿oarå”, reprezintå o trimitere
extrem de exactå, care dovede¿te cå Eminescu ¿tia foarte bine cu cine stå de
vorbå. Dacå Livia Maiorescu a fost pomenitå din curtoazie ori ca element
decorativ, aflat pur accidental în preajma tatålui ei, råmâne irelevant. Oricum,
cuvintele „¿i acolo” o separå pe fiica magistrului de tatål ei ¿i de faptele pe care
Eminescu i le atribuie acestuia.

„Marele moment”… De obicei, aceastå formulare trimite cu gândul la
cineva aflat în pragul unei reu¿ite ori al unui eveniment deosebit. ¥n momentul
în care sunt rostite cele douå cuvinte, înså, în preajmå se aflå oameni care nu
fac nimic ie¿it din comun: Livia ¿i-a înso¡it tatål într-o plimbare la garå, Chibici
pleca la cererea altora, vigilentul paznic era un necunoscut, iar Eminescu nu
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putea socoti o izbândå faptul cå fusese scos dintr-un ospiciu, pentru a fi mutat
într-altul. Devine clar, cred, cå „marele moment” este legat strict de persoana
lui Maiorescu, care, în acel moment, nu fåcea altceva decât så se debaraseze
de Eminescu, expediindu-l la Viena, sub pazå. ¥n acest caz, între „marele mo-
ment” ¿i „România liberatå!” – cuvinte rostite (se zice) la sosirea în capitala
Imperiului – s-ar putea stabili o legåturå directå, ironia din ambele formulåri
având aceea¿i ¡intå: „marele moment” pregåtit de Maiorescu era „liberarea”
României de… prezen¡a lui Eminescu.

De altfel, prin plasarea între „doctor(ul) Robert Mayer” ¿i „conspira¡ie”,
„marele moment” råmâne legat de amândouå – putând fi socotit, a¿adar, la o
primå vedere, un mare moment pentru numitul doctor (prin care, se va vedea,
Eminescu îl ¡inte¿te pe Maiorescu) ¿i pentru complicii cu care acesta pusese la
cale „conspira¡ia”. Roti¡å insignifiantå a ocultului mecanism, Chibici pare så
nu fi fost bågat în seamå.

„Conspira¡ia”. Exista ea doar în imagina¡ia lui Eminescu? Ni se cere så
credem cå da. Dovezile? Cuvântul de onoare al unuia ¿i al altuia, oameni de
condei  ¿i cu ochi frumo¿i. Nu mai ajunge. Când ¿tim fie ¿i numai cå Eminescu
a fost råpit ¿i sechestrat, cå „nebunia” lui a fost atestatå pritr-un document fals,
cå în tårå¿enie au fost implicate personaje cu func¡ii în Stat, care, în cazul lui,
au încålcat flagrant Legea de la un cap la altul, putem spune cu mâna pe inimå
cå Eminescu nu gre¿ea cu nimic, vorbind de „conspira¡ie”. Pentru el, înscenårile
nu erau ceva nou, de neconceput în România, el însu¿i scriind despre falsul
atentat regizat împotriva lui Bråtianu, despre asasinarea lui Catargiu ori despre
mi¿eleasca detronare a lui Vodå Cuza. ¥ntr-o ¡arå în care cele trei evenimente
fuseserå posibile, garantarea drepturilor civile ale unui ziarist ar fi fost o preten¡ie
cam mare, mai ales când acel ziarist era, potrivit propriei descrieri, „unul din
oamenii cei mai bine urâ¡i din România… Naturi ca ale noastre sunt menite
sau så înfrângå relele sau så piarå, nu så li se plece lor” (epistolå cåtre Veronica,
august 1882). Afirma¡iile vin dupå ce, cu o lunå înainte, îi scrisese: „«Timpul»
acesta m-a stricat în realitate cu toatrå lumea; sunt un om urât ¿i temut – fårå
nici un folos du reste.”

Faptul cå, auzindu-l pe Eminescu declarându-se victima unor aranjamente
oculte, Maiorescu nu numai cå nu a încercat så ob¡inå explica¡ii de la „nebun”,
nu numai cå nu i-a comentat spusele cu Chibici ¿i cu fiicå-sa, dar nici måcar nu
a tresårit, este mai mult decât elocvent. Aceea¿i reac¡ie o va avea ¿i câteva luni
mai târziu, când va afla de la sora lui cå Eminescu, men¡inându-¿i convingerea
exprimatå în Gara de Nord, afirmase la Ia¿i, în repetate rânduri, cå era „un om
sacrificat”.

Legat de aceste ultime trei cuvinte rostite de Eminescu, meritå remarcate
douå aspecte: nimeni nu a încercat så afle direct de la acesta de ce anume se
socotea „sacrificat”, cine ¿i de ce îl sacrificase etcetera ¿i, doi, nimeni nu l-a
contrazis. Ipoteza cå „amicii” nu ar fi cerut detalii din dorin¡a de a-l menaja nu
rezistå, deoarece, în acele clipe, nici måcar Maiorescu nu mai sus¡inea cå
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Eminescu n-ar fi lucid. Scrisoarea prin care, odatå cu trimiterea lui Eminescu la
Ia¿i (7 aprilie 1884), magistrul î¿i informa sora cå, „¥n ceea ce prive¿te gândirea
logicå, ¿i-a revenit complet”, dar cå finul lui spirit de observa¡ie, depistase
„unele tråsåturi patologice” (în fapt, o întreagå listå) nu e decât o altå mostrå
de alibi prefabricat, destinat viitorimii. ¥n primul rând, råmâne o enigmå cum a
reu¿it Maiorescu så tragå numeroasele-i concluzii referitor la starea sånåtå¡ii lui
Eminescu, cu care nu a schimbat nici douå vorbe, dupå întoarcerea acestuia în
ºarå. ¥n al doilea rând, într-o epistolå care începe cu semnificativa frazå: „Trebuie
så-¡i mårturisesc Titus, cå am råmas cu totul încremenitå când am citit în
scrisoarea ta ce comedie se va pune la cale în legåturå cu numirea lui Eminescu”
Emilia Humpel îl va contrazice ¿i în ceea ce prive¿te concluziile lui de ordin
medical: „N-am aflat confirmarea a tot ceea ce ai scris despre el” (11 aprilie).

¥n episodul descris de Livia Maiorescu, un gest important îl reprezintå
reac¡ia paznicului: îndatå ce Eminescu roste¿te pu¡inele lui cuvinte, gardianul
de lângå el închide fereastra. I s-a ordonat acest lucru? Credem cå da, deoarece,
dacå ar fi ac¡ionat din proprie ini¡iativå ¿i contra voin¡ei lui Maiorescu, acesta
ar fi intervenit imediat. Cum nu a fåcut-o, deducem cå Maiorescu era cel care
dorea ca geamul cupeului så fie închis. De ce? Pentru cå îi sunase în urechi
ceva care nu era deloc nici nou, nici lini¿titor? ªi, astfel, ne întrebåm iar ce o fi
avut în minte C. Dumitriu, atunci când îi scria lui M. Bråneanu cå Eminescu
„tot aiureazå despre câte în soare ¿i lunå” (16 iulie 1883). Nu cumva, încå din
prima clipå a sechestrårii, Eminescu a invocat, existen¡a conspira¡iei împotriva
lui, revolta sa fiind taxatå drept probå de nebunie?

ªi-apoi, existå o evidentå continuitate a comportamentului lui Eminescu.
Faptul cå de la Döbling, cu toate insisten¡ele medicilor, nu s-a aråtat dornic så
scrie nimånui din ºarå, chiar nu spune nimic? Chiar nu avem nimic de în¡eles
din refuzul lui constant de a lua legåtura cu vreo cuno¿tin¡å? Au nebunii autentici
o atare constan¡å a opiniei? Obsesie? Foarte bine, o putem lua în calcul, dar
numai dupå ce ni se explicå de ce nu s-a încercat tratarea ei ¿i de ce a impus
a¿ezarea într-un balamuc.

Cine era misteriosul „doctor Robert Mayer”? Este vorba de naturalistul
¿i medicul german Julius Robert von Mayer, nåscut la Heilbronn în 1814. ¥n
amuzantele noastre dic¡ionare, J. R. von Mayer începe prin a fi prezentat ca
naturalist ¿i medic, dar, cu trecerea anilor, devine medic ¿i numic mai mult,
medic ¿i fizician ¿i sfâr¿e¿te prin a fi doar fizician. ¥n 1841, la vreo sutå de ani
dupå ce, într-o epistolå din 1748 cåtre matematicianul ¿i mecanicianul elve¡ian
Leonhard Euler (1707-1783), M. V. Lomonosov (1711–1765) formulase
principiul conservårii materiei, este scriså scurta lucrare (de 13 pagini, precizeazå
Eminescu) intitulatå Bemerkungen über die Kräfte de unbelebten Natur
(publicatå un an mai târziu, în Annalen der Chemie und Pharmacie). Autorul
ei, Julius Robert von Mayer, avea atunci numai 27 de ani. Afirmând cå a¿a-
numitele „for¡e” (energii) prezente în cåldurå, în reac¡iile chimice, în electricitate,
în mi¿carea mecanicå etcetera sunt calitativ diferite ¿i se pot transforma una în
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alta, respectând anumite raporturi cantitative, von Mayer enun¡å principiul
conservårii energiei, care nu poate fi nici creatå, nici distruså. Eminescu noteazå,
invocând esen¡a acestui principiu fundamental: „Aici vine J. Robert Mayer ¿i
sus¡ine cå întreaga energie cuprinså în sistemul nostru solar este o sumå
constantå, incapabilå de-a fi diminuatå sau sporitå, pururea aceea¿i, ¿i cå
toate manifesta¡iunile acestei singure puteri sunt termenii fenomenologici, cari
aduna¡i la un loc ne dau pururi acea sumå constantå” (manuscrisul 2267).
„De la aceastå datå – scrie el pe o altå filå – începe o nouå epocå în ¿tin¡ele
naturale” (manuscrisul 2270).

Ulterior, von Mayer a extins principiul mai sus enun¡at ¿i la procesele
din sânul materiei organice ¿i anorganice (lucru previzibil, datå fiind profesia
lui de bazå). Alte lucråri mai cunoscute ale acestui medic, care fie a fost pasionat
de fizicå, fie, mai degrabå, a påtruns în tainele ei pentru a descifra misterele
lumii vii, sunt: Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem
Stoffweschsel (1845); Bemerkungen über das mechanische Aequivalent der
Wärme (1851) ¿i Die Mechanik der Wärme (1867). Ultima este socotitå de
multe izvoare drept cea mai importantå, autorul reu¿ind så determine destul de
exact echivalentul mecanic al caloriei ¿i så demonstreze cå lumina, cåldura,
magnetismul ¿i altele asemenea nu sunt „fluide imponderabile”, cum s-a
considerat timp îndelungat ¿i cå nu sunt nici independente una de alta. Referitor
la aceastå lucrare, Eminescu scrie: „Puntul de razim ¿i de învârtire al acestor
nouå teorii despre raporturile reciproce dintre puterile naturii este doctrina
despre cåldurå ¿i despre rela¡iunile ei cu alte agen¡ii, mai cu seamå cu mi¿carea
mecanicå, o învå¡åturå care se înseamnå cu numele de «teoria mecanicå a
cåldurii»” (manuscrisul 2270).

¥n întreaga publicisticå eminescianå de la Timpul, numele lui J. R. von
Mayer apare o singurå datå, la un an de la decesul acestuia – ¿i atunci, la mâna
a treia. Mai exact, sub titlul „Peste cât timp va pieri lumea?”, Eminescu scrie
doar douå rânduri introductive, prin care anun¡å cå urmeazå traducerea unui
articol, preluat „dupå «Voss. Ztg.»”. Este vorba de un comentariu pe marginea
unei conferin¡e a profesorului Dubois Reymond, în cadrul cåreia numitul ora-
tor aminte¿te ¿i de von Mayer: „Noi ne procuråm toatå provizia de cåldurå de
la Soare ¿i, dupå teoria lui Iulius Robert Mayer asupra conservårei for¡ei,
fiecare mi¿care, afarå de for¡a atractivå a Lunei, care face fluxul ¿i refluxul
apelor mårei, este numai o luminå solarå transformatå” (17 aprilie 1879).
Atât ¿i nimic mai mult!

Dar dacå numele lui J. R. von Mayer nu a apårut în Timpul decât prin
aceastå traducere, în schimb, îl întâlnim în manuscrisele Eminescu, care a  nutrit
fa¡å de lucrårile neam¡ului un mare interes personal. O dovadå råmâne ¿i faptul
cå, a¿a cum aflåm de la domnul D. Vatamaniuc, studiul din 1841 „este tradus
de Eminescu ¿i se påstreazå în manuscrisele sale (OPERE, XIV, 950-955)”.
Alte probe pot fi descoperite råsfoind manuscrisele confiscate de Maiorescu,
care dovedesc din plin cå Eminescu nu era interesat de cercetårile lui Mayer
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numai pentru a avea ce så traducå, ci le-a folosit spre a-¿i spori propria putere
de pricepere a mecanismelor existen¡ei materiale. Eminescu nu era ca
dobermanul citit, care te îneacå în parafraze ¿i citate memorate ca la teatru.
Lecturile nu se lipeau de Eminescu ca ab¡ibildul de u¿a frigiderului, så se
uimeascå musafirii, ci deveneau argument ori explica¡ie a gândirii lui, mereu
dinamicå. Eminescu nu era simplu difuzor, ci ¿i permanent producåtor de idei
– idei pe care (asemenea caracudei din epocå, virtuoaså prin încetineala ei la
minte!), unii nu le pricep nici aståzi.

Så revenim la momentele de dinaintea plecårii la Döbling. A¿adar, când
îl zåre¿te pe Maiorescu, Eminescu î¿i face un „ochean” din degete ¿i roste¿te:
„Doctorul Robert Mayer, marele moment, o conspira¡ie…”. Fire¿te, ne putem
a¿tepta så-i auzim pe unii domni zicând: „Ce altå dovadå mai bunå de nebunie
trebuie, decât invocarea, tam-nisam, a unui medic decedat?”

Este drept cå, la primå vedere, pentru cel sumar informat, cuvintele lui
Eminescu sunå ciudat. Cititorul obi¿nuit trece u¿or peste ele, între altele, pentru
cå nu ¿tie nici cine era von Mayer, nici nu cunoa¿te în ce a constat, de fapt,
implicarea lui Maiorescu. Faptul cå în manuscrisele lui Eminescu gåsim scris
„genialul Julius Robert Mayer”, cu altå ocazie precizându-se cå von Mayer
deschisese „o nouå epocå în ¿tiin¡ele naturale”, aratå sincera lui pre¡uire
acordatå medicului german. Acesta era neam¡ul. De cealaltå parte, Maiorescu
era avocat, estet, logician ¿i om politic, numai cå, în cerc restrâns de amici ¿i în
familie, acesta mai pretindea cå ar fi ¿i specialist în afec¡iuni psihice (nu ¿tiu în
ce måsurå chiar credea ce spune, dar este sigur cå nu s-a sfiit så-i scrie surorii
lui, fårå så-i tremure mâna: „bolile mentale sunt specialitatea studiilor mele” –
19 octombrie 1883). Aceastå preten¡ie, pe care nu e rostul nostru så o etichetåm,
nu avea de ce så-l supere pe Eminescu, pânå în clipa în care s-a poment el
însu¿i victima straniului medic de duminicå.

Foarte probabil ca Eminescu så fi ¿tiut încå din prima clipå cå Maiorescu
era cel cåruia trebuia så-i „mul¡umeascå” pentru faptul cå fusese aruncat într-o
cu¿cå la ªu¡u. Eminescu nu avea cum så uite cå, în acea zi nenorocitå de varå,
Maiorescu, ¿i nu altul, fusese cel care îl trimisese în mod expres la Sim¡ion,
unde câ¡iva in¿i vânjo¿i îl a¿teptau cu cåma¿a de for¡å spålatå, cålcatå ¿i apretatå.
Cum el ¿tia bine cå nu ar fi ajuns la Sim¡ion dacå nu i-ar fi cerut Maiorescu ¿i
cum „comandoul” nu l-ar fi pândit la punct fix dacå nu avea garan¡ia cå va
veni, nu trebuia så fii geniu ca så te convingi cå „protectorul” era la curent cu
ceea ce s-a întâmplat în 28 iunie ¿i dupå aceea.

Dacå Eminescu n-ar fi fost sånåtos psihic atunci când era dat pe mâna
lui ªu¡u, de ce Maiorescu, în loc så ac¡ioneze pe fa¡å, ca orice om normal, bine
inten¡ionat, a apelat la regia umbrelor? ªi, hai så zici, cå, în 28 iunie, în clipa în
care a plecat în concediu, el putea motiva cå n-ar fi ¿tiut cât de ilegal a fost
„internat” Eminescu. Dar dupå aceea? Dacå era cu adevårat „protectorul” lui
Eminescu, de ce nu a reac¡ionat deloc fa¡å de absen¡a atâtor ¿i atâtor documente,
ce trebuiau întocmite în cazul unui smintit autentic? Nu avea obliga¡ia så dea
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în vileag ticålo¿ia? Iar dacå îl socotea pe Eminescu nebun ¿i, mai ales, dacå nu
avea mari speran¡e privind înzdråvenirea lui, de ce nu a luat legåtura cu
Eminovicii, pentru a le propune så-l ¡inå la Ipote¿ti ori în altå parte? De ce, de
la bun început, a amenin¡at cu internarea definitivå la Golia sau la Mårcu¡a? Cu
ce drept decidea el în locul familiei lui Eminescu?

¥n acea primå zi, în care s-a jucat, de fapt, destinul lui Eminescu, lucrurile
au fost bine puse la punct. ¥n cazul în care, în¡elegând ce se petrece, Eminescu
l-ar fi acuzat încå de atunci pe Maiorescu de conspira¡ia puså la cale împotriva
lui, nu reu¿ea decât så convingå cå e nebun. Nu degeaba Maiorescu aranjase
ploile în a¿a fel încât, afarå de Rosetti, de Sim¡ion, de ªu¡u ¿i poate de al¡i
câ¡iva, nimeni så nu mai ¿tie cå el organizase råpirea ¿i sechestrarea. ªi nu
degeaba, în aceea¿i zi, plecase în stråinåtate, fåcând, astfel, ca orice acuza¡ie
privind amestecul lui så parå celorlal¡i aberantå. Nu degeaba s-a substituit ªu¡u
comisiei medicale legale ¿i nu degeaba au fost viclean ocolite atât naturala
preluare a „bolnavului” de cåtre familie, cât ¿i punerea lui sub interdic¡ie (acest
ultim demers presupunând interogatoriu luat bolnavului ¿i aducerea cazului în
instan¡å). Nu degeaba a interzis ªu¡u accesul la „nebun”. Nu degeaba a fost
scos la scenå deschiså Ocå¿anu, cu întregul lui repertoriu de minciuni ¿i nu
degeaba, mai târziu, Maiorescu îi trimitea bani lui Ocå¿anu, la Paris!

Dacå suntem aten¡i, constatåm cå, de fapt, încå din acele prime zile nu a
fost citat (nici în preså, nici în coresponden¡a cunoscutå, nici ca zvon) vreun
nume de „amic” despre care så se afirme cå l-ar fi internat pe Eminescu. ¥n
prima zi, 1 iulie, s-a scris doar cå acesta ar fi „cåzut greu bolnav” (Românul –
foaie guvernamentalå) sau cå ar fi „fost atins d-aliena¡iune mintalå”
(Telegraphulu – gazeta liberalilor radicali). Cine, când, cum ¿i unde constatase
acest lucru? N-a interesat nici o clipå ¿i nu intereseazå nici aståzi, de¿i faptul cå
ziarele Puterii au pus diagnosticul înainte ca ªu¡u så apuce så se pronun¡e a fost
¿i råmâne mai mult decât strident. ¥n condi¡iile în care, din handicap mintal ori
cu bunå ¿tiin¡å, câteva ziare distrug un destin, nici nu trebuie så ne mai miråm
cå nu a fost urmåritå respectarea Legii. Numai România liberå din ziua
urmåtoare oferå ceva informa¡ii, extrem de vagi, despre ceea ce se petrecuse:
„Amicii såi îngrijora¡i de zilele unui bun amic, l-au condus Mar¡i la casa de
sånåtate. Ei îl viziteazå regulat ¿i fac totul pentru a lui însånåto¿ire.” Minciuna
e la ea acaså! De unde aceste informa¡ii în exclusivitate? Simplu: România
liberå era conduså de D. A. Laurian, apropiat al lui Maiorescu. De altfel, din
1881, acest ziar fundat în 1877 ¿i-a pierdut independen¡a, apropiindu-se tot
mai mult de linia junimistå ¿i sfâr¿ind prin a deveni chiar oficiosul Junimii
politice. Redactor la România liberå a fost ¿i M. Bråneanu, individul care, la 21
aprilie 1889 (de unde, oare?), a fost invitat de procuror „spre a da ori cari
explica¡iuni relativ la familia alienatului M. Eminescu”. Din moment ce
Eminovicii – Aglaia, Matei ¿i Harieta – nu au fost nici måcar în¿tiin¡a¡i de
autoritå¡i, deducem cå Bråneanu a pledat în mod interesat, procurorul alcåtuind
un consiliu de familie format numai din stråini – între care, se-n¡elege, M.
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Bråneanu, D. A. Laurian ¿i Maiorescu. Modul în care a fost „lucrat” ¿i acest
dosar este jignitor de pårtinitor ¿i de få¡i¿.

Poate cå tåcerea asupra amicalei… internåri ar fi fost påstratå mai mult
timp, dar ar fi båtut prea tare la ochi: totu¿i, subit, Eminescu dispåruse fizic!
Pauza din intervalul 28 iunie – 1 iulie a fost înså suficientå pentru a-l scoate cu
totul din ecua¡ie pe Maiorescu. El scrie în jurnal cå, la câteva ceasuri dupå
„internare”, l-ar fi informat pe Caragiale asupra necazului ce lovise ¿i acesta ar
fi låcrimat, dar ce credibilitate mai are Maiorescu, când ¿tim cå falsificarea
unor informa¡ii din ¥nsemnåri zilnice este doveditå, iar Caragiale nu invocå
niciodatå acest moment?

Cam acestea sunt datele principale de care cred cå trebuie ¡inut cont
atunci când analizåm pozi¡ia lui Eminescu fa¡å de Maiorescu, dupå 28 iunie.

La 20 octombrie, pe peronul Gårii de Nord, când se mai resemnase, lui
Eminescu nu-i mai råmânea, se pare, decât så-l ia în zeflemea pe înfumuratul
Maiorescu, care chiar se credea atot¿tiutor, umilindu-l cu  numele cuiva care
într-adevår fusese savant: „doctorul Robert Mayer”. Folosirea poreclelor nu
era ceva nou – la Junimea ie¿eanå mai to¡i aveau câte una. Nu ¿tim dacå în
perioada sechestrårii la ªu¡u „bolnavul” a mai apelat la asemenea adresare
ironicå, dar este clar cå, din momentul descris de Livia Maiorescu, când tatål ei
este numit „Dr. Robert Mayer” ¿i, mai apoi, „Argus”, Eminescu renun¡å în
mod deliberat så foloseascå numele proprii ale celor din jur. De ce? Poate,
pentru cå î¿i schimbase atitudinea, devenind chiar ostentativ de reveren¡ios
fa¡å de cei pe care în sinea lui îi acuza, convins fiind cå altfel, vorbind pe ¿leau,
nu face decât så-¿i agraveze situa¡ia. Afirma¡ia fåcutå peste luni de zile, în
scrisoarea cåtre Chibici, „mi-e fricå chiar de-a-mi plânge soartea, cåci ¿i
aceasta ar fi interpretat ca un semn de nebunie”, începuse, credem, så fie
valabilå pentru el încå dinaintea plecårii spre Döbling.

(Un detaliu semnificativ: la 31 decembrie 1883, Maiorescu face o vizitå
la Döbling. ¥n aceea¿i zi, Obersteiner îl scoate pe Eminescu de „la izolare” ¿i
constatå: „nu mai cântå, u¿or deprimat, nu mai då denumiri false, cite¿te.
Vizita lui Maiorescu nu-l influen¡eazå.” Obersteiner descrie o stare de fapt, dar
nu o explicå prin nimic, de¿i este cel pu¡in curios cå, brusc, Eminescu a încetat
¿i så cânte, ¿i så foloseascå porecle ¿i s-a apucat ¿i de lecturå. ¥n cåutarea unei
explica¡ii, una dintre întrebåri råmâne urmåtoarea: fåcuse Eminescu în acea zi
un târg, pentru a fi scos „de la izolare”?

Cea mai ciudatå este renun¡area la porecle. Cum se explicå? S-a trezit
Eminescu în diminea¡a de 31 decembrie ¿i, dintr-o datå, ¿i-a dat seama cå Fritz
nu era „regele Norvegiei”, cum îl numise el pânå atunci? Ce anume a determinat
schimbarea identitå¡ii celorlal¡i în mintea ¿i în dialogurile lui? Cine ¿i când l-a
învå¡at care erau adevåratele nume ale celor porecli¡i? Dacå lucrurile s-ar fi
petrecut peste noapte, mediul de la Döbling trebuia så-i parå lui Eminescu nou,
aproape necunoscut. Un asemenea moment nu se depå¿e¿te foarte simplu,
pentru cå el presupunea ca, în acea clipå, Eminescu så con¿tientizeze cå fusese
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grav bolnav, nemai¿tiind de sine. Prin urmare, era de a¿teptat ca el, alertat, så
cearå låmuriri, inclusiv asupra locului în care se afla. ¥n cazul în care, a¿a cum
pretinde Maiorescu, ar fi intrat în ospiciu delirând ¿i ar fi continuat så delireze
pânå în ianuarie, el nu putea ¿ti absolut nimic despre stabilimentul în care se
pomenise – nici måcar în ce ¡arå se aflå. Dacå ar fi tråit într-o lume iluzorie, cu
regi ¿i împåra¡i, aterizarea în realitate trebuia så fie destul de durå.

De la doctorul Obersteiner aflåm, înså, doar cå Eminescu, parcå la
comandå, „nu mai då denumiri false”, spunând fiecåruia pe nume. Asta
demonstreazå cå el cuno¿tea acele nume ¿i, implicit, aratå cå apelase la porecle
din cu totul alte motive decât necunoa¿terea numelor reale ori „nevoia de a
tråi în mijlocul unei lumi alese”. De altfel, a afirma cå poreclele ar fi fost date
„din nevoie”, echivaleazå cu a recunoa¿te cå Eminescu folosea în mod deliberat
o anumitå strategie. Deci, el îi poreclea pe salaria¡ii ospiciului din ra¡iuni pe
care nu le discutåm acum.)

La maså cu baronii

Fårå så vrea, Maiorescu mai aruncå o geanå de luminå asupra
tenebroasei pove¿ti, consemnând într-una din paginile jurnalului såu:

„La ora 12, prânz la baronul Saurma (ministrul plenipoten¡iar german), cu
baron Mayer (ministrul plenipoten¡iar austriac) ¿i cu contele Monts ¿i
consilierul aulic Metz” (vineri, 2 decembrie 1883). A¿adar, la numai 5 luni
dupå eliminarea lui Eminescu din via¡a publicå ¿i la nici o lunå ¿i jumåtate
dupå trimiterea acestuia la Döbling, ac¡iunile lui Maiorescu urcå aproape
instantaneu („mare recunoa¿tere a importan¡ei mele politice”, noteazå el încå
de la 4 octombrie) ¿i el ajunge så ¿adå la maså cu lumea bunå din Imperiu.

Ambi¡ia lui Maiorescu l-a dus pânå în pragul dorin¡ei de a înlåtura
cabinetul Bråtianu, prin mijloace deloc elegante (¿i în scopuri nu tocmai
române¿ti, apropierea de Viena fåcându-se cu pre¡ul „uitårii” românilor din
Transilvania), dar premierul liberal a devenit invulnerabil în urma întâlnirii de
la Gastein (26 august), unde a discutat direct cu Bismarck, cancelarul prusac
care promova ideea cå tran¿area chestiunilor politice nu se face prin tratative,
ci „prin fier ¿i sânge”.

Putem, oare, så nu remarcåm ¿i coinciden¡a (?) care face ca Maiorescu,
autor al unui program axat pe ideea a¿ezårii cu orice pre¡ a României sub
umbrela Imperiului de la vest, så ajungå så petreacå cot la cot cu ambasadorul
Vienei la Bucure¿ti, în vreme ce Eminescu, du¿manul neîmpåcat al acestei
politici, gazetarul care sus¡inea cå numai neutralitatea putea salva România de
cele trei împårå¡ii care o înconjurau, era zåvorât în ospiciu? Mai pe ¿leau spus:
putem så credem cå în evolu¡ia lui Maiorescu pe scena politicå nu a contat
deloc sprijinul oferit de el Vienei? Så credem cå el s-a numårat pur întâmplåtor
printre pu¡inii politicieni care, datå fiind implicarea lor directå în satisfacerea
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dorin¡elor imperiale, au ¿tiut de existen¡a ¿i de con¡inutul Tratatului secret
româno-austro-ungar? Putem så credem cå pozi¡ia obstruc¡ionistå a lui Eminescu
nu a constituit un element decisiv în internarea lui la ªu¡u ¿i, mai apoi, la
Döbling?

¥ntre comesenii lui Maiorescu, din amintita zi de 4 decembrie, apare ¿i
un a¿a-numit „baronul Mayer” – persoanå inexistentå, numele lui real fiind
Mayr (Fleicher von Mayr). Prin gre¿ita scriere a numelui acestui ambasador
austro-ungar la Bucure¿ti, Maiorescu poate crea confuzii, substituindu-l, de
pildå, lui J. R Mayer, medicul invocat de Eminescu la plecarea spre Döbling.

Ce loc a ocupat ambasadorul Fleicher von Mayr în via¡a lui Eminescu?
¥n loc de comentarii, voi prezenta unul dintre rapoartele secrete semnate de
acest baron austro-ungar, cu care Maiorescu schimba elevate opinii, între douå
måsline:

„Bukarest
7, Juni 1882
Prea nobile conte,
«Societatea Carpa¡ilor» a ¡inut în 4 ale lunii în curs o întrunire publicå

cu un sens secret. Dintr-o surså sigurå, am fost informat despre aceastå
întrunire, dupå cum urmeazå: tema dezbaterii a fost situa¡ia politicå. S-a stabilit
ca lupta împotriva Austro-Ungariei så fie continuatå, aceasta ar urma så se
facå fårå a se recunoa¿te existen¡a  unei «Românii iredenta». S-a recomandat
membrilor cea mai mare pruden¡å.

Eminescu, redactor principal la «Timpul», a fåcut propunerea ca studen¡ii
transilvåneni de na¡ionalitate românå, care frecventeazå institu¡iile de
învå¡åmânt din România, pentru a se instrui, så fie pu¿i så ac¡ioneze în timpul
vacan¡ei în locurile lor natale pentru a orienta opinia publicå în direc¡ia unei
«Dacii Mari».

Secå¿anu, redactor secundar la «România liberå», a citit în plen câteva
scrisori din Transilvania, adresate lui, din care a reie¿it cå românii de acolo ¿i-
ar a¿tepta fra¡ii cu bra¡ele deschise.

O epistolå a lui Bådescu, inspector ¿colar din jude¡ul Neam¡, adresatå
unui jurnalist anume Miron, comunicå cå la Nasåud situa¡ia ar fi favorabilå.

Permite¡i-mi Excelen¡å så-mi exprim cel mai ales respect.” [von Mayr]
Oare, „sursa sigurå” îl cuno¿tea pe Slavici, omul infiltrat de Maiorescu

în societatea Carpa¡ii? Oare, acea „surså sigurå” avea vreo legåturå cu
Ocå¿anu, individul prezentat de Slavici, fårå înconjur, drept „omul poli¡iei”,
unul dintre cei trei civili implica¡i direct în arestarea lui Eminescu ¿i, totodatå,
individul cåruia, din motive necunoscute, Maiorescu îi trimitea bani la Paris,
dupå expulzarea din 1885? Sau era vorba de o persoanå sus-puså, pentru care
cei doi numi¡i erau simpli informatori? Oare, Mayr î¿i culegea informa¡iile
gra¡ie naivitå¡ii „sursei” sau aceasta î¿i fåcea o datorie de onoare, punându-l în
curent cu noutå¡ile?

¥n Timpul, Eminescu scrie o singurå datå numele lui Mayr, într-un text
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scurt, care meritå så fie prezentat integral. Nota, intitulatå „Austria ¿i guvernul
nostru”, a apårut la 26 iunie 1883, cu numai douå zile înaintea sechestrårii
autorului.

„«Neue freie Presse» de la 22 iunie vine ¿i confirmå ¿tirea cå guvernul
austro-ungar nu s-a mul¡umit cu comunicatul din «Monitorul oficial» român
privitor la rodomontadele ro¿ii din Ia¿i. Numita foaie scrie, între altele:

¥ntâmplårile de la banchetul din Ia¿i preocupå necontenit lumea
diplomaticå. Cabinetul vienez a declarat oficial cå nu se poate mul¡umi cu
comunicatul apårut în «Monitorul oficial» din Bucure¿ti ¿i, în sensul acesta, la
20 iunie deja, ministrul de externe a însårcinat pe ambasadorul austro-ungar,
baronul Mayr, så cearå de la guvernul român declara¡iuni pozitive ¿i precise.

Dupå cum ne încredin¡eazå foaia vienezå, mai ales cei din Pesta sânt
îndârji¡i, nu atât contra celor vorbite de d. Grådi¿teanu, ci contra discursului
pronun¡at la Ia¿i de d. C. A. Rosetti, care a numit pe regele Carol «Rege al
românilor». Regele a råspuns la acest discurs, ce s-a reprodus în «Monitorul
oficial», ca fiind unul din discursurile oficiale.

Acum mårgåritarele d-lui Grådi¿teanu ¿i Rigatul d-lui Rosetti reclamå
de la guvernan¡ii no¿tri tot atâtea genuflexiuni ¿i umile rugåciuni de iertare!”

Este vorba de discursul rostit de P. Grådi¿teanu cu ocazia dezvelirii, la
Ia¿i, a statuii lui ªtefan cel Mare. Cu patru zile înaintea acestei note, Eminescu
scrisese referitor la declara¡iile lui Grådi¿teanu:

„La noi, o ¡arå micå, înconjuratå de puternici ¿i uneori indispu¿i vecini,
un Petre Grådi¿teanu î¿i permite a atinge ¿i compromite cele mai delicate
cestiuni ale politicei esterioare ¿i a le rezolva în fa¡a guvernului ¿i a regelui ex
abrupto ¿i cu vreo zece pahare de ¿ampanie în creieri. ªi aceia care înconjoarå
pe Regele, atât de severi asupra etichetei în alte împrejuråri, în cari ar fi rezultat
mult bine ¿i pu¡in råu a i se da o u¿oarå atingere, permite în fa¡a lui så se calce
toate regulele, nu numai ale etichetei monarhice, dar chiar ale celei mai simple
bune-cuviin¡e; ¿i toatå tagma oficialå adunatå în aceastå sårbåtoare gåse¿te
firesc ¿i cuviincios ca så luåm Basarabia, Banatul, Bucovina, Transilvania la
sfâr¿itul mesii, cu armata de sticle goale ¿i de pahare sparte. (…) Rezultatul cel
întâi ¿i cel mai trist este de a profana ¿i pângåri un ideal frumos, o idee patrioticå
¿i mårea¡å, care desigur pentru moment e respinså de to¡i oamenii politici ¿i
chiar de patrio¡ii în¡elep¡i, dar care are dreptul så doarmå tainicå ¿i lini¿titå în
cugetul câtorva nobili visåtori. A o lua cu brutalitate din casta ei locuin¡å ¿i a
o da pe mâna oficialilor este tot atâta ca ¿i cum ai târâ o verginå în saturnalele
curtizanilor. Altå consecin¡å este: de a reprezenta poporul român ca un popor
revolu¡ionar, nelini¿tit, care se uitå necontenit peste hotarele vecinilor såi ¿i nu
aspirå decât la råsturnåri ¿i la anexiuni, pe când în adevår acel popor pacinic
n-are alte aspira¡iuni în afarå decât a påstra ce are ¿i înåuntru de a fi ceva mai
pu¡in jefuit de banda guvernamentalå.” (Timpul, 22 mai 1883).
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Urmårirea a început din 1876

Când am auzit prima oarå cå Eminescu ar fi fost urmårit de agen¡i
stråini, între care ¿i un anume Lachman, plåtit chiar din punga

Ambasadei vieneze la Bucure¿ti, n-am contestat posibilitatea ca informa¡ia så
fie corectå, dar, în ciuda documentului de mai sus, am socotit-o prea riscantå
pentru a o invoca. Dincolo de precizarea lui von Mayr, care scrie limpede cå
avea un „¿oricel”, care l-a „informat despre aceastå întrunire” la Societatea
„Carpa¡ii”, råmâne linia politicå a guvernan¡ilor României, care dovede¿te
prezen¡a unor simpatii evidente pentru Austria ¿i Prusia. Spun „simpatii” ¿i må
opresc, cåci a afirma cå respectiva atrac¡ie era complet dezinteresatå, ea iscându-
se din senin, în urma citirii lui Goethe ori a ascultårii valsurilor lui Strauss,
råmâne o copilårie, dupå cum a acuza pe cineva anume, în lipsa unor probe
certe, devine necuviin¡å. Existå adevåruri la îndemâna tuturor, dar pe care nu
le pronun¡å nimeni. Cine, ce pierde?

Mai nou, am avut ocazia så må conving cå von Mayr apare târziu între
cei care urmåreau din umbrå evolu¡ia lui Eminescu. Unul dintre primele rapoarte
ale austriecilor, dedicat exclusiv lui Eminescu ¿i cuprinzând mai bine de 20 de
pagini este cel din 5 ianuarie 1877 – deci, dinainte de venirea „¡intei” la Timpul.
Semnat de consulul austriac la Ia¿i, un anume Hanswenzl (sau Hans Wenzl?),
raportul este adresat lui Andrássy Gyula (pe atunci, ministru de Externe al
Austro-Ungariei). Faptul cå o copie a acestui raport existå la Arhivele Na¡ionale,
fondul Casa Regalå, aratå cå de la (cei din jurul lui) Hanswenzl (sau de la
Andrassy?) s-a gåsit un exemplar ¿i pentru Bucure¿ti – semn cå, aici, Palatul
era interesat de subiect (lucru firesc, dacå ne amintim pozi¡ia pro-germanå a lui
Carol I, care îl obliga pe acesta så accepte cå inamicii Vienei ¿i/sau ai Berlinului
trebuiau privi¡i ca du¿manii lui personali).

Iatå prima parte a invocatului Raport:
 „Mihai Eminescu, profesor universitar ¿i redactor la ziarul «Curierul de

Ia¿i» a inaugurat la sfâr¿itul lunii noiembrie 1876 un ciclu de conferin¡e publice.
Tema aleaså de Eminescu se referea la situa¡ia românilor din Austro-

Ungaria. Un numeros public a urmårit cu maximå aten¡ie prelegerea,
recompensându-l pe vorbitor cu ropote de aplauze.

Solu¡ia problemei orientale, care se råspânde¿te la ora actualå în Pen-
insula Balcanicå, a constituit motivul alegerii acestei teme de cåtre referent.

Vorbitorul a subliniat în introducere cå nu existå altå solu¡ie, decât
constituirea unei confedera¡ii care så cuprindå toate popoarele ce tråiesc acolo,
unde egala îndreptå¡ire a tuturor na¡ionalitå¡ilor ¿i a limbilor så constituie
factorul principal, pe când constituirea statelor, doar unul secundar, ¿i cå
aceastå reformå se va såvâr¿i sub patronajul Rusiei ¿i al Austro-Ungariei,
ultima reprezentând politica occidentalå.
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Apoi a ridicat problema pozi¡iei pe care trebuie s-o adopte România.
Referentul a subliniat cå, pentru a ajunge la o concluzie se vede

îndreptå¡it så prezinte politica adoptatå de Austro-Ungaria fa¡å de na¡ionalitå¡i,
în general ¿i fa¡å de români, în special. Aceastå conferin¡å a fost publicatå în
ziarul condus de el, ¿i pentru informarea Excelen¡ei voastre îmi îngådui
libertatea de a traduce în limba germanå problemele esen¡iale care au fost
abordate.”

Urmeazå traducerea, destul de corectå, dar nu integralå, a textului
conferin¡ei (originalul poate fi gåsit în Opere IX, Publicistica, p. 251–265).
Raportul se încheie astfel:

 „Eminescu a sus¡inut la 14 martie 1876 o prelegere despre influen¡a
austriacå asupra românilor din principate, încheindu-¿i expunerea cu
urmåtoarele cuvinte:

Prin urmare ne sunt necesare trei elemente;
Stabilitate, adicå un regim monarhic ereditar, mai mult sau mai pu¡in

absolutist.
Munca, adicå eliminarea proletariatului func¡ionåresc din via¡a publicå

a statului ¿i îndreptarea acestora cåtre o muncå productivå.
Economia, adicå un echilibru corect între folosul dobândit prin cheltuialå

¿i sacrificiul fåcut pentru aceasta.
Altminteri va trebui så alegem între domina¡ia austriacå ¿i cea ruseascå.
¥n cazul primei variante, evreii s-ar îndrepta în numår mult mai mare

spre sate, fa¡å de cum se îndreaptå aståzi; ¡åranii ar deveni slugile acestora pe
påmânturile cumpårate de societå¡i capitaliste, s-ar coloniza germani ¿i
na¡iunea va fi reduså la proletariat; în cazul al doilea, un ordin ar interzice
folosirea limbii în bisericå  ¿i stat, ¡åranul ar avea un trai mai bun, dar numai
cu condi¡ia rusificårii sale; fiecåruia dintre noi care dore¿te så scrie, i s-ar
interzice de îndatå meseria, iar cei mai curajo¿i ar måri numårul celor du¿i în
Siberia, fårå a fi judeca¡i, ci doar în baza unei dispozi¡ii administrative.

Permite¡i…
Hanswenzl.”
(Augustin Z. N. Pop a cunoscut acest Raport. ¥n lucrarea Noi contribu¡ii…,

el prezintå doar primele rânduri, dar nu le traduce din germanå ¿i nici nu scrie
despre ce este vorba în text. Potrivit lui Z. N. Pop, numele consulului s-ar scrie
despår¡it: Hans Wenzl.)

O dovadå care a crescut substan¡ial probabilitatea ca Eminescu så fi fost
urmårit de un agent al Vienei (caz în care începe så se lumineze tot mai mult
chipul beneficiarului real al „înnebunirii” lui Eminescu), a venit de unde må
a¿teptam mai pu¡in: de la domnul N. Manolescu. ¥ntr-unul dintre  inevitabilele
domniei sale editoriale, ne comunicå: „Robert Darnton comenteazå rapoartele
pe care un poli¡ist francez le-a consacrat scriitorilor vremii sale. Pe numele
såu Joseph d’Hémery, inspectorul de poli¡ie cu pricina avea sub supraveghere
nego¡ul cu cår¡i din Paris. Nu se ¿tie dacå din ordin sau din proprie ini¡iativå,
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el a întocmit dosare tuturor litera¡ilor epocii, mai exact între 1748 ¿i 1753, cât
s-a aflat în func¡ie, înso¡indu-le de fi¿e sintetice, asemånåtoare celor de la
cadre, de pe timpul comunismului.” ¥n paragraful urmåtor, autorul adaugå:
„Rapoartele con¡in informa¡ii succinte, ca de curriculum vitae, ¿i o parte
intitulatå Histoire, povestea pe scurt a fiecåruia, amoruri, favoruri, protectori,
întâmplåri picante, elemente fiziognomice.” (România literarå, 2–8 august
2000)

Nu pretind cå a¿ cunoa¿te dacå, în vremea în care scriitorilor parizieni li
se întocmeau primele dosare secrete la poli¡ie, în ograda ¥mpåratului de la
Viena se petrecea acela¿i lucru. (Asta era sarcina istoricilor no¿tri de ieri ¿i de
azi.) ªtiu înså cå, în 1848, revolu¡ia din Fran¡a a determinat abdicarea regelui
Ludovic Filip ¿i proclamarea republicii („A doua republicå”), în vreme ce în
Imperiul austriac, unde au avut loc råscoale mai peste tot (Praga, Milano, Viena,
Cracovia etcetera), fuga lui Metternich ¿i renun¡area la tron a lui Ferdinand I au
fåcut ca, din punctul de vedere al monarhiei vieneze, revolu¡iile så se soldeze
doar cu o predare de ¿tafetå, al cårei beneficiar a fost Francisc Iosef I, nepotul
fostului împårat. Mai ¿tiu cå regimul lui Metternich a fost unul de teroare ¿i cå
teroarea, de când existå tipåriturile, presupune ¿i controlarea apari¡iei acestora
¿i urmårirea autorilor socoti¡i periculo¿i. Dacå la aceste informa¡ii adåugåm ¿i
concluzia domnului N. Manolescu, care s-a convins recent cå, asemenea
prostitu¡iei, cenzura e veche de când lumea, îmi vine ¿i mai greu så cred cå
Austria, de¿i în regres (sau tocmai de aceea), nu a folosit poli¡ia secretå, nici
dupå ce trecuserå peste o sutå de ani de la vremea în care poli¡istul francez
Joseph d’Hémery fåcea „fi¿e sintetice, asemånåtoare celor de la cadre, de pe
timpul comunismului”. Iar dacå a folosit-o, nu våd de ce între ¡intele ei nu s-ar
fi aflat ¿i Eminescu, cel mai supåråtor ziarist din România acelor timpuri.

Domnul Manolescu î¿i încheie textul cu o concluzie: „Parcurgând schi¡a
despre cenzurå a d-lui Marino, dupå ce am citit ¿i studiile pe aceea¿i temå
care o preced, la noi, m-a frapat, în toate, convingerea cå cenzura, ca ¿i
prostitu¡ia, e de când lumea ¿i cå aceea comunistå a fost doar forma desåvâr¿itå
a unei institu¡ii stråvechi. Eu am crezut mereu cå numai insuficien¡a
vocabularului ne determinå så numim cu acela¿i cuvânt realitå¡i complet diferite:
cenzura comunistå are altå naturå decât toate cele de dinainte. Capitolul din
cartea lui Darnton må încurajeazå s-o ¡in pe a mea: între rapoartele din Cartea
albå a securitå¡ii, privitoare la scriitori, ¿i rapoartele inspectorului francez de
poli¡ie din secolul XVIII e o deosebire de naturå: supravegherea ¿i cenzura
cår¡ilor nu sunt deloc acela¿i lucru în Vechiul Regim (sau în oricare altul) ¿i în
comunism.”

Fundamental, nu putea så existe vreo diferen¡å, întrucât culegerea
informa¡iilor din cele 500 de dosare ale lui d’Hémery nu o putea face un om, ci
o re¡ea, care, simbolic vorbind, constituie un pui de Argus. Dacå re¡eaua este
particularå ori de stat, dacå ea func¡ioneazå într-o monarhie sau într-o republicå,
dacå sluje¿te unui dictator sau democratului suprem nu conteazå, atâta vreme
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cât practica este aceea¿i. Sigur cå cenzura comunistå a avut „altå naturå”, din
moment ce a slujit altei ideologii ¿i, implicit, altor structuri. Da, spre noi, råul
a venit cålare ¿i dinspre Moscova, dar a råmâne cu gâtul strâmbat numai în
direc¡ia ei mi se pare cu atât mai bizar, cu cât se uitå cå fundamentul
comunismului nu a fost conceput între grani¡ele Rusiei, iar banii pentru revolu¡ie
nu i-a dat ¡arul. Despre tendin¡ele expansioniste ale Rusiei s-a vorbit
dispropor¡ionat de mult, dacå ne gândim câte imperii, mai mici ¿i mai mari, au
creat statele Europei occidentale. Ar fi bine ca ru¿ii ¿i/sau comunismul så fie
unica anomalie. ¥n fapt, existå popoare pentru care propriile frontiere sunt o
provocare permanentå, astfel încât, pe måsurå ce cresc, sporesc nesa¡iul ¿i
dorin¡a ståpânilor de a le lårgi ¿i mai mult, ¿i popoare care nu-¿i ies din matcå.
Noi, istoria o dovede¿te, facem parte din a doua categorie.

Unii cred ¿i aståzi cå nouå, românilor, ne-ar fi grozav de bine dacå ne-
am afla sub tutela unui stat occidental puternic. Ideea nu este deloc nouå. ¥n
epocå, P. P. Carp, liderul politic al Junimii, propunea în 1881: „Så jertfim unele
din drepturile noastre suverane ca så ob¡inem protec¡iunea Europei întregi ¿i
så nu ne aflåm izola¡i fa¡å cu doi vecini puternici”.

Medicamentul poate fi ¿i otravå

Episodul din Gara de  Nord ¿i relatårile Liviei Maiorescu implicå ¿i o
altå abordare, din punct de vedere medical.

¥ncepând din vara lui 1883, de la arestare pânå la moarte, lui Eminescu
i-au fost aplicate, în trei mari reprize, tratamente cu produse mercuriale (prin
injec¡ii, frec¡ii sau båi), de¿i se ¿tia cå repetarea lor poate fi fatalå. De aceea,
putem spune cå internarea la Döbling va fi mai pu¡in dåunåtoare, deoarece
Obersteiner, refuzând så-¿i asume diagnosticul de sifilis, va sista cura antilueticå.

La moartea lui Eminescu, s-ar fi constatat, între altele: „Inima în stare de
ipertrofie pasivå cu degenerare gråsoaså a ¡esutului muscular”. Speciali¿tii
considerå cå degenerescen¡a este o „acumulare (subl. ns.) anormalå de diferite
substan¡e în celulele unor ¡esuturi sau organe, ducând la alterarea lor
func¡ionalå ¿i la simptome mai mult sau mai pu¡in grave” (Dic¡ionarul sånåtå¡ii,
1978). Nici o mårturie ¿i nici un document nu aratå cå, în timpul vie¡ii, Eminescu
ar fi avut probleme cu ficatul, de exemplu, în ciuda faptului cå unii domni
sus¡in cå ar fi fost ¿i alcoolic. De asemenea, acela¿i dic¡ionar ne înva¡å cå
degenerescen¡a graså („gråsoaså”, în trecut) vizeazå ¡esuturile conjunctive
adipoase ¿i „intereseazå în special ficatul ¿i inima în intoxica¡ii ¿i boli infec¡ioase,
când poate produce moartea prin insuficien¡å a acestor organe” (subl. ns.).

Dintr-o datå, avem alternativå la sifilis: intoxica¡ia. Ce fel de intoxica¡ie?
Nu må hazardez så propun un råspuns, dar constat un lucru: noti¡a fåcutå de
Maiorescu în jurnalul personal („Nu m’a recunoscut, vorbind într’una,
scuipând în toate pår¡ile”) ¿i povestirea fiicei lui („…apoi scuipå de câteva
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ori… […] E. continuå så vorbeascå, scuipå apoi de douå ori...”) au un punct
comun, în ambele cazuri fiind sesizat faptul cå Eminescu scuipa. Era acesta un
obicei mai vechi? Nimeni nu-l pomene¿te, nici måcar du¿manii lui declara¡i.

„Mai este un fel de otråvire – scriu doctorii Bianu ¿i Glåvan – care se
face pe încetul, în mod cronic, care s’ar putea numi mai bine intoxica¡ie ¿i care
rezultå din exercitarea unei profesiuni nesånåtoase, cum este otråvirea înceatå
produså prin plumb la zugravi, la topitorii de litere etc., prin mercur la lucråtorii
ocupa¡i cu aurirea metalelor…” Må întreb: aplicarea unui tratament care con¡ine
¿i produse pe bazå de mercur nu poate fi socotitå similarå otråvirii lente de care
vorbesc cei doi medici? Nu tinde tratamentul så devinå o otråvire intensivå în
cazul folosirii unor doze exagerat de mari, pe pielea persoanelor care nu au
nevoie de el?

Cei doi medici mai scriu cå intoxica¡ia acutå cu mercur are urmåtoarele
„semne: inflama¡iunea gurii caracterizatå printr’o durere la måselele din fund,
din partea pe care bolnavul doarme de obiceiu, gust metalic, alenå urâtå,
greutate la mâncare, gingiile umflate, moi, ulcerate, sângereazå lezne; din¡ii
se clatinå; salivå (bale) multå; palpita¡iuni, respira¡iune grea, lipså de poftå
de mâncare, insomnie, paliditate la fa¡å, diaree, stare de toropealå (abatere)”
– subl. ns. Dintre toate simptomele enumerate, cred cå doar cele subliniate pot
fi remarcate u¿or, în urma simplei vederi a persoanei, celelalte putând fi verificate
fie printr-o atentå urmårire a evolu¡iei bolnavului, fie pe baza declara¡iilor
acestuia. A fost o surprizå så constat cå, în scurta descriere a lui Eminescu
trimiså  måtu¿ii ei, Livia Maiorescu adaugå: „A devenit ceva mai slab, ceea ce
se vede cu deosebire la mâinile lui… E palid, ras ca ¿i mai înainte… Unghiurile
ochilor s-au låsat în jos… Expresia este de om obosit…”

A¿adar, toate cele trei simptome prezentate de Bianu ¿i Glåvan nu numai
cå se regåsesc în descrierea Liviei, dar reprezintå principalele ei observa¡ii!
Faptul cå Eminescu slåbise indicå, automat, ¿i lipsa poftei de mâncare – un alt
simptom al intoxica¡iei cu mercur. La rândul ei, absen¡a apetitului se poate
explica ¿i prin posibila inflamare a gingiilor, prin durere de måsele etcetera,
simptome a cåror existen¡å nu putea fi depistatå dintr-o simplå privire aruncatå
bolnavului.

Existen¡a insomniilor fusese ¿i ea atestatå, prin scrisoarea trimiså la 16
iulie 1883 de C. Dimitriu lui M. Bråneanu (unul dintre cei ce se vor vrea a fi
curatorii lui Eminescu ¿i, potrivit lui I. Scurtu, pionul principal care ar fi aranjat
ultima internare: „¥nnebunind [Eminescu], a fost dus prin intermediul lui
Bråneanu la ªu¡u”). ¥n epistola invocatå, C. Dimitriu scrie despre Eminescu:
„Are insomnie – deci nu va suferi mult timp” (A. Z. N. Pop, ¥ntregiri
documentare…).

Faptul cå, la 12 ianuarie 1884, Eminescu avea så-i scrie lui Chibici cå
„foamea ¿i demoralizarea” erau „cele douå ståri continue” în care î¿i petrecea
timpul nu este o dovadå cå, în urmå cu trei luni, nu i-ar fi lipsit complet pofta
de mâncare. Mai mult, faptul cå slåbise, atestat de Livia Maiorescu, nu indicå o
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persoanå hulpavå, mereu nesåtulå. Foamea i-a revenit la Döbling, unde, o
spune ¿i Eminescu însu¿i, i-a fost fost întrerupt orice tratament medicamentos.

De asemenea, medicina consemna ¿i prezen¡a „otråvirii încete” prin
mercur. „¥n forma cronicå” a acestei otråviri, pe lângå tulburårile mai sus enu-
merate, apar ¿i „tremuråturi în membrele superioare, apoi în picioare, cap ¿i
limbå, producându-se mai cu seamå când bolnavul face mi¿cåri”. Doctorul V.
Vine¿ va recunoa¿te, abia în 1931: la intrarea în ospiciu (era în ianuarie 1889),
Eminescu „scria perfect, fårå tremuråturi, fårå omisiuni de litere sau cuvinte.
Mai târziu (?) apare o u¿oarå incoordinare a membrelor superioare ¿i
tremuråturi (subl. ns.) ale degetelor, ale buzelor ¿i limbei.” Deci, dupå trei
reprize de medicamenta¡ie mercurialå (1883, 1887 ¿i 1889), organismul sånåtos
al lui Eminescu începea så cedeze.

Pentru a nu fi acuzat cå citez surse medicale vechi (la care apelez numai
din dorin¡a de a ne apropia cât mai mult de epoca în care a tråit Eminescu), voi
oferi ¿i câteva cuvinte ale doctorului Vladimir Beli¿, directorul Institutului de
Medicinå Legalå, culese în timpul unei emisiuni televizate. Referitor la intoxica¡ia
cu mercur, domnia sa afirmå cå aceasta „duce, mai ales, la nefrozele necrotice
mercuriale”, nefroza necroticå fiind „o boalå mortalå… Acei intoxica¡i cu
mercur mor în final prin anurie, deci, prin imposibilitatea func¡ionårii
rinichiului…”

Una peste alta, din rândurile de mai sus putem trage ¿i urmåtoarea
concluzie: medicamentele mercuriale (sau altele, cu o nocivitate poten¡ialå        la
fel de mare) pot fi folosite pentru a combate o boalå anume. Administrate,
înså, în cantitå¡i prea mari ¿i/sau în cure repetate, ele nu mai vindecå, ci ucid.
Dacå, în urma unei erori de diagnostic sau cu rea inten¡ie, un asemenea tratament
este aplicat persoanelor sånåtoase, el poate duce la moartea „naturalå” a celor
ce-i cad victimå.

Scos din ºarå în mod clandestin

Så admitem (din nou) cå Eminescu ar fi fost, într-adevår, alienat. ¥ntr-
o atare ipotezå, cu atât mai mult, el nu putea så plece, pur ¿i simplu,

la Viena. Dacå, så zicem, amici bine inten¡iona¡i, strângeau aståzi banii necesari
internårii lui la Viena, la Berlin sau în altå parte, ei nu puteau så meargå mâine,
så-l ia de la ªu¡u ¿i så se urce în tren cu el, chiar dacå ªu¡u ar fi fost de acord ¿i
chiar dacå le-ar fi pus în bra¡e un dosar medical gros de douå palme, con¡inând
toate documentele ¿i avizele cerute de Lege. Viena nu era Chitila, ci capitala
altei ¡åri. Iar ca så intri în altå ¡arå, î¡i trebuia pa¿aport. De aceea, o întrebare
poate ¿i mai nelini¿titoare decât cele de pânå aici este urmåtoarea: cine ¿i sub
ce motiv i-a ob¡inut lui Eminescu pa¿aportul ¿i viza necesarå trecerii grani¡ei?

Ca så ob¡ii un pa¿aport, trebuia så faci o cerere în acest sens. Eminescu
nu a scris ¿i nu a semnat un atare document (care, dacå totu¿i ar exista, ar
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dovedi o datå în plus cå nu era alienat). Iar pentru ca o altå persoanå så facå
acest demers în numele lui, trebuia fie så aibå o procurå, fie så-i fi fost numit
tutore, prin sentin¡å judecåtoreascå. Eminescu n-a avut nici o clipå tutore, iar
procurå n-a dat nimånui (în  1883). Doar „delira”, nu? Cu toate acestea, a
ajuns la Viena. Cum?

Chiar acceptând ideea cå Eminescu ar fi avut permanent la el pa¿aport ¿i
vizå pentru Austro-Ungaria, lucrurile nu s-ar schimba fundamental, cåci dacå
el ar fi delirat, a¿a cum ne asigurå Maiorescu, nici ai no¿tri, nici vame¿ii
Imperiului nu l-ar fi låsat så treacå fårå documente medicale, emise de ªu¡u ¿i
de superiorii lui. De asemenea, cum un nebun nu este responsabil pentru faptele
sale ¿i cum austriecii nu aveau nevoie de nebuni de import, Eminescu trebuia
înso¡it de cineva care så-l aibå sub tutelå ¿i care råspundea pentru faptele lui.
Or, asta însemna un alt document (absent ¿i el).

Din toate acestea, nu se desprinde decât o singurå concluzie: Eminescu
a fost trecut grani¡a în mod clandestin. Dacå faptul s-a datorat Bucure¿tilor,
Vienei ori fructuoasei lor colaboråri, råmâne un detaliu semnificativ, dar nu
esen¡ial. Cum sunå pu¡in plauzibil ca Bråtianu så fi cåpåtat brusc curaj ori ca
Maiorescu ¿i Carp, ambasador la Viena, så î¿i permitå så se poarte în Austro-
Ungaria ca la ei acaså, pare cå acest drum nu era posibil fårå acordul unor
func¡ionari ai guvernului austro-ungar.

Oare, alegerea lui Chibici ca înso¡itor så fi fost influen¡atå ¿i de trecerea
pe care acesta o avea la Direc¡ia cåilor ferate, unde era „advocat ¿i impiegat”?
Posibil, dar mai pu¡in probabil. Mai degrabå ne-am aminti cele douå jumåtå¡i
ale zilei de 20 octombrie 1883, a¿a cum au fost petrecute ¿i consemnate de
Maiorescu. Diminea¡a, la ora 9, s-a aflat „la garå la plecarea la Viena a lui
Eminescu”. Al doilea paragraf sunå astfel: „Seara, J. Negruzzi, Gane, Misir,
Anette, Caragiali. – Mai târziu Lecomte ¿i P. P. Carp, ministrul nostru la Viena,
sosit acum de la Viena” (subl. ns.). Prin urmare, drumul lui Eminescu s-a
intersectat cu acela al lui P. P. Carp. Unde? Pe la Predeal, pe la Bra¿ov? A
intervenit P. P. Carp, u¿urând scoaterea lui Eminescu din ºarå ¿i intrarea lui
clandestinå în Imperiu?

Pare plauzibil. Cu atât mai plauzibil cu cât se încearcå acoperirea faptului
cå P. P. Carp nu venea de la Viena, ci de la… Sinaia. O spune Popasu, într-o
scrisoare cåtre Maiorescu: „Dl ministru Carp plecase la Sinaia cu o zi mai
’nainte de ce a primit epistola D-Tale” (22 octombrie). Cât de aproape este
Sinaia de Predeal ¿tie oricine. ¥n epocå, Predealul era punct de frontierå între
România ¿i Austro-Ungaria – din 1882, aici s-a fåcut jonc¡iunea cåilor ferate
din Transilvania cu cele din Muntenia, urmare Conven¡iei româno-austro-ungare
(19 mai 1874).

Faptul cå, în ciuda obi¿nui¡ei, Maiorescu nu a men¡ionat în jurnal
expedierea în acele zile a unei scrisori cåtre Carp (despre con¡inutul epistolei
ce så mai vorbim!?) nu face decât så ne legitimeze suspiciunea. La fel, venirea
lui Carp direct la Maiorescu, la ore târzii, pare så arate cå aveau de discutat
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lucruri serioase. Vorbeau despre Tratatul secret româno-austro-ungar, semnat
cu doar douå zile în urmå? ¥n mod sigur au discutat ¿i despre el, bucurându-se
împreunå de reu¿itå, dar cum nu ei erau la guvernare, acest document råmânând,
formal, opera lui Bråtianu ¿i cum må îndoiesc cå Maiorescu nu fusese în¿tiin¡at
chiar din ziua semnårii, nu putem scoate din calcul ipoteza cå miezul conversa¡iei
l-a constituit scoaterea lui Eminescu din ºarå, trecându-l fraudulos frontiera.

Formal, Eminescu nu a påråsit România

Bucure¿ti, 20 octombrie 1883, Gara de Nord. Bate de ora 9 punct.
Locomotiva ¿uierå ¿i, curând, trenul se pune în mi¿care. Una dintre

întrebårile pe care nu le-a pus nimeni este: încotro ¿tia Eminescu cå se îndreaptå
¿i cum îi fusese explicatå necesitatea acestei cålåtorii? Lângå el, simpaticul
„påzitor” („îngrijitor”, în prezentarea lui Maiorescu). Ce sarcinå avea acesta?
Trebuia doar så-l ¡inå pe Eminescu sub control, nu cumva så scape ¿i så fugå la
vreo oprire ori avea ¿i menire de infirmier? De cine era plåtit: de ªu¡u sau de
Altcineva? Acest anonim a stat la acela¿i hotel cu Chibici ¿i s-a întors împreunå
cu acesta, la o datå pe care nimeni nu a avut amabilitatea så o prezinte, sau nici
n-a ajuns la Viena, fiind înlocuit îndatå ce a trecut Carpa¡ii? De ce nici Popasu,
nici Chibici nu-l pomenesc?

¥ntrebårile sunt singurul lucru de care nu ducem lipså în dosarul Eminescu.
Dar, în acest moment, în care trenul påråse¿te Predealul pentru a se apropia de
Bra¿ov, ie¿ind a¿adar din ºarå, fundamental este altceva: dacå Eminescu a trecut
grani¡a în mod legal, cu pa¿aport în regulå, înseamnå cå respectivul document a
fost ob¡inut în mod ilicit, fårå ¿tirea ¿i fårå acordul lui. Dacå, a¿a cum este de
bånuit, pa¿aportul nici nu a existat, putem spune cå, potrivit våmii austro-ungare,
în perioada 21 octombrie 1883 – 15 februarie 1884, Eminescu nici nu a fost, de
fapt, la Viena, deoarece… nu intrase în Imperiu.

Adevår ¿i bezele

Trenul ajunge la Viena. „¥n garå, scrie persiflator Gh. Cålinescu,
amintindu-¿i poate cå acolo luptase pentru înfåptuirea unita¡ii mo-

rale a românilor în pregåtirea ¿tiutului congres de la Putna, [Eminescu] strigå,
în clipa coborârii din tren: «România liberatå! România liberatå!», låsându-
se sprijinit de dr. C. Popasu, nepotul (în realitate, doctorul Popasu ¿i Maiorescu
erau veri – n. ns.) lui Titu Maiorescu. Viena era plinå de amintirea visurilor de
tinere¡e, de chipul dulcii Baudius sau al necunoscutei blonde cu pår de aur, al
d-rei Rezi ¿i, poate, al Veronicåi. De aceea, în tot timpul mersului de la garå la
sanatoriu, Chibici a avut de luptat cu poetul, cåci acesta trimitea sårutåri
tuturor femeilor de pe drum, voind så sarå din cupeu.”
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Non¿alan¡a cu care Gh. Cålinescu smulge din context pretinsele strigåte
scoase de Eminescu pe scara trenului ar trebui så dea de gândit. Nu contest cå
Eminescu ar fi rostit aceste cuvinte, dar nici nu sunt deplin convins de adevårul
lor. Chiar acceptându-le ca fiind reale, må întreb de ce, oare, biograful se opre¿te
la copierea a douå cuvinte, fårå a preciza cu ce ton au fost ele rostite ¿i cui erau
adresate. Au produs ele rumoare? S-a speriat cålåtorul austriac ¿i a cerut
interven¡ia poli¡iei, pentru a-l imobiliza ¿i a-i pune cålu¿ la gurå lui Eminescu?
S-au sim¡it Popasu ¿i Chibici fåcu¡i de râs?

Dacå Eminescu, spunând „România liberatå!”, s-a referit, ironic, la sine?
Dacå aceste douå cuvinte erau o acuzå amarå la adresa celor care îi råpiserå
libertatea, sub pretextul cå, astfel, anihileazå un „pericol social”, precum avea
så fie prezentat în raportul oficial întocmit, 6 ani mai târziu (martie 1889), de
doctorii ªu¡u ¿i Petrescu: „Dl. Mihail Eminescu este atins de aliena¡ie mintalå
în formå de Demen¡å, stare care reclamå ¿ederea sa într-un institut, atât spre
îngrijire ¿i cåutare, cât ¿i spre lini¿tirea publicului”(subl. ns.)?

Am reprodus un citat mai mare din monografia lui Cålinescu, deoarece,
pe de o parte, el ne duce pânå dincolo de poarta ospiciului de la Döbling ¿i, pe
de altå parte, constituie o nouå probå a faptului cå autorul a folosit bibliografia
existentå pe atunci ca materie primå pentru fabula¡iile sale, nicidecum pentru a
jalona destinul lui Eminescu, cåzut victimå verbului såu gazetåresc. Despre
cele petrecute pe drumul de la garå la ospiciu nu puteau relata decât Eminescu,
Chibici, „påzitorul” anonim (pe care Cålinescu îl face pierdut) ¿i, poate, Popasu,
care îi scrie lui Maiorescu: „Pe Eminescu l-am (subl. ns.) internat imediat
în…” (22 octombrie 1883). Cum nici unul dintre ace¿tia nu a låsat vreun cuvânt
scris referitor la traseul dintre garå ¿i ospiciu, devine evident cå ultimele douå
fraze citate din cartea lui Cålinescu sunt înflorituri, zambile sintetice, prin care
încearcå så suplineascå lipsa dovezilor medicale privind alienarea celui despre
care scrie cå s-ar fi aflat „sub imperiul otråvii din sânge” – diagnostic ce avea
så fie infirmat peste nici o lunå.

Lucrarea lui Cålinescu (ca ¿i prozele lui Lovinescu) nici måcar biografie
roman¡atå nu poate fi socotitå – deoarece, pe lângå altele, de obicei, biografiile
roman¡ate înfrumuse¡eazå via¡a personajului central, nu o urâ¡esc. Frazele
elogioase sunt tot atâtea capcane, menite så dea impresia unei grozave obiectivitå¡i
a autorului. Opiniile ultra-favorabile cu care a fost primitå monografia Via¡a lui
Mihai Eminescu au fost intens mediatizate. Am avut surpriza så constat înså cå,
tot atunci, ¿i  atacurile au fost pe måsurå ¿i cå, dacå elogiile veneau ¿uvoi de la
al¡i critici, revolta provenea îndeosebi de la creatori (Eugen Ionescu era de pårere
cå „d. G. Cålinescu a scris o biografie roman¡atå în sensul cel mai peioratiov al
cuvântului”) ¿i de la persoane care (precum I. E. Torou¡iu, de pildå) fåcuserå
pentru opera lui Eminescu ¿i pentru public lucruri mult mai utile decât subiectivul
comentariu critic. Pânå la o amplå prezentare a marii båtålii pentru adevårul
despre Eminescu, începute în 1932 ¿i încheiate dupå 23 august 1944, cu victoria
taberei pro-cålinesciene, iatå un paragraf din Eugen Ionescu:
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„D-l G. Cålinescu ne-a înfå¡i¿at un Eminescu elementar – în raport ¿i în
conflict cu societatea. A ¿tiut så speculeze, – cu abilitate, cu inteligen¡å momentul
de efect, – situa¡iile patetice, cu un dramatism realizat. A fost întristat cu dignitate,
când Eminescu a fost nedreptå¡it; ironic ¿i amar, când Eminescu a fost neîn¡eles;
solemn, când vorbea de superioritatea olimpianå a poetului; pitoresc când îi
descrie vagabondajul sau îmbråcåmintea, pe rând excitant, spiritual, picant,
iste¡, sau iarå¿ amar în pasagiile despre dragostea marelui nostru poet – dar
toate aceste calitå¡i, nu au fåcut decât så fixeze cu mai deplinå siguran¡å cartea
în literatura minorå, – vulgarå, dacå vre¡i, facilå în orice caz, – a biografiilor
roman¡ate.”

Am mai spus-o ¿i o mai spun: dacå monografia Via¡a lui Mihai Eminescu
nu ar fi prezentatå drept versiunea care recompune cel mai exact ¿i într-un
mod ¿tiin¡ific destinul lui Eminescu ¿i dacå ea nu ar fi fost aproape oficializatå,
prin modul în care a fost impuså în ¿coli, Cålinescu råmânea unul dintre prea
destuii biografi ai lui Eminescu. S-a supralicitat, înså. Moralitatea, inteligen¡a ¿i
talentul creator sunt tot atâtea haruri. Prea pu¡ini le au pe toate. La noi, destul de
mul¡i sunt inteligen¡i ¿i au talent, dar î¿i uitå principiile acaså. Ne putem bucura
de prezen¡a sau de opera lor, pe care este firesc så o admiråm, dar nu îi putem
transforma, obligatoriu, ¿i în model moral. Din clipa în care a inventat prima
scenå din via¡a lui Eminescu, Gh. Cålinescu a denaturat în mod deliberat
adevårul. Dar pânå ¿i acest lucru mai putea fi trecut cu vederea, dacå autorul ar
fi avut sinceritatea så îl declare. ¥n absen¡a unei atari precizåri, între Cålinescu
¿i patronul care opereazå cu o contabilitate dublå nu existå diferen¡å
fundamentalå, chiar dacå eludarea fiscului este infrac¡iune, în vreme ce ocolirea
adevårului în istoria literarå, ca orice abatere moralå, råmâne o încålcare a
Bunului-Sim¡, nesanc¡ionabilå prin Lege.

„Cine plåte¿te pentru mine?”

Cu toate cå aståzi nu se poate vorbi de soarta lui Eminescu fårå a
pomeni, måcar o datå, de Döbling, nimeni nu låmure¿te cine l-a

internat acolo ¿i cum. Nepåsarea aceasta mirå, pentru cå a duce pe cineva la
ospiciu nu este totuna cu a-l ajuta pe un om beat så ajungå acaså. Când internezi
– poate, pentru totdeauna! – pe cineva, nu-l la¿i între patru ziduri ¿i pleci, fårå så-
¡i spui numele, pentru cå închiderea la balamuc nu este totuna cu lepådarea unui
nou-nåscut pe treptele bisericii ori la u¿a cuiva. Or, avem surpriza så constatåm
grija cu care doctorul Obersteiner a ocolit folosirea numelui cuiva în documentele
medicale întocmite lui Eminescu. Nu se ¿tie cine l-a adus, precizându-se doar
atât: „Pleacå cu domnul Chibici la Floren¡a”(14/26 februarie). Men¡iunea nu
spune nimic, cât timp nu se ¿tie cine era „domnul Chibici” pentru Obersteiner ¿i
cum ajunsese acesta din urmå så îl cunoascå. „Domnul Chibici” putea fi oricine,
de la majordom la ministru, de la austriac la tailandez.
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C. Popasu îi raporteazå lui Maiorescu, la 22 octombrie 1883: „Pe
Eminescu l-am internat imediat în institutul lui Leidesdorf, nefiind la Schlager
nici un loc liber. (…) Dl ministru Carp plecase la Sinaia cu o zi mai ’nainte de
ce a primit epistola D-Tale.” Foarte interesantå este a doua frazå. Ea permite så
facem urmåtoarea cronologie a faptelor petrecute în intervalul 18 – 22
octombrie:

1) mar¡i, 18 octombrie – La Viena se semneazå Tratatul secret româno-
austro-ungar, iar la Bucure¿ti, Maiorescu noteazå: „¥ncheierea socotelilor despre
casa pentru sus¡inerea lui Eminescu ¿i trimeterea lui la Viena într’un institut de
boale mintale”;

2) miercuri (sau joi) – ambasadorul P. P. Carp påråse¿te Viena,
îndreptându-se cåtre Sinaia;

3) joi (sau vineri) – lui P. P. Carp îi sose¿te, la adresa din Viena, o scrisoare
trimiså de Maiorescu;

4) sâmbåtå, 22 octombrie – C. Popasu îl anun¡å pe Maiorescu cå epistola
lui ar fi ajuns la P. P. Carp.

¥ntrebarea este: de unde ¿tia Popasu, un doctor oarecare din Viena, ce
coresponden¡å prime¿te ambasadorul P. P. Carp, într-un moment în care acesta
se gåsea la circa de kilometri de re¿edin¡a lega¡iei? Avea el ¿i însårcinåri (oficiale
sau nu) de care nu ¿tim? Sau fraza în discu¡ie, care îl contrazice pe Maiorescu
(acesta sus¡ine cå amicul Carp, odatå pornit din Viena, nu s-ar fi oprit decât la
Bucure¿ti), are rolul de a convinge cå P. P. Carp nu ar fi primit epistola lui
Maiorescu înainte de 20 octombrie, de¿i, de fapt, el a plecat la drum tocmai
datoritå ei? Dacå în scrisorile lui Popasu (cele care au ajuns pânå la noi,
bineîn¡eles) am întâlni obiceiul acestuia de a-l informa pe Maiorescu asupra lui
P. P. Carp, încå ar mai fi de în¡eles. Dar a¿a, care este rostul precizårii cå
ambasadorul plecase înainte de a-i sosi epistola de la Maiorescu (epistolå care
normal ar fi så se gåseascå în arhiva Ministerului de Externe)? ªtia Popasu ce
con¡inea scrisoarea respectivå, ca så-i acorde o importan¡å deosebitå?

„Deocamdatå – îi mai scrie Popasu iubitului såu nene, Leidesdorf nu
pretinde nici o garan¡å. Dacå va fi trebuin¡å, u¿or vom putea face aici aceastå
formalitate. Un pre¡ mai mic de 5 fl. pe zi nu mi-a succes a scoate”. Am zice cå
Popasu a fost cel care a tratat cu Leidesdorf. Atunci, înså, rolul lui Chibici în ce
a constat? ªi, totu¿i, nici acesta nu pare så fi fost chiar doar ventil la roata de
rezervå, cåci, dupå îndeplinirea misiunii, el, nu Popasu, îi telegrafiazå lui
Maiorescu, dându-i raportul: „Prin concursul Popasu internat imediat pa¡ientul
Leidesdorf cu 150. Cu pu¡in escep¡iuni pa¡ientul fu lini¿tit în drum. / Stau hotel
Royal.” Prin urmare, la predarea „bolnavului” ¿i la tocmeala pe costul internårii,
Popasu ¿i Chibici au fost împreunå. Doctorul Popasu tratase… pre¡ul (de¿i,
teoretic, pentru a¿a ceva era mai indicat avocatul Chibici), dar paralele au fost
scoase din chimirul tovarå¿ului såu, lung, lat ¿i cu musta¡å.

Dar actele de internare? Care dintre ei a îndeplinit formalitå¡ile scriptice,
punându-¿i semnåtura: avocatul Chibici ori doctorul Popasu? Nici unul. Oare,
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în Austro-Ungaria nu era necesar avizul a cel pu¡in doi medici, pentru ca o
persoanå så poatå fi internatå la balamuc? Eminescu pentru ce a fost re¡inut?
Ca så mai slåbeascå?

Deci, Popasu ¿i Chibici s-au aflat fa¡å în fa¡å cu Leidesdorf, pentru a
stabili tariful lunar ¿i pentru a-i furniza informa¡iile medicale necesare. Cine a
oferit detalii despre „boala” noului pacient al Döblingului? Salariatul cåilor
ferate române sau medicul oplo¿it la Viena? La Bucure¿ti, am våzut, tratamentul
aplicat lui Eminescu era ¡inut în secret, dar, datå fiind situa¡ia excep¡ionalå,
poate, Chibici a aflat ceva mai multe decât ¿tia pânå atunci. Cunoa¿tem cu
precizie cå, pentru a putea aranja internarea la Viena, Popasu l-a întrebat pe
Maiorescu ce diagnostic i s-a pus lui Eminescu la ªu¡u („Må rog a-mi aråta
care este diagnosa fåcutå, pentru ca så cer sfatul prof. Meynert, pe care-l
cunosc bine” – 8 octombrie). Mai ¿tim ¿i cå din coresponden¡a celor doi veri
se poate deduce, fårå mari ezitåri, cå Maiorescu l-a informat asupra tratamentului
antiluetic. De aceea, råmâne posibil ca Leidesdorf ¿i/sau Obersteiner så fi aflat
de la Popasu datele „tehnice” ale cazului, lui Chibici råmânându-i latura lui
„poeticå”. Oricare ar fi adevårul în aceastå privin¡å, meritå remarcat cå nu este
nici prima, nici ultima oarå când un duet avocat-doctor influen¡eazå decisiv
destinul lui Eminescu – dacå ne gândim bine, tandemul func¡ioneazå extrem
de eficient ¿i aståzi, în atâtea ¿i atâtea dosare dolofane. (Profesorul Meynert,
invocat de Popasu, fusese elevul lui Leidesdorf, pompos – dar atât! – numit
„profesor extraordinar în psihiatrie”, iar Obersteiner, potrivit lui O. Vuia, era
„frate vitreg al ministrului Haymerle”. Så tot deschizi ospicii!)

Din mai multe motive, C. Popasu reprezintå o figurå interesantå, despre
care nu se ¿tie înså decât foarte pu¡in. Privitor doar la rela¡ia lui cu Eminescu,
din toamna lui 1883 ¿i iarna lui 1884, mirå unele aspecte. De pildå, el îi scrie
lui Maiorescu: „Am convenit cu Leidesdorf så am intrare liberå la Eminescu,
a¿a ca så-l pot vedea când voi vrea” (22 octombrie 1883). Se pare cå verbul
folosit, a vedea, are doar sensul de percep¡ie ocularå, de urmårire cu ochii, nu
¿i pe acela – uzual în prezent – de a vizita un bolnav ¿i (dacå nu e în comå!) de
a ¿i discuta cu el. Deoarece Popasu nu a încercat så stea de vorbå cu Eminescu
nici måcar atunci când s-a întâmplat ca el så batå drumul pânå la stabiliment,
dar så nu fie primit de Leidesdorf ¿i/sau de Obersteiner, deducem cå rostul
venirii lui la ospiciu era, îndeosebi, acela de a culege ultimele opinii ale medicilor
¿i ultimele lor decizii. A¿a se explicå de ce Popasu nu poveste¿te nimic din
discu¡iile lui cu Eminescu, de ce acesta nu a aflat nici måcar gradul lui de
rudenie cu Maiorescu (¿tia cå ar fi nepot, nu vår – probabil, din cauza marii
diferen¡e de vârstå) ori de ce Eminescu nu se va referi niciodatå la acest neam
al lui Maiorescu.

Da, se explicå o seamå de mårun¡i¿uri, dar ne lipse¿te råspunsul la
întrebarea fundamentalå: ce diagnostic i-a pus Obersteiner lui Eminescu?

Eminescu i-a scris lui Chibici: „Cine plåte¿te pentru mine aici ¿i cine are
grijå de mine? D. Maiorescu a trecut pe aici într-o zi, dar a stat mai pu¡in de
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un minut ¿i nu mi-a spus nimic în ce må prive¿te… (…) Fii bun, iubite Chibici,
¿i råspunde-mi cum stau lucrurile cu mine. Doctorii de aici vorbesc de d.
Maiorescu ¿i de tine. Eu ¿tiu despre tine cå tu n-ai mijloace pentru a îngriji de
mine în starea în care sunt. ¥mi sunt dar necunoscute måsurile pe cari d.
Maiorescu va fi binevoit så le ia în privirea-mi ¿i våd pe de altå parte cå
doctorii de la institut nu ¿tiu asemenea nimic, ci se mårginesc a-mi cita numele
d-sale ¿i al tåu, ceea ce – în izolarea în care må aflu – nu e de naturå a må
satisface” (12 ianuarie 1884).

De ce Leidesdorf ¿i Obersteiner îl trimiteau pe Eminescu numai la
Maiorescu ¿i la Chibici? De ce nu ¿i la Popasu, bunåoarå, care era la doi pa¿i?
Se pare cå nu s-a dorit amestecarea acestuia (¿i/sau a României june, pe care o
prezida) în cazul Eminescu. Maiorescu nu putea fi scos din cår¡i, deoarece
etapa Döbling era ¿i continuå så fie prezentatå ca un mare favor fåcut lui
Eminescu, iar Chibici era un banal executant. Apårut la rampå ulterior internårii
la ªu¡u, el a gåsit în aceastå poveste – din care, în ciuda aparen¡elor, nu cred så
fi cunoscut prea multe dedesubturi – ceea ce unii numesc aståzi job suplimentar.
¥n timpul spitalizårii la Döbling, Chibici nici nu a scris medicilor, nici nu a
primit scrisori de la ei. El pare så fi fost necesar nu numai pentru cå se îngriijea
de transportul „coletului” ¿i ¡inea contabilitatea banilor aduna¡i în numele lui
Eminescu, ci ¿i pentru cå acesta nu ar fi acceptat så-i scrie lui Maiorescu.

Nu ¿tim nici måcar dacå, de la Bucure¿ti la Viena, Eminescu a discutat
sau nu cu Chibici, acesta fiind foarte evaziv în telegrama trimiså lui Maiorescu,
imediat dupå internare: „Cu pu¡ine escep¡iuni pa¡ientul fu lini¿tit în drum” (21
octombrie 1883). Din motive mai mult sau mai pu¡in explicabile, Chibici nu a
socotit oportun så comunice în ce au constat „escep¡iunile”, cum au fost rezolvate
ori ce s-a petrecut între ele. Lungile luni scurse între clipa predårii lui Eminescu
cåtre Obersteiner ¿i prima scrisoare trimiså de „pacient” lui Chibici, aratå cå,
dupå 28 iunie 1883, redactorul de la Timpul ¿i avocatul feroviar Chibici nu
(mai?) erau prieteni la cataramå. Dacå Chibici ar fi fost mai apropiat sufletului
såu, nimic nu-l oprea pe Eminescu så-i scrie din timp, cerându-i ¿i cåpåtând de
la acesta råspunsurile care så-i aducå lini¿tea interioarå. Or, în întreaga perioadå
de dupå 28 iunie, el nu îi adreseazå lui Chibici decât douå epistole: una de la
Döbling ¿i alta de la Ia¿i, când spera så-¿i recupereze manuscrisele.

Dacå scrisoarea trimiså de Eminescu lui Chibici de la Döbling (12 ianuarie
1884) ar fi fost conceputå din proprie ini¡iativå, încå se mai putea discuta de
prietenia lor. Or, simplul fapt cå este expediatå dupå ce, timp de „mai bine de
douå såptåmâni”, Eminescu sperase så nu fie silit så-i scrie, reprezintå un
motiv serios pentru a pune sub un mare semn de întrebare amici¡ia lor. Mai
iute, pentru Eminescu, Chibici devenise doar un råu mai mic, nicidecum un
„prieten intim”, la care trebuia så apeleze doar pentru cå nu avea încotro. Dacå
voia så scape de la Döbling, era obligat så ia legåtura fie cu Chibici, fie cu
Maiorescu, singurele persoane cåtre care îl îndrumau constant medicii ospiciului.
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Postura de intermediar devine evidentå când Eminescu, care ¿tia cå Al. Chibici
era lipsit de orice putere de decizie în mediul junimist, în loc så se adreseze
direct „protectorului” såu, îi scrie mai pu¡in importantului „avocat ¿i impiegat”
la cåile ferate, cerându-i amånunte asupra måsurilor „pe cari d. Maiorescu va
fi binevoit så le ia în privirea-mi”. Cålåtoria la Floren¡a, departe a îmbunåtå¡i
rela¡iile lor, mai mult le-a stricat: Eminescu „prive¿te înså cålåtoria în Italia ca
cea mai nenorocitå idee ¿i må du¿måne¿te cå l-am adus aici” (Chibici cåtre
Maiorescu, 14 martie 1884).

Dovezi indubitabile aratå cå, la Döbling, Eminescu nu s-a aråtat deloc,
dar absolut deloc dornic så corespondeze cu cineva din ºarå. De obicei, ni se
scot ochii cu epistolele trimise de Eminescu lui Chibici ¿i, mai apoi, lui
Maiorescu, afirmându-se cå ele ar dovedi trainica prietenie care i-ar fi legat. ¥n
privin¡a lui Maiorescu, faptele au demonstrat cå lucrurile ståteau pe dos. Ul-
tima dovadå, înaintea revenirii în ºarå, råmâne faptul cå Eminescu, o datå ce s-
a våzut scåpat de la Döbling, nu i-a mai scris nici un rând. La întoarcerea în
România, Eminescu nu a mers împreunå cu cei care-l a¿teptaserå pe peron,
plecând într-o direc¡ie necunoscutå. Cuminte, Chibici s-a dus acaså la
Maiorescu, unde ¿i-a trecut vremea „povestind despre Eminescu”.

Fårå så insist acum asupra unor detalii, epistola trimiså la 12 ianuarie
1884 lui Chibici pare expediatå dintr-un spital psihiatric draconic, din care nu
ie¿i decât dupå ce î¡i faci, în scris, mea culpa ¿i te recuno¿ti nebun. Sunå aberant,
dar comportarea lui Maiorescu, care l-a fåcut pe Eminescu så scrie negru pe
alb: „Maiorescu a trecut pe aici într-o zi, dar a stat mai pu¡in de un minut ¿i nu
mi-a spus nimic în ce må prive¿te” a fost cumva mai fireascå? De ce a zåbovit
Maiorescu atât de pu¡in ¿i, mai ales, de ce nu i-a råspuns la întrebåri („Am
vorbit cu Eminescu”, noteazå scurt Maiorescu, la 1 ianuarie, în jurnal)? Pentru
cå Eminescu trebuia så punå totul pe hârtie, într-un adevårat autodenun¡, valabil
– eventual – în Justi¡ie? A¿a se pare, dacå ne gândim cå, dupå acest moment,
Eminescu a mai strâns din din¡i încå douå lungi såptåmâni.

„Sper cå nu voi fi condamnat a petrece aici ani întregi fårå necesitate”
este una dintre frazele elocvente din scrisoarea trimiså lui Chibici. Ea aratå
furie re¡inutå, dar ¿i o anume teamå, pårând scriså sub o teribilå presiune, în
care pornirea låuntricå trebuia domolitå de pruden¡å. Probabil, Eminescu a
cedat ¿i a apucat pana, adresându-se lui Chibici, numai atunci când s-a convins
cå altminteri nu avea nici o ¿anså så mai scape din ospiciul lui Obersteiner.

Totodatå, citatul invocat (dar nu numai) dovede¿te lipsa totalå a
comunicårii între Eminescu ¿i „amici”. Din ºarå, nici unul dintre ei nu s-a
învrednicit så-i scrie. Nu ¿tiu dacå ¿i cât l-a consumat acest lucru pe Eminescu,
dar cred cå majoritatea celor pu¿i în situa¡ia lui s-ar sim¡i izola¡i ¿i fårå rost.
Adicå, respin¿i de ceilal¡i.
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Libertatea, între scrisori ¿i telegrame

Când Eminescu a pus la po¿tå scrisoarea cåtre Chibici, era 12 ianuarie.
Pe 17 ianuarie, aceasta ajunge la destinatar, care merge cu ea în din¡i

la Maiorescu. Maiorescu cite¿te ¿i comenteazå, iar a doua zi, pretinde el, trimite
la Döbling o telegramå în numele lui Chibici:

„Telegramå. Eminesco, Wien Oberdöbling, Anstalt Leidesdorf.
Primit scrisoarea. Cea mai mare bucurie de însånåto¿irea ta. Totul regulat

bine pentru tine. Amånunte prin scrisoare. Chibici.”
Må îndoiesc cå textul acestei telegrame a depå¿it pragul casei lui

Maiorescu, pentru cå, potrivit ei, Eminescu ar fi fost asigurat cå „Totul regulat
bine” pentru el, detaliile urmând så-i parvinå printr-o scrisoare a lui Chibici.
Or, aceasta din urmå ori nu a fost trimiså, ori a fost puså bine. ¥nclin så cred
prima variantå, din douå motive: în primul rând, dacå Chibici i-ar fi trimis lui
Eminescu „Amånunte prin scrisoare”, cum anun¡ase Maiorescu, ar deveni
mai greu de explicat urmåtoarea scrisoare, expediatå tot de Eminescu de la
Döbling, la 4 februarie, pe adresa avocatului. ¥n al doilea rând, dacå acesta sau
Chibici i-ar fi scris lui Eminescu, Maiorescu ar fi punctat acest lucru în epistola
sa din 10 februarie.

Dar iatå textul integral al scrisorii lui Eminescu (4 februarie):
„Stimabile Domnule Maiorescu,
Aståzi, ie¿ind din casa de sånåtate pentru vro douå ore, må folosesc de

vizita ce o fac nepotului d-voastre, d-lui Popasu, pentru a vå adresa aceste
¿iruri. Sunt mai bine de trei såptåmâni de când au încetat toate simptomele
boalei de care am suferit, încât dacå ar fi stat în putin¡a mea, a¿ fi påråsit
institutul, fie pentru a schimba mediul în care må aflu, fie pentru a må întoarce
în ¡arå. Cu toate acestea nu ¿tiu dacå, pentru un asemenea sfâr¿it, va fi cu
putin¡å a se realiza mijloacele necesare.

Amintirea stårii mele trecute e foarte slabå, încât pe mine însumi må
mirå lungimea timpului în decursul cåruia nu mi-am putut da seamå de nimic.
Punând în socoteala acelei ståri toate neajunsurile ¿i supårårile pe cari le-am
putut cauza atât d-voastre cât ¿i altor amici binevoitori, cutez a solicita din
nou îngåduin¡a d-voastre ¿i a vå cere ca, prin câteva ¿iruri, så må låmuri¡i
dacå am perspectiva de-a må întoarce curând în ¡arå. ¥n a¿teptarea unui
råspuns, råmân al d-voastre

cu toatå supunerea (subl. ns.) ¿i stima
M. Eminescu”
Este aproape sigur cå Maiorescu a a¿teaptat ca Eminescu så fie cel care i

se adreseazå. Iar Eminescu, în¡elegând acest lucru, dar ¿tiind ¿i câte i se trag de la
acesta, o vreme, s-a încåpå¡ânat så ac¡ioneze invers, de¿i o fåcea pe pielea lui.
Coinciden¡å sau nu, în ziua în care lui Maiorescu i-a parvenit epistola de la
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Eminescu (8 februarie), avocatul a telegrafiat la Döbling, anun¡ându-l pe
Obersteiner asupra sosirii lui Chibici, care urma så plece împreunå cu Eminescu
în Italia („Professor Obersteiner für Eminescu, Wien, Heilanstalt Oberdöbling  –
Sonntag reist Chibici nach Wien zur Abholung Eminescus für italienische Reise”).

A avut ambi¡ia lui Maiorescu ceva maladiv? A dorit el så-¿i umileascå
„protejatul”, demonstrând cå are asupra vie¡ii lui puterea unui mic dumnezeu
de lut? De aceea så fi inclus între „dovezile” privind alienarea lui Eminescu ¿i
a¿a-numitul „sentiment al personalitå¡ii exagerat” (¥nsemnåri zilnice, 23 iunie
1883)? Socoteascå fiecare. Pozi¡ia lui ne aminte¿te înså cå Mite Kremnitz a
notat, între altele: Maiorescu „må întreba dacå nu care cumva uitasem så-l fac
[pe Eminescu] så simtå distan¡a socialå care ne separa”. Så fi fost, oare, în
sufletul lui, nepotul ¡åranului Trifu, din Bucerdea Grânoaså (Alba), un mare
estet, dar ¿i un mårunt parvenit cu alurå solemnå?

A¿a cum reiese din finalul scrisorii mai sus prezentate, tensiunea între
cei doi este maximå, Eminescu con¿tientizând cå drepturile lui civile – ba,
chiar propria-i via¡å – erau, mai mult ca oricând, vorbå în vânt. Din clipa în
care îi cere lui Maiorescu: „…så må låmuri¡i dacå am perspectiva de-a må
întoarce curând în ¡arå”, devine evident cå Eminescu se socotea surghiunit,
chiar dacå exilul lui nu fusese stabilit printr-un act al Guvernului.

Maiorescu îi va råspunde, la 10 februarie, cu falsa amabilitate a celui
care se ¿tie ascultat. ¥nainte de a iscåli, el îndeamnå: „Mai scrie-mi câte un
rând din Italia, dacå ai vreme în mijlocul impresiilor de acolo”. Eminescu nu
i-a trimis nici o literå, barem – fapt care dovede¿te încå o datå cå nici la 4
februarie nu-i scrisese de plåcere, ci pentru cå fusese silit de împrejuråri. Aparent
naiv, Maiorescu îl va întreba pe Chibici, la 14 martie: „De ce nu-mi råspunde
Em. la scrisoarea mea, primitå încå la Viena?”

De ce a fost ¡inut Eminescu, pânå în ultima clipå în balamucul lui
Obersteiner? Din moment ce Maiorescu îl trimite pe Chibici så-l culeagå de la
Döbling, fårå vreun schimb prealabil de scrisori cu medicii ospiciului, înseamnå
cå el ¿tia cu certitudine cå Eminescu putea fi, de fapt, externat oricând. Adicå,
¿tia cå nu era bolnav. Atunci, de ce s-a evitat ca Eminescu så doarmå la Viena
într-un hotel ¿i unde a fost cazat când, în drumul spre ºarå, a poposit din nou
în capitala Imperiului?

O ciudå¡enie prive¿te rela¡iile Obersteiner–Maiorescu. De unde, oare,
¿tia medicul vienez de Maiorescu, pe care – zice el – nici nu l-a primit, atunci
când acesta a fost la Döbling („…am regretat viu de a nu vå fi primit personal
cu ocazia vizitei dv. prietene¿ti” – 9 ianuarie 1884)? Mi se pare ciudat cå el l-a
îndrumat constant pe Eminescu cåtre Maiorescu, om pe care nu-l våzuse ¿i nu-
l auzise, cu care nu ¿tim så fi corespondat intens ¿i al cårui nume nu îl scrie nici
måcar în epistola pe care i-o adreseazå, „ca råspuns” la rândurile primite de la
acesta. Så fi fost Maiorescu „girat” de vreo persoanå influentå din Viena? Cine?
De P. P. Carp, reprezentantul junimist la Viena al… liberalilor no¿tri? De vreun
demnitar austro-ungar? Oare, din acela¿i motiv nu a pretins Leidesdorf „nici o
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garan¡å”? Din påcate, documentele sunt, ¿i în cazul acesta, foarte pu¡ine ¿i
evazive. Din câteva dintre ele, ne putem totu¿i forma o imagine, ce urmeazå a
fi întregitå prin cercetåri ulterioare.

Date fiind cele de pânå aici, ne putem întreba dacå, în esen¡å, în ziua de
21 octombrie 1883, la Döbling nu s-au repetat cele petrecute în 28 iunie, marile
diferen¡e constând în înlocuirea lui Sim¡ion cu Chibici (¿i/sau Popasu?), în
faptul cå, între timp, Eminescu pare så se fi resemnat cu soarta sa sau så fi
devenit mai prudent, precum ¿i în acela cå Obersteiner avea despre el infinit
mai pu¡ine informa¡ii decât ªu¡u. Din documentele medicale puse la dispozi¡ie
de Obersteiner reiese cå pe acesta nu l-au interesat amånunte ca vârsta
pacientului, pe care nu uitå înså så-l prezinte drept „pre¡uit ¿i eminent poet
român”. Cel mai mult surprinde înså neprofesionalismul: nici la internare, nici
dupå aceea, lui Eminescu nu i-a fost fåcut un control medical amånun¡it (ectima
de pe picioare nici nu este amintitå, iar despre starea generalå de sånåtate nu se
suflå un cuvânt). Cum înså – bilå albå pentru Obersteiner! – nu l-a supus nici
unui tratament chimic (zice pacientul însu¿i) ori acesta a constat doar în iod
(afirmå doctorul D. Boghean), n-am gre¿i prea mult dacå am afirma cå, pentru
Eminescu, între a fi sechestrat în cåmåru¡a de la Döbling sau într-o încåpere de
motel nu erau decât deosebiri de suprafa¡å.

La 22 octombrie, Popasu îi scrie lui Maiorescu: „abia dupå 10 zile,
dupå ce se va studia pa¡ientul se va putea spune ceva”. Nu numai cå, de fapt,
nu s-a spus niciodatå nimic, dar intervalul de 10 zile este mult prea mare pentru
a se „putea spune ceva”, într-o afec¡iune despre care am primit ¿i continuåm
så primim asiguråri cå ar fi fost evidentå. Când a mers la Döbling dupå rezultat,
Popasu nici nu a fost primit de doctori: „De douå ori am fost la institut fårå de
a fi putut vorbi cu Leidesdorf sau Obersteiner” (4 decembrie 1883). ¥n România,
comisia de specialitate trebuia så se pronun¡e asupra bolilor psihice în maxi-
mum 3 zile (interval care cuprindea ¿i formalitå¡ile de solicitare a comisiei ¿i de
constituire a ei), iar certificatul eliberat de ea în urma consultului expira în 15
zile. De aceea, dacå între legisla¡ia românå ¿i cea austro-ungarå, în materie de
sminti¡i nu existau deosebiri fundamentale (¿i e greu de crezut a¿a ceva, cât
timp noi „importam” legi de la Paris, Viena ¿i Berlin), putem deduce cå Eminescu
nu a fost internat la Döbling ca bolnav ajuns în starea „de demen¡å” (cum
afirmå Maiorescu – în 1883 – ¿i ªu¡u – doar 5 ani mai târziu, în martie 1889),
ci ca un pacient adus mai degrabå pentru o verificare de rutinå.

Vreo douå decenii dupå eliberarea lui Eminescu, I. Gråmadå scrie,
referindu-se la condica bolnavilor de la Döbling: „Jurnalul acesta – mi-a spus
dl prof. Obersteiner – a fost cerut prin 1895 de un domn din Bucure¿ti, al cårui
nume l-a uitat. Dsa n’a påstrat nimic din coresponden¡a ce-a avut-o cu dl T.
Maiorescu ¿i cu prietenii din ¡arå ai lui Eminescu; restul din jurnal nu poate fi
dat publicitå¡ii” (studiul Mihail Eminescu). Dacå între cei doi nu a existat o
coresponden¡å secretå, putem spune fårå teama de a gre¿i cå Obersteiner i-a
scris lui Maiorescu o unicå epistolå – ¿i aceea, conceputå la cererea adresantului.
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Despre schimbul de scrisori „cu prietenii din ¡arå ai lui Eminescu” nu poate fi
vorba decât în glumå. ¥ncercarea de a sugera cå doctorul Obersteiner ar fi
colaborat cu lumea „amicilor” lui Eminescu råmâne îndråznea¡å, dar atât.

 Anonima: „argument” bun la toate

Vreo lunå ¿i jumåtate dupå internarea lui Eminescu la Döbling, la 4
decembrie 1883, Popasu îl anun¡å pe Maiorescu cå a primit ceruta

„epistolå” explicativå de la Leidesdorf – pe care i-o ¿i trimite lui Maiorescu,
dar pe care noi (tocmai de aceea?) nu o putem aståzi gåsi. ¥n locul ei, ni se
propune un penibil bile¡el, nesemnat ¿i nedatat, mai jenant chiar decât a¿a-
numitul „certificat medical” eliberat de ªu¡u la 5 iulie, dar care, spre deosebire
de acesta din urmå, are meritul de a nu fi la fel de nociv, întrucât nu a produs
efecte. Iatå con¡inutul lui integral:

„Domnia Voastrå, / Domnul Eminesco suferå de o stare maniacalå cu
accese, a cårei cauzå trebuie cåutatå într-o boalå lueticå. / ¥n consecin¡å nu
este excluså o posibilå ameliorare sau vindecare par¡ialå. / Al dvs. prea devotat.”

¥n culegerea sa de o sutå de noi… vechituri, domnul G. Muntean prezintå
acest bilet astfel: „Este scrisoarea cåtre C. Popasu a unuia dintre medicii
sanatoriului în care era internat Eminescu, dacå nu va fi chiar de la Leidesdorf”.
Oare? Chiar acestea så fie rândurile la care se referå Popasu în misiva din 4
decembrie?

Câteva observa¡ii:
1) Con¡inutul biletului pare conceput la be¡ie, când autorul era atât de

turtit, încât nu mai ¿tia nici în ce zi se aflå.
2) „Doamnia Voastrå” nu era neapårat domnia sa, C. Popasu, dupå

cum biletul prezentat de domnul G. Muntean nu este neapårat biletul invocat
de Popasu în epistola cåtre Maiorescu. Eventuala prezum¡ie cå Leidesdorf nu
ar fi cunoscut numele lui Popasu nu rezistå, întrucât avea cartea lui de vizitå
(drept dovadå, mårturia destinatarului – „Am låsat carte, cerând informa¡ii,
mai cu seamå diagnoza” – ¿i faptul concret: medicul vienez i-a trimis epistola
acaså).

3) Conform propriei mårturii, Popasu îi ceruse lui Leidesdorf, limpede,
så-i spunå care era diagnoza – adicå, så determine precis „boala” de care suferea
Eminescu. Or, prin bile¡elul adus la luminå de domnul G. Muntean ce ni se
spune? Cå Eminescu ar traversa o „stare maniacalå cu accese” (de¿i, în textul
original, cuvântul „accese” nu e de gåsit!). ¥n primele decenii ale secolului
XX, doctorii Bianu ¿i Glåvan scriau despre manie: „¥n  medicinå se în¡elegea
prin cuvântul manie un fel de nebunie furioaså. Aståzi înså…” Så credem cå
Eminescu ar fi avut accese de „nebunie furioaså”? Obersteiner, medicul lui
curant, pare så fi avut altå pårere (consemnarea acestuia: „Uneori, mai iritat,
bate în u¿å”, fiind datatå 21 octombrie, era valabilå pentru acea primå zi de
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internare, nu ¿i pentru viitor – drept dovadå, nici båtaia în u¿å, nici alte manifeståri
similare nu vor mai fi men¡ionate). Popasu nu pomene¿te nici el vreo stare de
nervozitate deosebitå, iar D. Boghean îi aminte¿te lui Missir, despre Eminescu:
„Agressiv nu fusese niciodatå”.

4) Autorul biletului propus de domnul G. Muntean precizeazå cå starea
maniacalå detectatå de el ¿i-ar avea rådåcinile „într-o boalå lueticå”. Interesantå
formulare, dar nu tocmai corectå, dacå ne gândim cå nu prea existå boli sifilitice,
ci sifilis (zis ¿i lues). Så fi fåcut un medic atari gre¿eli sau un nemedic plastograf
avea în auz, de pildå, „leziuni de naturå lueticå” (ceea ce e cu totul ¿i cu totul
altceva)?

5) Anonimul vorbe¿te de o „stare maniacalå” provocatå de o „boalå
lueticå”, ¿i nu exclude o „posibilå ameliorare”. Observåm cå prima treime
din „diagnostic” confirmå „certificatul medical” scris de ªu¡u, a doua treime
vine så motiveze tratamentul cu mercur aplicat lui Eminescu, iar ultima explicå
„recidivele” ¿i face plauzibilå teoria celor care sus¡in cå, o datå intrat în „eclipså”,
Eminescu nu s-ar mai fi luminat niciodatå deplin. Ba, chiar ar fi råmas cu
sechele despre care nu se ¿tie în ce au constat, dar precis au fost mari – suficient
de mari ca så nu mai lege douå vorbe pe hârtie. Så nu zâmbe¿ti când vezi cât
de iscusit se a¿eazå i¡ele? Chestiunea devine înså ni¡el mai delicatå când
rememoråm cå, la Döbling, lui Eminescu i-a fost întreruptå cura antilueticå.
Dacå Leidesdorf ¿i Obersteiner socoteau cå Eminescu suferea de sifilis ¿i, cu
toate acestea, îi dådeau doar ceva iod, så pricepem cå au vrut så-i facå råu,
låsând boala så se agraveze? ªi dacå, spre ciuda lor, pacientul ¿i-a revenit ca
prin farmec, så credem cå între metodele de combatere a sifilisului s-ar numåra
¿i aceea de a nu-l båga în seamå?

Este remarcabil modul în care formulårile din anonima victorios scoaså
la ivealå de G. Muntean ocolesc (¿i ele) prezentarea unui diagnostic precis. Pe
de o parte, astfel, nimeni nu î¿i asumå vreo råspundere. Pe de altå parte,
reamintesc, poate cå evitarea folosirii numelui unei asemenea maladii, care ar
restrânge drastic plaja de manevrå, nu este întâmplåtoare. Avocatul Maiorescu
¿tia prea bine cå, atâta vreme cât evitå så numeascå clar „boala” lui Eminescu,
apelând la termeni vagi, dar sugestivi, va låsa o porti¡å deschiså oricårei
interpretåri posibile – deci, de facto, î¿i va putea permite så foloseascå chiar ¿i
radicale schimbåri de diagnostic. Când zici despre cineva cå este „alienat”, îi
po¡i pune în seamå, simultan sau succesiv, manifestårile tipice oricåror afec¡iuni
psihice, bine determinate ca boli, cu simptome ¿i tratament caracteristic. Ai,
astfel, posibilitatea så traversezi întreaga gamå de avarii ale min¡ii, cu un singur
pacient. Poate, aceasta este ¿i una dintre explica¡iile numårului mare de
diagnostice puse lui Eminescu de feluri¡i autori – unii chiar medici, având ei
în¿i¿i evidentå nevoie de tratament.

6) Dacå lui Maiorescu chiar i-a parvenit acest petecu¡ de hârtie, e
semnificativ cå nu a notat în jurnal primirea unei asemenea ateståri a „bolii” lui
Eminescu – mai ales, dacå scrisoarea venea de la Leidesdorf. Avem toate
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motivele så credem cå adevårata scrisoare de la Leidesdorf nu a fost cu totul
alta ¿i deloc îmbucuråtoare pentru Maiorescu.

7) Certitudinea domnului G. Muntean („Este scrisoarea cåtre C. Popasu
a unui dintre medicii sanatoriului în care era internat Eminescu”) se aflå în
stranie contradic¡ie cu nesiguran¡a („dacå nu va fi chiar de la Leidesdorf”).
Faptul apare cu atât mai ciudat, cu cât Popasu nu laså loc interpretårilor: „…am
primit de la Leidesdorf (subl. ns.) epistola pe care….” Prin urmare, în cazul în
care se admite cå biletul apar¡ine unui medic de la Döbling, automat, trebuie
acceptat cå acesta este Leidesdorf (doar n-om ¿ti noi mai bine decât C. Popasu?).
Dacå, înså, se socote¿te cå nu putem stabili cu certitudine cine a scris biletul cu
pricina, suntem obliga¡i så admitem ¿i ipoteza cå destinatarul nu era Popasu.
ªi, din acea clipå, n-am putea face abstrac¡ie nici de posibilitatea ca biletul så fi
fost scris mult mai târziu – poate, dupå decenii.

Dar, fie cå sunt caligrafiate de Leidesdorf, de ¥mpåratul de la Viena ori
de un båcan dintr-o mahala a Bucure¿tilor, un lucru este cert: în nici un caz,
rândurile respective nu pot fi socotite certificat medical. De aceea, må întreb în
ce måsurå ajutå biografului onest publicarea unor asemenea documente, înso¡ite
de låmuriri cel pu¡in discutabile, dar având, aparent, precizie de ghilotinå. Pentru
cine nu ¿tie, textul bile¡elului cu iscåliturå (voit?) indescifrabilå a apårut pentru
prima oarå în Revista de Istorie ¿i Teorie Literarå, conduså de Gh. Cålinescu.
Mi-e greu så cred cå acesta din urmå nu a avut fårâmå de interes personal în
tipårirea acestui bizar verdict medical, reprezentând singura probå materialå
în sus¡inerea principalei teze din monografia sa –  monografie care, raportat la
anul descoperirii biletului (1964), fusese scriså cu mai bine de 30 de ani… în
urmå.

Nu este locul ¿i nu avem spa¡iul necesar unui amplu comentariu pe
marginea culegerii de texte publicate anul trecut de G. Muntean la Editura
Eminescu – altå carte care „a apårut cu sprijinul Ministerului Culturii”. Må
rezum la doar câteva observa¡ii.

Salut marele numår al facsimilelor neinteligibile ori neimportante ale
lucrårii, numai bune de fåcut avioane de hârtie pentru nepo¡i (sau pentru copiii
mai gra¿i din Ministerul Culturii), dar må întreb de ce o lipsi dintre ele tocmai
facsimilul a ceea ce domnul G. Muntean nume¿te, fårå så glumeascå,
„scrisoarea cåtre C. Popasu a unuia dintre medicii sanatoriului în care era
internat Eminescu”. Dacå tot må numår printre autorii care îi „cutremurå
con¿tiin¡a” ¿i dacå tot a ¡inut så anun¡e public existen¡a devastatorului seism
interior (seism care începe så explice unele lucruri), era de a¿teptat ca domnia
sa så ofere ¿i probe cå ar avea dreptate. Nu a fåcut-o, dupå cum cum nu a dat
la ivealå nici acele documente despre care, mai an, vorbea atât de plåcut la un
post de televiziune. ¥ncå a¿teptåm. ¥l în¡elegem ¿i avem råbdarea necesarå. ¥n
fond, e un domn simpatic ¿i – bun sau råu – e fratele nostru.

Domnul G. Muntean ne mai înva¡å cå, în familia Kremnitz, cel alintat cu
numele Baby ar fi so¡ul lui Mite, Wilhelm, medic personal al lui Carol I (p.
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123). Ne îndoim cå acesta ar fi adevårul, Baby spunându-i-se unuia dintre
båie¡ii Mitei (lui George, precizeazå al¡i autori). De altfel, cine chiar cite¿te
Amintiri fugare despre M. Eminescu  (octombrie 1893), îl gåse¿te pe Eminescu
alåturat de numele lui Baby în fraze precum: „Era încântat så se joace cu
Baby”; · „Cea din urmå dupå-amiazå ¿i searå dinaintea plecårii o petrecu la
noi: povesti lui Baby basmul Capra cu trei iezi”; · „…apoi vorbi de Baby, pe
care îl våzuse pe stradå ¿i de care zicea cå se fåcuse tare frumos”. Så se fi fåcut
„tare frumos” so¡ul Mitei?

Nu gre¿eala în sine supårå, ci dezinvoltura cu care este comiså. Pe domnul
G. Muntean nu îl obliga nimeni så precizeze cå Baby ar fi so¡ul Mitei Kremnitz.
ªi totu¿i o face. Må tem cå de vinå este slåbiciunea care-i îndeamnå uneori pe
oameni så arate cât de bine ar ståpâni anumite detalii. Atunci, insul devine
periculos prin ne¿tiin¡å sau prin rea cunoa¿tere ¿i prin, repet, curajul nebun cu
care etaleazå informa¡ii eronate, învå¡ându-i gre¿it pe cei care nu ¿tiu nimic
despre respectivul subiect ¿i deconcertându-i pe cei care au o cu totul altå
cunoa¿tere.

Minciuni pentru posteritate

Istoria literarå a consacrat ziua de 1 ianuarie 1884, ca datå la care
Maiorescu l-ar fi vizitat pe Eminescu la Döbling. De ce? Pentru cå

Maiorescu scrie în ¥nsemnåri zilnice, fåcând deosebit de multe corecturi pe
text: „Duminecå 1/13 Ianuarie 1884, am fost cu våru-meu C. Popazu afarå
[din Viena] la Oberdöbling, la Institutul de aliena¡i Dr. Leidesdorf. Am vorbit
cu Eminescu ¿i am våzut pe gen[eralul] Cerchez. Prânzul la Breying, cu Popazu
¿i colegul såu Bråescu-Filipescu din Roman.”

A¿a så fi fost?
Doctorul H. Obersteiner zice cå nu, de vreme ce, în sumarul privind

evolu¡ia „bolii” lui Eminescu, noteazå cå respectiva întâlnire ar fi avut loc la 12
ianuarie, stil nou („Este scos din sec¡ia de izolare. Nu mai cântå, u¿or deprimat,
nu mai då denumiri false, cite¿te. Vizita lui Maiorescu nu-l influen¡eazå” –
subl. ns.). Pe vremea aceea, calendarul gregorian (a¿a-numitul stil nou, adoptat
în Europa occidentalå) devansa cu 12 zile calendarul iulian (valabil în România
pânå dupå primul råzboi mondial). Prin urmare, o scådere simplå, 12 minus
12, ne aratå cå Obersteiner afirmå cå Maiorescu a fost la Döbling în ultima zi a
anului 1883, nu în cea dintâi a anului urmåtor.

 Poate cå discu¡ia pe marginea acestui subiect pare neimportantå, între
altele, ¿i pentru cå ne aflåm în situa¡ia în care avem cuvântul lui Maiorescu
contra cuvântului lui Obersteiner. De ce l-am crede pe vienez? Pentru cå, într-
o altå ocazie, îi då dreptate chiar Maiorescu:

„Dragå Emilie,
Eminescu s’a trezit din visul urât al nebuniei sale; e în deplinåtatea
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con¿tiin¡ei! Tensiunea nervoaså în care l-am våzut în ajunul Anului Nou (subl.
ns.), a fost ca o trecere spre îndreptare”(scrisoarea din 23 ianuarie 1884).

A¿adar, este limpede cå Maiorescu s-a întâlnit cu Eminescu înainte de
Anul Nou, nicidecum dupå acest moment. Ei, ¿i? ar putea zice unii, amintind
imediat cå nimeni nu e perfect, cå omul mai poate så ¿i gre¿eascå. Numai cå
aici nu e o simplå eroare, ci încå o diversiune. ªi, ca så fiu mai explicit, iatå ce
scrie Maiorescu în acela¿i jurnal intim, cu o zi înainte:

„Viena, Sâmbåtå 31 Dec. 1883, 10 ore seara.
Iubite vere (e vorba de doctorul C. Popasu – n.ns.),
Scuzå-må cå nu pot veni la petrecerea de astå-searå. Må våd re¡inut de

alte obliga¡iuni pânå în ultimul moment al anului (subl. ns.). ¥nså am scåpat
cel pu¡in pentru mâine diminea¡å. Te rog dar så treci de diminea¡å (te a¿tept
pânå la 12 ore) pe la mine, Hôtel Métropole, No. 95-96, ca så mergem la
Eminescu (subl. ns.). A¿i dori asemenea så prânzim tot mâine împreunå cu d.
Bråescu. Vå rog în¡elege¡i-vå asupra orei ¿i locului de întâlnire, – dacå nu a¡i
dispus altcumva de aceastå parte a zilei de mâine.

Petrecere bunå ¿i la revedere în anul nou!
T. Maiorescu
Petrecut cea din urmå orå a anului 1883 în camera mea de otel, singur,

aproape trist. Såptåmâna aceasta tråitå la Viena a fost parte muncå, parte
timp de copil de ¿coalå, cu ciudatå suferin¡å.”

Rândurile acestea reprezintå una dintre probele cele mai elocvente despre
modul în care memorialistica, måsluitå, poate servi intereselor autorului. Recitind
textul de mai sus, descoperim un Maiorescu proletar, care nu se poate bucura
nici måcar de petrecerea Reveionului, pentru cå el munce¿te pe brânci („re¡inut
de alte obliga¡iuni pânå în ultimul moment al anului”), numai o teribilå ¿anså
fåcându-i rost de douå-trei ceasuri mai libere, în diminea¡a urmåtoare, când, ca
dupå chef, lumea sforåie de zumzåie geamurile.

Impresia este îngro¿atå în ultimul paragraf, când Maiorescu capåtå ceva
dintr-un biet pui de mâ¡å, flåmând ¿i rebegit, aruncat în zloatå. Avocatul devine
aproape uman. Brusc, el apare ca fiind nu numai singuratic ¿i trudit din greu de
munca fizicå, ci ¿i fråmântat ¿i ghinionist – încå pu¡in ¿i udåm batistele! ¥ncå
pu¡in ¿i îi cerem iertare!

¥n fapt, realitatea pe care ne-o oferå este de mucava. ªi asta, pentru cå, la
ora la care pretinde cå a scris acest bilet („10 ore seara”), prin care aranjeazå
întâlnirea de a doua zi cu Eminescu, el deja îl våzuse! ¥n momentul în care
pretinde cå ar fi scris mica epistolå, nu „obliga¡iunile” îl împiedicau så meargå
la Popasu, ci propria voin¡å – doar sus¡ine cå „ultima orå a anului 1883” l-ar
fi prins singur! ¥n cazul în care nu-¿i gåsise o slujbå temporarå la hotel, ce l-ar
fi oprit så participe la petrecerea de la Popasu?

Dar parcå, dupå atâtea minciuni ¿i aranjamente frauduloase, mai  po¡i fi
sigur cå acest bilet chiar i-a fost trimis lui Popasu? Dupå atâtea probe cå jurnalul
lui intim a fost grijuliu pregåtit pentru uzul posteritå¡ii, mai poate cineva så
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garanteze cå Maiorescu nu s-a distrat de minune de Anul nou, eventual, la
prietenul Carp ambasadorul, pentru ca a doua zi så compunå sfâ¿ietoarea
relatare? ¥n fond, dacå el ar fi scris cå s-a întâlnit cu Papa într-o caså conspirativå
ori cå a spålat rufe împreunå cu regele Angliei, chiar eram obliga¡i så îl credem
pe acest mare regizor, care, dacå ar fi tråit aståzi, ar fi cules Oscar-urile cu
plasa? Ce altå dovadå mai bunå vrem, când – de un secol! – avem statuia unui
fals Eminescu, plåsmuit de interesele (¿i de talentul) lui Maiorescu, dar noi
continuåm så credem cå ar fi real?

Surghiunit în Imperiu

Majoritatea autorilor afirmå cå Eminescu ar fi fost trimis în Italia din
dorin¡a de a se respecta sfatul doctorului Obersteiner. Drept probå,

este folositå epistola din 29 ianuarie 1884, adresatå de acesta lui Maiorescu –
epistolå care, este adevårat, con¡ine ¿i o asemenea sugestie. Dacå privim
cronologia faptelor din ultima lunå petrecutå de Eminescu la Döbling, constatåm
înså urmåtoarea evolu¡ie:

12 ianuarie – „Eu a¿ vrea så scap cât se poate de curând ¿i så må întorc
în ¡arå” (Eminescu cåtre Chibici).

23 ianuarie – Maiorescu î¿i în¿tiin¡eazå sora cå, dupå ce va fi externat
de la Döbling, Eminescu va face „o cålåtorie, împreunå cu Chibici, în Italia”
(subl. ns.).

28 ianuarie – „Ce crezi D-ta cå e de fåcut dupå ce va ie¿i din institut? N-
ar fi indicat un voiagiu?” (Popasu cåtre Maiorescu).

29 ianuarie – „Pe de altå parte, ar fi bine dacå s-ar gåsi cineva care så
se ducå cu d-l Eminescu pe câtva timp în Italia bunåoarå, deoarece întoarcerea
sa în ¡arå din felurite puncte de vedere nu se poate încå recomanda. Asta îmi
pare o transa¡ie mult mai preferabilå – având în vedere ocupa¡iunea lui de mai
înainte – decât så fie ¡inut în institut peste timpul absolut trebuincios, unde, cu
toate libertå¡ile ce i se înlesnesc, trebuie så se simtå strâmtorat” (Obersteiner
cåtre Maiorescu).

1 februarie – „Mult mai bine ar fi dacå s-ar putea så fie scos din Döbling
cât mai degrabå ¿i så petreacå câteva luni într-o climå caldå (subl. ns.) lini¿tit
pentru a se putea restaura complet ¿i ie¿i din stadiul de convalescen¡å în care
se aflå” (Boghean pentru Missir).

5 februarie – P. P. Carp îi face o vizitå lui Eminescu ¿i, ca orice venerabil
politician, fiind (¿i el) expert ¿i într-ale psihiatriei, constatå cå Eminescu n-ar fi
„perfect vindecat. Ochiul este cam tulbure, mâinile slabe ¿i degetele ascu¡ite”.
Indirect, opinia lui salutå men¡inerea lui Eminescu în stråinåtate, indiferent
unde, pânå i se mai tocesc buricele degetelor.

7 februarie – „Am citit cele ce îi scrie Boghean Dlui Jacob Negruzzi
¿i Doamnei Humpel, care au fost asemene de pårere cå trebuie de luat
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dispozi¡iile spre a-l trimite cât mai curând într-o climå caldå” (subl. ns.) –
Missir cåtre Maiorescu.

14 martie – Maiorescu adaugå o nouå variantå: Eminescu nu ar fi plecat
în Italia la sugestia lui Obersteiner, ci „tot dupå sfatul lui Leidesdorf” (scrisoare
cåtre Harieta).

Dupå cum se vede, ideea drumului în Italia exista cu mult înainte ca
doctorul Obersteiner så facå propunerea scriså, din 29 ianuarie. Mai mult decât
atât, încå de pe atunci se ¿tia cu precizie ¿i cine anume urma så-l înso¡eascå pe
Eminescu. Astfel, iese tot mai clar în relief pu¡inåtatea ¿tirilor reale la care
aveau acces junimi¿tii „de rând”. ¥n ceea ce prive¿te modul perfect în care se
suprapune anun¡ul fåcut de Maiorescu surorii sale la 23 ianuarie ¿i timida
propunere venitå, o såptåmânå mai târziu, din partea doctorului Obersteiner,
mi se pare destul de limpede cå vienezul nu a fåcut decât så punå pe hârtie
ideea lui Maiorescu.

De ce a fost necesarå aceastå micå fåcåturå? O posibilitate de a ne apropia
de adevår ar fi så urmårim con¡inutul scrisorii lui Obersteiner. Astfel aflåm cå
acesta îi prezintå lui Maiorescu douå variante. Prima, era aceea ca Eminescu
så-¿i continue ¿ederea dupå zåvor, råmânând la Döbling „peste timpul
trebuincios” – solu¡ie pe care Obersteiner nu o respinge total, dar nici nu o
recomandå, deoarece, scrie el, pacientul „trebuie så se simtå strâmtorat” în
spa¡iul închis al ospiciului. A doua variantå era plecarea de la Döbling, oriunde
în lume, numai în România, nu (¿i, ca într-o doarå, Obersteiner opineazå: „în
Italia, bunåoarå”).

Este aproape cert cå Maiorescu a avut nevoie de aceastå scrisoare pentru
a motiva întârzierea lui Eminescu prin stråinåtå¡uri – întârziere pe care, de fapt,
el o dorea din cu totul alte motive decât acela de a-i oferi „protejatului” såu o
lunå de concediu. ¥ncå din 23 ianuarie (cel târziu!), Maiorescu (singur sau de
comun acord cu Altcineva) stabilise ca Eminescu så nu vinå direct în România,
ci så mai zåboveascå vreo lunå ¿i jumåtate lângå Viena („¥ndatå ce se permite
ca Eminescu så påråseascå institutul, trebue så stea lini¿tit 5-6 såptåmâni în
pensiune lângå Viena”), apoi un interval cam la fel de lung så-l petreacå în
Italia ¿i, dupå revenirea în ºarå, så fie câteva luni cazat fie la mo¿ia lui Carp, fie
la cea a lui Rosetti. Toate aceste întârzieri nu aveau vreun scop terapeutic – de
altfel, Maiorescu nici nu se obose¿te så le justifice în vreun fel.

Problema era cå, dacå sugestia venea de la el, „båie¡ii” puteau ridica
mira¡i din sprânceanå. ªi atunci, s-a apelat la doctor, al cårui verdict era suveran.
Aranjamentul este devoalat ¿i de pretextul folosit: dupå externare, ar fi fost
necesarå o „transa¡ie”, prin care „så-l deprindem cu libertatea ¿i cu lumea din
afarå” – explicå Obersteiner. Låmurire pe cât de tran¿antå, pe atât de stupefiantå.
Jocul argumentelor iese mai strident la ivealå atunci când vienezul scrie, rezolut:
„întoarcerea sa în ¡arå din felurite puncte de vedere nu se poate încå
recomanda”. Ce însemna „din felurite puncte de vedere”? Poate mult, poate
nimic. Greu de evaluat cu precizie. Lipsa documentelor con¡inând diagnosticul
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¿i cura prescriså la Döbling este de naturå så sus¡inå afirma¡ia prin care Eminescu
îl anun¡å pe Chibici cå nu urmeazå nici un soi de tratament.

Dacå îl credem pe Eminescu – ¿i nu våd de ce nu am face-o, îndeosebi
în situa¡ia în care nu este contrazis de nimeni ¿i de nimic –, la Viena, încercarea
de a-l „vindeca” s-a rezumat la a-l ¡ine închis într-o cåmåru¡å cât celula pu¿cåriei.
¥ntr-o asemenea situa¡ie, înså, internarea lui Eminescu la Döbling capåtå un
caracter mai iute comercial, decât unul medical. Conjunctura era de a¿a fel,
încât Obersteiner nu avea de ce så se opunå, dacå i s-ar fi sugerat så-l sfåtuiascå
pe Maiorescu ca, înainte de a-¿i readuce „protejatul” în ºarå, så-l plimbe câteva
luni prin stråinåtate. La urma urmei, o cålåtorie obi¿nuitå prin Italia, nu era
curå balnearå, dar nici nu dåuna sånåtå¡ii. Ba, oricât de pu¡in ar fi agreat
„pacientul” acest drum, el råmânea, indiscutabil, o solu¡ie preferabilå sta¡ionårii
în balamuc.

Una peste alta, tentativa „comitetului de amici” de a trage cât mai mult
de timp, absen¡a curei medicamentoase ¿i formidabila ståpânire de sine a lui
Eminescu, care rabdå så stea cu de-a sila într-un loc mai mult decât neplåcut,
fac ca ¿ederea acestuia la Döbling så aibå toate datele tipice surghiunului.

O plecare cu cântec

Miercuri, 8 februarie 1884, Maiorescu telegrafiazå la Viena, anun¡ând
sosirea lui Chibici, pentru a-l prelua pe Eminescu ¿i a pleca

împreunå cu el în Italia:
„Professor Obersteiner für Eminescu,

Wien, Heilanstalt Oberdöbling.
 Sonntag reist Chibici nach Wien zur Abholung Eminescus für italienische

Reise.”
Punctual, peste patru zile, Chibici ajunge în capitala Imperiului, î¿i

schimbå man¿etele ¿i î¿i lustruie¿te botinele, apoi ia drumul Döblingului. Este
12 februarie. Cum din registrul lui Obersteiner rezultå cå Eminescu a påråsit
stabilimentul la 14 februarie, într-o mar¡i, ne închipuim cå Eminescu ¿i Chibici
î¿i trec ziua de luni cu ceva palavre ¿i achizi¡ii de noi ve¿tminte. ¥n sfâr¿it, vine
¿i clipa eliberårii. Chibici, convins cå îndatå ce îl va scoate pe Eminescu dintre
zidurile mute ale ospiciului, vor pleca spre Italia, merge la Döbling, unde (poate
chiar sub ochii lui), Obersteiner scrie în registru cå fostul pacient ¿i amicul
acestuia au pornit cåtre Floren¡a.

Se pare cå lucrurile nu s-au derulat tocmai uns. Brusc, odatå depå¿itå
definitiv poarta ospiciului, Eminescu se opune drumului în Italia. Poate pentru
cå se simte mai ståpân pe situa¡ie, o ¡ine una ¿i bunå: vrea så se întoarcå acaså.
Ideea nu era nouå, dar pânå atunci doar o sugerase, destul de timid („…dacå
ar fi stat în putin¡a mea, a¿ fi påråsit institutul, fie pentru a schimba mediul în
care må aflu, fie pentru a må întoarce în ¡arå” – Eminescu cåtre Maiorescu, 4
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februarie; în aceea¿i zi, Popasu confirmå:  „Cea mai fierbinte dorin¡å-i este a
se vedea ie¿it din institut, pentru care a cåpåtat o mare aversiune” – epistolå
cåtre Maiorescu). Imediat dupå eliberarea din ospiciu, ître Eminescu ¿i Chibici
începe o polemicå, despre care nu ¿tim decât cå a fost declan¿atå de op¡iunile
total diferite privind locul spre care urmau så plece. Influen¡at, probabil, de
starea de spirit mårturisitå în scrisoarea cåtre Chibici („…mi-e fricå chiar de-a-
mi plânge soartea, cåci ¿i aceasta ar fi interpretat ca un semn de nebunie!”),
Eminescu cedeazå, iar omniprezentul Popasu consemneazå acest lucru în
scrisorica-raport cåtre Maiorescu: „Cred cå Dl. Chibici î¡i va fi dat informa¡ii
despre Eminescu. ¥ntre altele, cred cå î¡i va fi scris cå a avut o micå greutate
pânå când l-a putut îndupleca pentru cålåtoria prin Italia” (19 februarie).

De ce a refuzat Eminescu aceastå cålåtorie, gråbindu-se spre caså? Oare,
mai spera så poatå dovedi cå fusese victima unei înscenåri? Popasu explicå
altfel: „Se opunea pentru cå se temea cå în Italia va fi iarå¿i internat în vreun
institut sau va fi låsat så se piardå pe acolo pe undeva” (Textul, nesemnat, se
întrerupe brusc, restul scrisorii neajungând pânå la noi). Plauzibil. Så ne amintim
cå, înainte de a pleca spre Döbling, Eminescu dovedise, în doar câteva cuvinte
(sibilinice pentru Livia Maiorescu), cå pricepuse foarte bine a cui victimå este.
Så ne aducem aminte ¿i cå Eminescu a ajuns la Viena fårå documente de
identitate astfel încât, formal, el påtrunsese în Imperiu fårå acordul ¿i fårå ¿tiin¡a
austriecilor. Deci, se afla într-o situa¡ie paradoxalå, fiind, în egalå måsurå, Nimeni
¿i… infractor. ªi, ca ¿i când nu ar fi fost de ajuns, nu avea le¡caie. ªi, în atari
condi¡ii, Chibici voia så-l ducå ¿i mai departe de România! Posibil ca mia de lei
pe care Eminescu a avut-o în buzunar de-a lungul întregii cålåtorii så nu fi fost
primitå din ini¡iativa lui Chibici, ci så fi fost cerutå chiar de cåtre cel voiajat cu
de-a sila, pentru a se asigura cå nu va råmâne complet la cheremul altora.
Ipoteza este cu atât mai plauzibilå cu cât aceastå sumå nu fåcea parte din planul
privitor la Eminescu.

Cu minima garan¡ie în buzunar, miercuri 15 februarie, Eminescu îl
urmeazå pe Chibici ¿i amândoi se suie în trenul de Vene¡ia. De voie, de nevoie,
începea „cålåtoria de distrac¡ie”.

Enervare programatå

Nu trebuie så fii spaima suferin¡elor psihice de toate soiurile ¿i de
toate gradele, pentru a-¡i da seama cå nici un pacient aflat în

convalescen¡å nu are cum så-¿i gåseascå lini¿tea, atâta timp cât se ac¡ioneazå
constant împotriva voin¡ei lui. ªi-atunci te întrebi: de ce a fost, de fapt, Eminescu
„târât” (cuvântul îi apar¡ine) prin Italia, câtå vreme el dorea cu ardoare så
revinå în România? Oare Maiorescu, omul care se declara specialist în boli
mintale, så nu-¿i fi dat seama cå ac¡ionând împotriva vrerii lui Eminescu, în loc
så ajute sånåtå¡ii acestuia (presupunând cå ea era precarå), îi dåuna?
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¥n scrisoarea din 23 ianuarie 1884 cåtre sora sa, Emilia, Maiorescu
prezintå urmåtorul plan:

„¥ndatå ce se permite ca Eminescu så påråseascå institutul, trebuie så
stea lini¿tit 5-6 såptåmâni în pensiune lângå Viena, apoi va urma o cålåtorie,
împreunå cu Chibici, în Italia, nu chiar o cålåtorie de plåcere din cauza enervårii
(subl. ns.), ci mai bine un popas la lacul Maggiore.

Prin mai sau iunie – întoarcerea în Patrie, dar încå nu între oameni, ci
la ¡arå – sau la Sole¿ti la Rosetti sau la ºibåne¿ti la Carp. Apoi la toamnå, în
serviciu de bibliotecar la Ia¿i.”

Prin urmare, programul lui Eminescu era clar stabilit, cu mai bine de o
lunå înainte ¿i acoperea întregul an 1884! Lui Maiorescu pu¡in îi påsa de dorin¡a
lui Eminescu, singura lui problemå fiind aceea de a crea impresia cå ac¡ioneazå
conform cerin¡elor medicale. Ca så convingå, flutura epistola lui Obersteiner,
cel pe care nu-l duruse mâna så i-o scrie.

Din dorin¡a de a-l izola pe Eminescu vreme cât mai îndelungatå,
Maiorescu îi pregåtise acestuia „5-6 såptåmâni în pensiune lângå Viena”,
înaintea drumului „în Italia”. De ce „lângå Viena” ¿i nu „lângå Bucure¿ti”?
Pentru cå în Bucure¿ti apårea pericolul ca Eminescu så publice în foi aflate sub
controlul altor grupuri de interes decât Junimea ¿i, astfel, så demonstreze cå nu
e alienat ¿i så-¿i câ¿tige râvnita independen¡å materialå, care ar fi adus numai
necazuri lui Maiorescu – primul constând în obliga¡ia de a-i înapoia intacte
lada cu manuscrise ¿i biblioteca? ¥n plan psihologic, sta¡ionarea în Imperiu era
bine gânditå: constrâns så råmânå „lângå Viena”, adicå ¿i „lângå Döbling”,
Eminescu s-ar fi sim¡it permanent sub amenin¡area unei noi internåri, fiind
convins cå sechestrarea din 28 iunie 1883 se putea repeta oricând ¿i oriunde.
¥n alt plan, så ne amintim zicala: „Boala lungå, moarte sigurå”. Cu cât treceau
mai multe luni fårå ca Eminescu så se întoarcå în preså, cu atât se cimenta
convingerea celorlal¡i cå ar fi irecuperabil.

Se contureazå tot mai limpede o anume voin¡å, pentru care întoarcerea
lui Eminescu în ºarå, deloc o bucurie, era acceptabilå doar cu douå condi¡ii:
nu înainte de finele lunii mai ¿i „nu între oameni”. Precizarea din urmå este o
formå mascatå de a spune „nu între bucure¿teni”, pentru cå întreb: adicå,  Italia
era pustie, acolo nu se gåseau „oameni”? Erau mai pu¡in populate Floren¡a,
Milano sau Vene¡ia decât o mahala a Bucure¿tilor? Nu, dar în fiecare dintre
aceste ora¿e, fiind stråin, fårå acte ¿i fårå bani ¿i, mai ales, neavând cum så
justifice credibil cum ajunsese acolo, Eminescu putea så vorbeascå lini¿tit,
avea voie så spunå orice despre oricine, cåci nu-l ascultau decât zidurile, pomii
sau câmpurile mårgina¿e. ¥n actualul jude¡ Vaslui, la Sole¿tii lui Rosetti, sau în
preajma Ia¿ilor, la ºibåne¿tii lui Carp, nu existau oameni? Ba da, dar numårul
posibililor interlocutori ¿i aria subiectelor erau pentru gazetarulEminescu, în
acel moment, exasperant de reduse.

Cheltuielile pentru drumul în Italia nu s-au fåcut pentru ochii lui frumo¿i,
dupå cum la mo¿iile din amintitele sate nu era invitat de dragul de a-i oferi un
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trai lini¿tit, în care cineva så-i ungå pâinea cu unt ¿i altcineva så-i ¿teargå galo¿ii,
ci pentru a-l ¡ine sub strictå supraveghere ¿i, repet, „nu între oameni”. Ca la
gherlå! Avem surpriza så constatåm cå, oricât de diferite ar fi Floren¡a  ¿i Sole¿tii
ori Milano ¿i ºibåne¿tii, în cazul Eminescu, Junimea le gåsise puncte comune.
¥ntre Italia ¿i „dulcele domiciliu for¡at” pregåtit în teritoriul închis al proprietå¡ilor
frunta¿ilor junimi¿ti, existau ¿i alte asemånåri decât lipsa unui partener de dialog.

Nici în Italia, nici la ºibåne¿ti, Eminescu nu cuno¿tea pe nimeni ¿i, dat
fiind traiul lui din ultimele luni, nici nu cred cå era dispus så-¿i afle noi amici.
(¥ncå de la 10 martie 1880 îi scria Veronicåi: „¥n orice caz nu existå în lume
amici, cåci dacå-¡i fac vro îndatorire ¡i-o scot mai târziu pe nas ¿i orice serviciu,
cât de neînsemnat din parte-le, catå så-l plåte¿ti înzecit de cât face.”) Nici în
Italia, nici la ºibåne¿ti nu avea lini¿tea oferitå de câ¿tigul ob¡inut prin propria
muncå. ªi în Italia ¿i la ºibåne¿ti ar fi sim¡it cå felia lui zilnicå de pâine depinde
de voin¡a celor care îi înscenaserå totul. Libertatea lui era iluzorie, tråind, de
fapt, ca la azil.

(Ca så putem în¡elege mai bine cam ce trebuie så se fi petrecut în sufletul
lui Eminescu dupå 28 iunie 1883, ajunge så citåm câteva fraze scrise în momente
în care putea fi supårat sau putea fi obosit, dar avea speran¡å ¿i o avea pe
Veronica: „Am murit pentru toatå lumea afarå de tine” – 12 februarie 1882; 
„«Timpul» acesta m-a stricat în realitate cu toatå lumea; sunt un om urât ¿i
temut – fårå nici un folos du reste.” – iulie 1882;  „E cu putin¡å în România
de-a gåsi o ocupa¡ie independentå, e cu putin¡å a tråi cu condeiul fåcând
¿tiin¡å sau literaturå, e în fine cu putin¡å så må umilesc la oamenii de azi så le
cer un post – ca Bådescu ori ca al¡ii?” – 4 august 1882;  „…sunt unul din
oamenii cei mai urâ¡i din România, precum tu e¿ti una din femeile cele mai
bine urâte din Ia¿i. Naturi ca ale noastre sunt menite så înfrângå relele sau så
piarå, nu så li se plece lor” – august 1882.)

Fie cå s-ar fi aflat la Floren¡a, fie cå ståtea la ºibåne¿ti, lada cu manuscrise
¿i biblioteca erau imposibil de folosit. La fel, nici acolo, nici dincolo, nu-i
sosea presa cotidianå, iar ruperea lui completå de informa¡ia la zi fåcea ca, pe
måsurå ce trecea timpul, mecanismul deciziilor politice så îi devinå tot mai
greu de ståpânit. ¥n fine, dacå în Italia poli¡ia îl putea înhå¡a de oriunde, spre a-
l preda, pachet, la punct fix (lucru verificat), la ºibåne¿ti, era imobilizat de
imensitatea câmpurilor neumblate ¿i de prejudecata oamenilor. Crede cineva
cå dacå Eminescu ar fi ajuns la ºibåne¿ti ¿i dacå, dupå ce ar fi stat acolo douå
såptåmâni, ar fi påråsit satul, (re)venind în Capitalå, nu ar fi fost suspectat cå a
„înnebunit” iar? Suspiciune gratuitå? Atunci, de ce nu i s-a permis så råmânå
în Bucure¿ti? Se înscrie, cumva, simpla ¿edere în Ia¿i, între metodele de
vindecare a sifilisului, ori adevåratul motiv al expedierii lui acolo era acela cå,
pentru Eminescu, ºara întreagå devenise doar o temni¡å mai largå, prin care nu
se plimba în voie, ci dupå un orar ¿i un traseu stabilit de „ocrotitori”?

Din scrisoarea lui Eminescu cåtre Chibici, Maiorescu aflase cå „protejatul”
lui simte din plin „lovitura moralå” datå de boalå („o loviturå ireparabilå care
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va avea influen¡å rea asupra întregului rest al vie¡ii ce voi mai avea-o de tråit”),
tråind un acut sentiment de nesiguran¡å. Faptul cå, dupå întoarcerea lui
Eminescu în ºarå, Maiorescu, în loc så încerce så-l elibereze de aceastå povarå,
nu a ¿tiut cum så-l facå så o simtå mai puternic, aratå reaua lui credin¡å, atât de
abil înve¿mântatå în jocul cuvintelor mari.

Când ¿i de ce s-a renun¡at la planul cazårii într-o pensiune vienezå  (plan
despre care ¿tim doar de la Maiorescu), nimeni nu spune. Må întreb dacå motivul
acestei decizii nu poate fi legat de cauza care pare så fi determinat ¿i mai rapida
externare de la Döbling. Indiscutabil, lucrurile s-au precipitat dupå ce Eminescu,
începând så fie scos „la preumblare”, a risipit teama cå „zgomotul ¿i lumea de
pe strade vor produce asuprå-i vreo irita¡ie” – fapt ce impunea îndesirea
„preumblårilor”. ¥n scrisoarea din 28 ianuarie 1884, dupå ce îl anun¡å pe
Maiorescu cå Eminescu „Tot timpul a fost lini¿tit ¿i se vedea cå se simte bine”,
Popasu aten¡ioneazå: „Deputa¡ii români de aici, care se intereseazå mult de
Eminescu, doresc så aibå poeziile lui” (subl. ns.). Delimitarea interesului fa¡å
de persoana autorului de acela stârnit de opera lui este netå. Dacå vânzarea
cår¡ii nu supåra, curiozitatea de a afla cât mai multe despre Eminescu (even-
tual, direct de la acesta) putea genera neplåceri.

Nu afirm cå Eminescu a fost externat spre a putea fi fåcut dispårut înainte
de-a apuca så intre în vorbå cu binevoitorii deputa¡i, dar nici nu pot så nu
remarc coinciden¡a (?) care face ca externarea lui så aibå loc curând dupå
scrisoarea lui Popasu. De asemenea, nu afirm nici cå, din cauza acelora¿i curio¿i
bucovineni din inima Imperiului, s-ar fi renun¡at la ideea råmânerii lui Eminescu,
timp de „5-6 såptåmâni în pensiune lângå Viena”, dar remarc noua coinciden¡å
¿i adaug cuvenitul semn de întrebare.

Medicinå ¿i bun-sim¡

Maiorescu ¿tia cå drumul în Italia, a¿a cum era programat, nu putea
fi „o cålåtorie de plåcere din cauza enervårii” (fapt care nu-l va

opri så-i scrie Harietei cå fratele ei tocmai face o „cålåtorie de distrac¡ie”).
Emilia Humpel, fårå a avea preten¡ia cå ar fi la fel de priceputå ca Maiorescu,
îl aten¡ioneazå pe acesta, la 13 martie 1884: „Dragå Titus, / O astfel de cålåtorie
în Italia cu distrac¡ii impuse poate fi, ca orice mijloc universal, problematicå;
în acest caz orice efect terapeutic este la început paralizat de dorul lui Eminescu
de ¡arå (subl. ns.). Tot timpul mi s-a pårut cå lucrul cel mai important ar fi så
fie eliberat de probleme de viitor. (…) Cu toate acestea, existå motive reale
pentru îngrijorarea sa (subl. ns.) ¿i atât timp cât acestea nu vor fi înlåturate nu
se poate a¿tepta så se lini¿teascå suflete¿te. Ar trebui så i se facå acum rost de
un serviciu ¿i totodatå de un concediu de 2-3 luni. Acest lucru nu se va putea
ob¡ine repede pe drumuri obi¿nuite, prin interven¡ia reginei înså în mod sigur.
Mite îmi scrie adesea cå regina are o simpatie deosebitå pentru el.”
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Aceste rânduri dovedesc cå nu nivelul scåzut al cuno¿tin¡elor medicale
din epocå a fost de vinå în „cazul Eminescu”, a¿a cum cer unii så credem.
Atâta vreme cât bunul-sim¡, el ¿i numai el, drågu¡ul, permitea o analizå atât de
lucidå, înseamnå cå profesioni¿tii trebuiau så se afle ¿i mai aproape de adevår.

Dreptul de a face ce vor al¡ii

Decretul 1012, în vigoare în România anilor 1880, prevedea: „¥ndatå
ce un un smintit ’¿i-a redobândit sånåtatea ¿i medicul primar îl

declarå cå este în stare a e¿i din ospiciu, se libereazå prin ordinul såu fårå nici
o amânare” (articolul 13). Nu am acces la legisla¡ia care stabilea situa¡ia
sminti¡ilor însånåto¿i¡i din fostul Imperiu austro-ungar, dar îmi vine greu så
cred cå ace¿tia erau mai slab proteja¡i decât la noi. Când Eminescu a påråsit
Döblingul, Obersteiner îl socotea apt så revinå la „via¡a de dinainte”. El nu-i
prescrie nici un tratament medicamentos, nu limiteazå efortul intelectual la
care putea fi supus, nu sugereazå schimbarea locului de muncå, iar interdic¡iile
sunt ca ¿i inexistente: „¥n privin¡a dietei de urmat i-a recomandat D-rul
Obersteiner ca så se ab¡ie de la båuturi aromatice ¿i alcoolice; pânå la o litrå
de vin înså poate så bea la maså” (Chibici cåtre Maiorescu, 14 martie 1884).
De asemenea, trebuie subliniat încå o datå cå Obersteiner nu pomene¿te numele
bolii (dar recomandå externarea), nu invocå pericolul unei recidive (a¿a cum
face anonimul care a scris bile¡elul descoperit de domnul G. Muntean: „…nu
este excluså o posibilå ameliorare sau vindecare par¡ialå”) ¿i laså la aprecierea
lui Maiorescu intervalul ce urma så fie petrecut de Eminescu în stråinåtate.
Formularea lui evazivå (potrivit cåreia, nu ar fi fost oportunå o „reîntoarcere
prea curândå în ¡arå”) putea justifica la fel de bine o întârziere de o såptåmânå
sau una de o jumåtate de an.

Unii autori vorbesc de „cålåtoria prin Italia”, de parcå s-ar fi fåcut un
tur al întregii peninsule. Parte dintre ei fabuleazå, parte copiazå ce-au citit de
pe la al¡ii, dar mai to¡i se stråduie så reliefeze eforturile fåcute de Junimea, care,
vezi Doamne, uite, l-a trimis chiar ¿i în stråinåtate, într-un costisitor concediu.
Nimic mai fals. Cum am aråtat, Maiorescu ¿tia cå drumul nu va fi „cålåtorie de
plåcere, din cauza enervårii”.

Când scrie la Döbling, Maiorescu îl anun¡å pe Eminescu cå amicul
Chibici îl va acompania într-o „excursiune de vro 6 såptåmâni spre sudul
Alpilor, poate pânå la Venezia, Padua sau Floren¡a”. Nimic clar: cei doi, poate,
urmau så meargå spre un vag punct cardinal, nu spre un loc bine stabilit. La
primå vedere, îi putem ferici pe voiajori, care, poftim, pe banii fra¡ilor lor români,
au plecat haihui prin Italia! ¥n fapt, se va vedea, traseul fusese båtut în cuie,
fårå så li se cearå pårerea.

E. Speran¡ia sus¡ine cå a discutat mult cu Chibici între patru ochi
(„¥ntâmplarea a fåcut så-l cunosc personal pe Chibici ¿i timp de o lunå så-l
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våd ¿i så stau de vorbå cu el zilnic. […] ¥n conversa¡iile lui, mi-a vorbit adesea
despre Eminescu”), dar nu a reu¿it så afle de la acesta ce traseu a urmat în
cålåtoria spre Floren¡a. De aceea, s-a mul¡umit så-¿i închipuie singur ruta aleaså:

„Cele mai multe surse (subl. ns.) afirmå înså cå prima escalå a cålåtoriei
în Italia a fost Vene¡ia, unde Eminescu a fost indispus, impacient ¿i a ståruit så
plece imediat. Examinând harta vremii, se poate constata cå, într-adevår, calea
feratå Viena–Triest, prin Semmering ¿i Graz, care era datå în exploatare din
1854, era drumul cel mai u¿or ¿i mai ales cel mai sigur, deoarece linia
Innsbruck–Brener–Verona, construitå mai de curând (1867), era mai lungå,
iar în timp de iarnå suferea adeseori înzåpeziri ¿i întreruperi. Din Vene¡ia,
drumul spre Milano, care trece prin Verona, era destul de scurt ¿i u¿or. Chibici
socotea, desigur, så nu-l supunå pe bietul prieten al såu, de la început, la
eforturi prea extenuante.”

¥ncå de la primele cuvinte, Speran¡ia ne face så tresårim: cum puteau fi
mai multe surse, când lângå Eminescu a fost numai Chibici? ¥n ceeea ce prive¿te
ra¡ionamentul de mai sus, sigur cå ruta Viena–Innsbruck–Verona trebuie scoaså
din calcul, ca ¿i Viena – Paris – Verona, de pildå, întrucât, pe de o parte, Innsbruck
se aflå fa¡å de Viena, ora¿ul din care plecau cei doi, cam la aceea¿i distan¡å la
care se gåse¿te ¿i Vene¡ia ¿i, pe de altå parte, Verona este plasatå cam la mijlocul
distan¡ei dintre Milano ¿i Vene¡ia. ¥n consecin¡å, dacå ar fi trecut prin Verona ¿i
doreau så ajungå la Milano, nu avea nici un sens så apuce calea inverså, spre
Vene¡ia, doar pentru a avea de unde så se întoarcå.

Tot E. Speran¡ia mai scrie ¿i cå, la ie¿irea de la Döbling starea mintalå a
lui Eminescu era „încå destul de ¿ovåitoare”. Må întreb: în ce consta „¿ovåiala”
min¡ii lui? Cum de-a avut Chibici curajul… nebun så plece la drum alåturi de
o persoanå încå labilå psihic? Cum de i s-a cerut a¿a ceva? Dacå o persoanå cu
mintea „¿ovåitoare” este låsatå så påråseascå stabilimentul în care a fost închiså
tocmai pentru a nu crea probleme altora sau a nu-¿i face råu sie¿i, medicul care
îi deschide poarta poate fi socotit mai sånåtos? ªi, apropo: la a cui solicitare l-
au låsat medicii de la Döbling pe Eminescu så plece cu Chibici?

¥n lungile discu¡ii cu Speran¡ia, Chibici nu i-a istorisit nici o singurå
manifestare concretå de alienare a lui Eminescu. Tabloul prezentat este aburos,
fårå urmå de contur. Existå, dar nu spune nimic:

„¥n cele câteva reprize ale bolii, Eminescu nu avea propriu-zis manifeståri
de furie primejdioase. Delirul såu nu avea alte descårcåri de ordin muscular
decât mi¿cårile de expresie a intenselor lui procese afective. Acestea alternau
între extreme, de la exaltarea triumfalå, la adânca triste¡e, de la spaimå, la
beatitudine. Dar starea depresivå era predominantå.”

Vorbe goale. Nimic mai mult. Vorbe ce par memorate în urma unei discu¡ii
teoretice purtate cu un medic, dar dintre care, pe ici, pe colo, a mai fost omis
câte un cuvânt. „Descårcårile de ordin muscular” (?) se rezumau la  „mi¿cårile
de expresie a intenselor lui procese afective”? E vorba de mimicå? Båtea cu
pumnul în maså? Mângâia pisica? Pentru asta a stat aproape un an în ospicii ¿i



  81Semnele timpuluiNr. 2

pentru asta i-a fåcut ªu¡u tratament cu mercur? Cine, unde ¿i când l-a våzut în
stare de „beatitudine” dupå 28 iunie 1883 ¿i ce fåcea, exact, în acele momente?
„Spaimå”? Cum se manifesta? „Exaltare triumfalå”? Ce anume fåcea sau
spunea Eminescu în clipele în care se gåsea la aceastå „extremå”? Apåreau,
cumva, aceste „extreme” dupå ce i se dådea morfinå?

Chibici putea spune orice, gre¿ind fårå voie sau inten¡ionat. Putem noi
admite ca bålmåjeala lui, lipsitå de orice element concret, så atârne mai greu
decât scrisoarea primitå de la însu¿i Eminescu – scrisoare despre care pânå ¿i
Maiorescu recunoa¿te cå e conceputå de un om perfect lucid („Eminescu s’a
trezit din visul urât al nebuniei sale; e în deplinåtatea con¿tiin¡ei!” – mårturisire
cåtre sora lui, 23 ianuarie 1884)? Este normal ca un document så fie negat pe
baza sporovåielii unora, care aud ce-au auzit al¡ii de la al¡ii ¿i, când repetå,
adaugå ceea ce le-ar fi plåcut så nu lipseascå? Ne putem clådi convingerile pe
baza unor informa¡ii la nu se mai ¿tie a câta mânå ¿i care, în plus, nu numai cå
nu pot fi probate, dar nici måcar nu se înscriu într-un lan¡ logic rezonabil?

Dacå Maiorescu (¿i nu numai el) a recunoscut „deplinåtatea con¿tiin¡ei”
lui Eminescu, pe ce temei vorbea Chibici de „¿ovåiala” min¡ii acestuia? S-a
produs un regres, dupå 23 ianuarie? Când? Cine ¿i cum l-a constatat? De ce nu
a fost iar internat? ¥ntrebåri fårå råspuns. Pur ¿i simplu, s-a spus cå Eminescu
nu ¿i-ar mai fi revenit niciodatå la starea dinaintea nenorocitei zile de 28 iunie!
ªi a¿a a råmas!

Pove¿tile care s-au nåscut la întoarcerea în ¡arå sunt dispropor¡ionat de
pu¡ine, în raport cu durata ¿ederii ¿i cu scopul ei declarat. Din mårturiile existente
reiese cå, de la Viena la Floren¡a, Eminescu nu a mai fost înso¡it de un infirmier
musculos, unicul tovarå¿ de drum fiind Chibici. Iar Chibici nu a scris un rând
de memorialisticå, dar a ¿optit, uneori, pe la col¡uri. Urmare fireascå, din såmân¡a
„confiden¡ial” aruncatå de el au crescut tot felul de zvonuri, murmurul lui la
diverse urechi creând (¿i el) „surse”, precum cele pomenite de Speran¡ia –
surse pe care Chibici le-a låsat så polemizeze. ªi astfel, din mai nimic, fic¡iunile
s-au înmul¡it ¿i s-au tot înmul¡it, cåpåtând diverse versiuni, dupå mintea fiecåruia.
Mecanism vechi ¿i odios, dar mereu eficient.

¥n toatå aceastå poveste, dubioaså prin înså¿i existen¡a sa în forma ¿tiutå,
nimeni nu prezintå punctul de vedere al lui Eminescu! Nimeni nu se referå la
vreo amintire ori la vreo apreciere a acestuia asupra celor våzute ¿i petrecute în
Italia! Po¡i så ignori faptul cå nimic din ceea ce a scris sau din ceea ce a
comunicat Eminescu dupå revenirea în ºarå nu con¡ine vreun un amånunt, cât
de mic, despre vreun fapt, vreo persoanå sau vreo imagine din acel periplu
italic? Totu¿i, e vorba de o lunå ¿i jumåtate! Nu mirå deloc cå un om cu
coordonatele lui intelectual-afective ¿i care avea acaså, în lada cu documente,
un „inedit” ¿i „frumos sonet despre Vene¡ia” (Maiorescu cåtre Emilia Humpel,
6 decembrie 1883), scris fårå a vedea acest ora¿, nu aminte¿te nimic, cât de
fugar, despre orele petrecute acolo? Chiar absolut nimic din acest voiaj så nu fi
produs ecouri?
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ªi, hai så zici, Eminescu nu vorbea din proprie ini¡iativå. Dar ceilal¡i
chiar nu au fost deloc curio¿i så afle cum au petrecut cei doi amici? Chiar
nimeni nu l-a întrebat cum s-a sim¡it în Italia? Te întrebi: ce discutau, oare, cu
el? Discutau?

Emilia Humpel comunicå lui Maiorescu:
„El vorbe¿te prietenilor såi intimi, repetând (subl. ns.) a¿a: «Sunt încå

atât de obosit, m-au târât prin Italia, prin Elve¡ia, apoi ne-am dus la Bucure¿ti,
acum m-au târât din nou la Ia¿i; pentru ce, când eu n-am nimic de fåcut aici?
Nu vreau så fiu o povarå pentru nimeni, nu vreau så mai tråiesc din filantropie,
mai bine så mor»” – scrisoare din 11 aprilie 1884.

Douå nelåmuriri: de ce Eminescu repeta cele câteva idei invocate ¿i de
unde a apårut Elve¡ia? Oare, Emiliei Humpel, i se spunea tot adevårul sau,
dupå modelul fratelui Titus, ceilal¡i o låsau så afle doar ceea ce socoteau de
cuviin¡å? O fi ¿tiut ea cå, vreo lunå mai târziu, la 13 mai, Missir îi raporta lui
Maiorescu: „Mai deunåzi îmi spunea cå el este «ein aufgegebener Mensch»
(un om sacrificat – n.ns.) ¿i în adevår acesta este sentimentul ce pare cå-l are
despre sine”, sau acestea erau lucruri ce nu se comunicau decât bårba¡ilor de
soi, adicå ¿efilor Junimii?

Vene¡ia, o haltå impuså

Eminescu este aproape acuzat pentru atitudinea pe care se spune cå ar
fi avut-o în cursul „cålåtoriei prin Italia”. Unii domni voiau, probabil,

så audå cå fusese cople¿it de minunå¡iile întâlnite, ignorându-se cå, oricât de
vestite ar fi unele locuri, ele nu sunt agreate chiar în orice condi¡ii. Poate un om
normal så se simtå în al nouålea cer, când are motive så se teamå pentru pro-
pria via¡å, când se aflå într-un mediu stråin ¿i când sufletul lui e ståpânit de
dorul de alte locuri?

La Döbling, Eminescu î¿i dorea „a se vedea ie¿it din institut, pentru care
a cåpåtat o mare aversiune” (C. Popasu cåtre vårul lui, Maiorescu – 16 februarie
1884) nu din cauza tratamentului medical, ci datoritå încarcerårii, însingurårii,
înfometårii ¿i (poate, mai ales) din cauza nesiguran¡ei privind ziua de mâine.
A¿a cum se derulau lucrurile, nimic nu îi garanta cå va mai putea ie¿i vreodatå
viu din acel stabiliment. Dupå ce tråise îndelunga experien¡å a råpirii, a
sechestrårii ¿i a supunerii unui violent bombardament chimic, ce l-ar mai fi
putut mira?

Gh. Cålinescu, amintind despre cålåtoria prin Italia, î¿i îngåduie: Eminescu
„…på¿i în re¿edin¡a dogilor cu sufletul stins ¿i obosit. Sosit noaptea ¿i dus de
la Ponte di Ferro, în gondolå, spre hotel, Eminescu, a cårui inimå ar fi trebuit
så tresalte de emo¡ie, fu cuprins de nelini¿te ¿i fricå la pleoscåitul surd al valurilor,
la strigåtul lopåtarilor ¿i la tremurarea întoarså de lumini ¿i umbre.” Cum så-
i „tresalte” înså lui Eminescu inima de emo¡ie, când el nu vizita Vene¡ia ca
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turist, ci ca persoanå obligatå så o viziteze, de cåtre o for¡å ocultå, despre care
nu ¿tia cu precizie decât cå este reprezentatå ¿i prin anumite persoane, pe care
le socotise prietene? Oare, nu avea motiv så se întrebe dacå, a¿a cum
„înnebunise”, nu avea så se ¿i „înece”, într-unul din canalele Vene¡iei? De
altminteri, repet, într-una dintre scrisorile lui cåtre Maiorescu, Popasu este foarte
exact: Eminescu „se temea cå în Italia va fi iarå¿i internat în vreun institut sau
va fi låsat så se piardå pe acolo pe undeva” (2 martie 1884). Din temerea lui
Eminescu pricepem câtå încredere avea el, de fapt, ¿i în Chibici, prezentat de
cei mai mul¡i drept „prieten intim”! Cårui om aflat în situa¡ia lui i-ar mai arde
de clipocitul valurilor?

Plin de curaj, Gh. Cålinescu scrie despre reac¡ia lui Eminescu, în urma
opririi la Vene¡ia: „Fårå så vrea så vadå pe cântatul San-Marc, nici så på¿eascå
måcar de douå ori printre porumbei, în fa¡a Procura¡iilor ¿i a Campanilului,
el ceru chiar din acea searå så plece dis-de-diminea¡å la Floren¡a, ceea ce se
¿i întâmplå”. Relatare preciså, venitå parcå din partea unei persoane care a tras
cu urechea la discu¡ie. A¿adar, Vene¡ia ar fi fost påråsitå la cererea lui Eminescu,
Chibici, såracul, trebuind så asculte ordinele unui convalescent strivit de furie
¿i de spaimå. Iar cererea a fost exprimatå seara, de¿i ei au „sosit noaptea”!

Cât timp a stat Eminescu la Vene¡ia? De obicei, se råspunde cå numai o
noapte. Ideea unui foarte scurt popas este sus¡inutå de majoritatea autorilor,
din considerente încå neîmpårtå¿ite marelui public. Probabil, un rol important
în formarea acestei convingeri l-a avut men¡iunea din registrul lui Obersteiner,
care, la externarea lui Eminescu, scrie clar: „Pleacå cu domnul Chibici la
Floren¡a”. Numai cå, dacå admitem inten¡ia ca de la Viena så se meargå întins
pânå la Floren¡a, trebuie så fim de acord ¿i cå, în acest caz, încå dinaintea
plecårii din Viena, fusese stabilit ca Vene¡ia så nu fie decât o haltå ceva mai
lungå. Iar dacå a¿a era programul, chiar så fi vrut Eminescu „så vadå cântatul
San-Marc” ori „så på¿eascå måcar de douå ori printre porumbei”, nu i s-ar fi
permis, cåci ei aveau bilete pentru Floren¡a, unde trebuiau så ajungå la vreme.
Prin urmare, pentru a pleca a doua zi din Vene¡ia nu era necesarå insisten¡a lui
Eminescu. De altfel, este îndoielnic cå, indiferent de subiect, Eminescu ¿i-ar fi
permis så fie prea ståruitor. Prudent, mereu atent ca, nu cumva, så-i dea prilej
lui Chibici så-l taxeze drept alienat, Eminescu nu cred cå ar fi riscat så fie
persuasiv cu orice pre¡, preferând så strângå din din¡i, strunindu-se permanent.
La urma urmei, mai conta dacå era la Vene¡ia sau la Floren¡a, atâta timp cât el
ardea så meargå acaså?

Pårerea cå la Vene¡ia ar fi poposit doar câteva ceasuri, cât så treacå
noaptea, de¿i nu este sus¡inutå cu dovezi, sunå plauzibil, dar numai atâta vreme
cât lipsesc probele materiale contrare. Må tem înså cå aceste probe existå.
Concret: E. Speran¡ia afirmå cå Eminescu ¿i Chibici ar fi sosit la Milano sâmbåtå
seara – deci, când încå nu se încheiase ziua de 18 februarie („Sosind seara în
Milano… A doua zi era duminicå…”). Cei doi påråsiserå Viena miercuri, 15
februarie („Miercuri a plecat” Eminescu – Popasu cåtre Maiorescu, 19
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februarie), în aceea¿i searå ajungând la Vene¡ia. Pânå sâmbåtå, când se
presupune cå au luat trenul spre Milano, råmân douå zile neacoperite: joi ¿i
vineri.

Aproape cert, informa¡ia lui Popasu este corectå (nu numai cå e improbabil
ca el så fi îndråznit så-l mintå pe „nenea” Maiorescu, dar nici nu avea motiv så
o facå). Gre¿e¿te Chibici? Pu¡in plauzibil, dacå ne gândim cå, de¿i atare detaliu
nu era cu nimic relevant în discu¡ia cu Speran¡ia, Chibici precizeazå totu¿i ziua
din såptåmânå în care avusese obliga¡ia så întâlneascå pe Cineva la Milano
(memorarea fiindu-i, probabil, înlesnitå ¿i de faptul cå era singura zi liberå a
såptåmânii).

Dacå ¿i Popasu ¿i Chibici prezintå adevårul, rezultå fie cå Eminescu a
stat în Vene¡ia cel pu¡in douå zile pline, fie cå el ¿i înso¡itorul au mai oprit ¿i în
alt loc (variantå pu¡in credibilå, singurul ora¿ important între Vene¡ia ¿i Milano
fiind Verona, unde, dacå s-ar fi dorit, s-ar fi putut ajunge direct de la Viena). ¥n
oricare dintre aceste ipoteze, deduse din documentele existente, teza conform
cåreia Eminescu nici nu sosise bine în Vene¡ia, cå ¿i ceruse „så plece dis-de-
diminea¡å la Floren¡a, ceea ce se ¿i întâmplå” (Gh. Cålinescu) este, evident,
departe de adevår.

Floren¡a, încå o enigmå

Din cele aproximativ 5 såptåmâni petrecute, pare-se, la Floren¡a nu se
¿tie mai nimic, afarå de faptul cå Eminescu s-ar fi îndrågostit de o

englezoaicå ¿i cå plecarea ei l-ar fi dezamågit. Când relateazå episodul, Gh.
Cålinescu prezintå un nou Eminescu, pueril, cam afemeiat ¿i destul de bine
zdrenghea. Preluând informa¡ii de la 4 autori, to¡i scriind dupå ureche, Cålinescu
compune un al cincilea sinopsis privind ceea ce pare så fi fost marele eveniment
tråit la Floren¡a. Un exemplu de „evolu¡ie” a informa¡iei despre cele ce s-u
petrecut la Floren¡a îl reprezintå dataliile oferite, la interval de patru decenii, de
N. Petra¿cu ¿i de Gh. Cålinescu. Astfel, în 1892, Petra¿cu scrie:

„Aici, o englezoaicå care aflase cine era el ¿i care-l privea cu interesul
ce inspira poetul în starea lui de atunci, îi de¿teptå vechile lui sentimente de
dragoste. ¥n ziua în care plecå engleza, el umblå råtåcit ¿i nu se întoarse
acaså pânå spre miezul nop¡ii, hotårât så plece dupå ea” (Mihail Eminescu,
studiu critic).

Peste ani, în 1932, Gh. Cålinescu va descrie acela¿i episod, sporind, în
stilul propriu, amånuntele:

„Gândurile sale toate erau pentru o englezoaicå de care se îndrågostise
¿i a cårei urmå o pierdu. Neaflând-o, se hotårâ så se întoarcå în ¡arå. ªtiind cå
România este la råsårit, ie¿i afarå din Floren¡a, råtåcind o zi întreagå. Noaptea
târziu, plin de råni la picioare, se întoarse la «Pensione Perra», unde locuia
cu Chibici-Râvneanul. «Nu mi-ai spus tu – se scuzå – cå de aici ¡ara noastrå
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se laså drept la råsårit? Am mers ¿i eu spre råsårit.” (Oare, Eminescu chiar nu
¿tia încotro se afla România, în raport cu Italia? Trebuia så-i spunå Chibici?)

ªi de-ar fi doar aceste înflorituri, care-l caricaturizeazå pe Eminescu,
transformându-l în penibil oligofren!

Chestiunea se complicå ¿i mai mult prin cele scrise de Eugeniu Speran¡ia,
care, låsând în plata Domnului enigmatica Floren¡å, mutå totul la… Milano ¿i,
ca så ¿tim de-o treabå, schimbå unele personaje:

„Milano, unde Chibici avea obliga¡ia (subl. ns.) så se opreascå, avea så
fie o escalå comodå în drumul spre Floren¡a (prin Bologna). Sosind seara în
Milano, prietenii au ocupat o camerå de douå persoane într-un hotel. A doua
zi era duminicå ¿i, cum urma ca amândoi så se ducå în vizitå la locul indicat
(subl. ns.), se impunea ca amândoi så fie îmbråca¡i cât mai corect. (...)

Ajun¿i la destina¡ie, Eminescu nu vrea så intre cu el:
–«Du-te singur. Eu stau aici, în scuarul aista din fa¡a casei. Aici e umbrå

¿i frumos. Ce så caut eu acolo? Nu-i cunosc ¿i nici nu vreau så-i cunosc. (...)
Cât va fi zåbovit Chibici în casa vecinå nu pot så ¿tiu, dar, dupå

punctualitatea ¿i exigen¡a lui cu sine însu¿i, nu cred så fi pierdut nici o clipå de
prisos. ¥ntre timp, nu ¿tiu dacå Eminescu va fi våzut vreo «englezoaicå», cum
afirmå N. Petra¿cu cu privire la o întâmplare din Floren¡a, Chibici nu mi-a
pomenit nimic despre un asemenea caz (subl. ns.). Faptul pozitiv e înså, cå,
întorcându-se repede la banca unde trebuia så fie a¿teptat, nu l-a mai gåsit pe
Eminescu.

¥¿i poate închipui ori¿icine dezorientarea de moment ¿i spaima lui Chibici.
L-a chemat, mai întâi, în toate direc¡iile, a alergat pe la toate råspântiile
strigându-l, dar zådarnic. «Imperturbabilul», cu judecata clarå ¿i ponderatå,
¿i-a dat seama cå, în dedalul (labirint – n. ns.) acelui ora¿ necunoscut, Eminescu,
în starea lui încå destul de crepuscularå, ar fi fost imposibil så se descurce ¿i
så se întoarcå la hotelul unde erau gåzdui¡i. Singura solu¡ie a fost så se adreseze
organelor de pazå ale ora¿ului, poli¡iei. Personalul ¿i-a dat seama imediat de
seriozitatea situa¡iei: un stråin... abia ie¿it din sanatoriu ¿i råtåcind prin ora¿...
Cercetårile s-au început imediat, dar rezultatul n-a fost ob¡inut decât noaptea,
târziu. Pe unde va fi råtåcit bietul suflet fråmântat al poetului cine mai poate
så ¿tie! De la o vreme, înså, obosit, flåmând, însetat, a intrat într-o «osterie»
dintr-un cartier mårgina¿. ¥mprejurarea aceasta a ajutat la gåsirea lui. Din
«mia de lei» care i se încredin¡ase, Eminescu se pare cå nu avea asupra lui
nimic; chiar så fi avut, era monedå româneascå, cu care nu putea så-¿i plåteascå
consuma¡ia. Cum era ora închiderii ¿i trebuiau trase obloanele, mai ales cå
observase cå mu¿teriul avea o comportare cam ciudatå, patronul a trebuit så
se adreseze ¿i el acelora¿i organe. Cele douå sesizåri, a lui, ¿i cea de diminea¡å
a lui Chibici, s-au conexat. Chibici a fost anun¡at ¿i s-a dus cu un agent, la
«osteria» cu pricina. La regåsire, prima întrebare a fost:

–«Bine, Mihai, unde ai luat-o tu, a¿a razna! »
Iar råspunsul, înecat în lacrimi:
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–«Vreau så må duc în ¡arå, så månânc måmåliga stråmo¿eascå».”
[Textul este preluat din volumul Amintiri despre Eminescu, Editura

Junimea, 1971. Relativ recent, Editura Viitorul românesc a lansat pe pia¡å un
volum cu acela¿i titlu, dar cu alt cuprins ¿i care, în plus, oferå o variantå ciuntitå
a relatårii de mai sus, fårå ca editorii så se fi obosit så marcheze acest lucru.
Cea mai notabilå informa¡ie eliminatå este aceea cå Al. Chibici „avea obliga¡ia
så opreascå” la Milano. Coinciden¡a (?) face ca editori de la Viitorul românesc
så cure¡e textul de o precizare pe care o „uitå” ¿i mul¡i cercetåtori superficiali.]

De ce era Chibici obligat så treacå prin Milano? Nu pretind cå ofer un
råspuns cert, dar trebuie så reamintesc un anumit context.

¥n februarie 1883, consulul Austro-Ungariei la Milano era un anume
Eduard Grisebach. Maiorescu îl cunoscuse pe Grisebach cel mai târziu în 1880,
când acesta avea aceea¿i func¡ie, dar la Bucure¿ti. Pe atunci, dacå e så ne luåm
dupå noti¡ele din jurnalul lui Maiorescu, cei doi par så se fi sim¡it foarte bine
împreunå. Faptul nea¿teptat este acela cå, pu¡in înainte ca Eminescu så plece
spre Italia, Maiorescu a luat legåtura cu diplomatul vienez: „Aståzi ¿i ieri scris
consulului Grisebach la Milano (subl. ns.) ¿i lui W. v. Kotzebue la Reval”
(¥nsemnåri zilnice, 27 ianuarie 1884). Ce i-o fi transmis Maiorescu nu avem de
unde så ¿tim, dar, dacå Austro-Ungaria avea o legisla¡ie similarå celei adoptate
de noi la 20 iunie 1880, firesc ar fi ca epistolele lui Maiorescu så fie ¿i aståzi de
gåsit în arhivele de la Viena (la noi, Regulamentul consular stipula:
„Coresponden¡a expediatå se va trece într-un registru special. Cea primitå, se
va conserva în original” – articolul 132).

Dacå ne amintim cå Eminescu a intrat în Austro-Ungaria fårå documente,
cå România nu avea consuli nici la Vene¡ia, nici la Milano ¿i cå Grisebach, în
virtutea func¡iei sale, putea rezolva problema vizei ¿i a pa¿aportului, epistola
lui Maiorescu ¿i obliga¡ia lui Chibici de a opri la Milano se leagå. Regulamentul
nostru consular con¡inea ¿i urmåtoarea prevedere: „Consulii trec într-un registru
toate aceste taxe (vizå de pa¿aport) ¿i noteazå cazurile când nu s-a luat nici o
taxå. La finele fiecårui trimestru, se înainteazå Ministerului Afacerilor Externe
atât taxele cât ¿i o copie dupå acest registru” – articolul 31). Dacå
reglementårile austro-ungare în domeniu impuneau ¿i ele asemenea obliga¡ii
¿i dacå acestea erau respectate, nu ar fi deloc de mirare ca în arhiva Ministerului
de Externe austriac, så descoperim la fondul documentar al consulatului din
Milano, în intervalul 15–20 februarie 1884, documente în care så figureze
numele lui Chibici ¿i, poate, chiar al lui Eminescu.

¥n relatarea lui E. Speran¡ia, este pomenitå obliga¡ia celor doi de a face o
„vizitå la locul indicat”, unde „se impunea ca amândoi så fie îmbråca¡i cât
mai corect”. Prezen¡a unui „loc indicat” aratå cå voiajorii dådeau curs unei
cereri (unui ordin?) anterioare, venind din partea cuiva råmas în umbrå, iar
dacå li se impunea så poarte o vestimenta¡ie anume, ne putem gândi cå acea
misterioaså persoanå era cineva sus-pus – din partea locului sau stråin.
Deoarece, exceptând solicitarea adresatå de Chibici poli¡iei, nu se face nici o
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altå referire la contactarea autoritå¡ilor locale ori a vreunui aristocrat italian, ne
putem întreba dacå, nu cumva, cei doi au mers la adresa consulului austro-
ungar Grisebach.

Faptul cå la „locul indicat” nu trebuiau så zåboveascå mult, aratå cå
scopul vizitei nu era de a petrece. Cum nici de vreun comision nu se face
vorbire, de¿i Chibici ar fi avut interesul så foloseascå o atare explica¡ie, capåtå
un solid temei întrebarea dacå, nu cumva, întâlnirea era impuså de necesitatea
respectårii unor formalitå¡i –  precum ob¡inerea unei vize, så zicem.

Relatarea lui E. Speran¡ia sunå credibil, pentru cå toate cele men¡ionate
de el converg cu alte informa¡ii, despre care nu a ¿tiut nimic (de pildå, faptul cå
Grisebach era consul la Milano ¿i cå se afla în bune rela¡ii cu Maiorescu, acesta
din urmå scriindu-i cu pu¡in înainte ca Eminescu ¿i Chibici så plece spre Italia).

Desigur, ipoteza poate fi contestatå, spunându-se cå nu era legal ca
Grisebach så acorde vizå unui român. Trec peste considerentul cå tot ceea ce
s-a pus la cale împotriva lui Eminescu ¿i-a avut rådåcinile în magnificul dispre¡
cu care a fost încålcatå Legea. ¥ntreb doar atât: adicå, între România ¿i Austro-
Ungaria putuse fi încheiat un Tratat secret, semnat cu doar câteva luni în urmå
(28 octombrie 1883), adicå, Bucure¿tii îi vânduserå pe românii din Transilvania,
dar nu se putea rezolva problema unei vize, a unei amårâte de ¿tampile, care
împåca ¿i sensibilitå¡ile Imperiului?

Dacå supozi¡ia de mai sus pare hazardatå, a¿teptåm ca ea så fie infirmatå,
dar cu argument concret ¿i începând prin a ni se explica de ce nu s-a scris pânå
acum deloc despre drumul la Milano ¿i despre rela¡ia dintre Maiorescu ¿i
consulul austro-ungar de acolo. De asemenea, a¿teptåm så fim låmuri¡i cine,
când ¿i unde a plåtit taxa pentru pa¿aportul lui Eminescu, absolut necesar în
Italia.

De ce a fost aleaså Italia? Poate, pentru cå acolo era mai cald ¿i pentru cå
oferea ochiului bel¿ug de imagini plåcute ori pentru cå, pur ¿i simplu, a¿a a
îndrumat gândul cel bun. Poate pentru cå, la 20 mai 1882, Germania, Austro-
Ungaria ¿i Italia se aliaserå, formând Tripla Alian¡å, iar România, recent intratå
¿i ea în horå, prin amintitul Tratat secret, trebuia så se afle în bune rela¡ii ¿i cu
Roma, fie ¿i numai pentru cå ambele ¡åri se aflau pe „turnanta” germanicå.
Sau, de ce nu?, pentru cå încå din 5 august 1880, între România ¿i Italia func¡iona
o conven¡ie de extrådare – conven¡ie care, poate, explicå ¿i viteza cu care
poli¡ia italianå l-a descoperit pe Eminescu, dupå ce Chibici l-a dat dispårut.
Este adevårat cå acela¿i rezultat l-ar fi putut ob¡ine ¿i Grisebach.

Rostul drumului la Floren¡a ¿i rezultatul lui, cine, când ¿i de ce a ales
aceastå destina¡ie continuå så fie întrebåri fårå råspuns, pu¡inele explica¡ii
bålmåjite reu¿ind doar så sporeascå suspiciunile. Capac la toate stå epistola  lui
Chibici cåtre Maiorescu: „Starea sånåtå¡ii lui Eminescu s-a îndreptat mult la
Floren¡a ¿i cred cå impresiile cålåtoriei la întoarcere în ¡arå o så aibå un efect
¿i mai salutariu; el prive¿te înså cålåtoria în Italia ca cea mai nenorocitå idee
¿i må du¿måne¿te cå l-am adus aici. (…) ’Nainte de o såptåmânå era Eminescu
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doritor de ºarå, acum, se pare, cå s-a mai potolit aceastå dorin¡å, dar în
schimb a devenit mai nervos, nu-i place nimic!” (14 martie 1884). Cite¿ti ¿i
ba¡i iute în lemn: prin urmare, „Starea sånåtå¡ii lui Eminescu s-a îndreptat
mult la Floren¡a”, drept dovadå stând faptul cå „a devenit mai nervos”?

¥n frazele lui Chibici gåsim o recunoa¿tere a faptului cå, în pofida spuselor
unora, sentimentul de nesiguran¡å al lui Eminescu era perfect întemeiat.
Punctarea fåcutå de Chibici: „…må du¿måne¿te cå l-am adus aici” indicå
neputin¡a lui Eminescu de a decide în ceea ce-l privea ¿i stråduin¡a lui de a se
¡ine în frâu, låsându-se purtat prin lume ca un copil dus cu for¡a så viziteze un
muzeu care nu-l intereseazå deloc.

La rândul lui, Chibici nu se aflå nici el într-o situa¡ie prea fericitå. Departe
de a avea ini¡iativa propriilor fapte, la acest drum, el executå ordine clare,
primite (de) la Bucure¿ti. A avut Chibici vreo vinå? Cât de mare este ea? Greu
de råspuns. Dar ¿i mai greu e så crezi cå nu a în¡eles, måcar în parte, ce fel de
jocuri fåcea. Avea obliga¡ia moralå så dezvåluie secretele pe care este posibil
så le fi ¿tiut? Pe de altå parte, ar fi nedrept så nu adaugi: cât ¿tia Chibici din
întregul adevår? cui så se fi adresat? ar fi fost crezut? putea demonstra cele
afirmate?

Pove¿ti de-a-ndoaselea

N. Petra¿cu ¿i E. Speran¡ia sunt autorii principalelor variante ale
episodului în care Eminescu ar fi evadat de lângå Chibici, råtåcind

câteva ceasuri singur prin ora¿. Potrivit lui Petra¿cu, lucrurile s-ar fi petrecut la
Floren¡a, unde cålåtorii au ajuns fårå vreun scop anume. Speran¡ia, bazându-
se pe ceea ce a aflat direct de la Chibici, sus¡ine cå, de fapt, totul ar fi avut loc
la Milano, unde înso¡itorul lui Eminescu „avea obliga¡ia så se opreascå”.

O altå neconcordan¡å esen¡ialå apare în ceea ce prive¿te cauza care a
dus la regåsirea celor doi. Reiau fraza cu care Petra¿cu încheie relatarea
episodului: „¥n ziua în care plecå englez[oaic]a, el [Eminescu] umblå råtåcit
¿i nu se întoarse acaså pânå spre miezul nop¡ii, hotårât så plece dupå ea”.
Trecem peste imaginea de melodramatic fustangiu a lui Eminescu, mereu inabil
¿i fårå noroc la femei, oprindu-ne asupra unui detaliu: Eminescu s-a întors
singur la hotel, caz în care nu se poate pune problema incapacitå¡ii de a se
descurca într-un spa¡iu urban oricât de larg ¿i de vânzolit. Petra¿cu nu ne laså
nici un cuvânt despre alarma lui Chibici, speriat de moarte, cå îl scåpase pe
Eminescu de sub control.

¥n totalå contradic¡ie, E. Speran¡ia scrie cå amicul Chibici, disperat, ar fi
cerut ajutorul poli¡iei. Când au aflat cå e vorba de „un stråin... abia ie¿it din
sanatoriu”, oamenii legii ar fi intrat imediat în prizå ¿i, „noaptea, târziu”, l-ar
fi descoperit la un han. Principalul fapt prezentat (dispari¡ia lui Eminescu) ¿i
momentul recuperårii lui („spre miezul nop¡ii” ori „noaptea, târziu”) fiind
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cam acelea¿i în ambele relatåri, socotim cå acest incident nu este inventat de la
un capåt la celålalt. Pe cine så crezi, înså, dintre Petra¿cu ¿i Speran¡ia?

Când a¿ezåm fa¡å în fa¡å cele douå versiuni, trebuie så avem în vedere,
între altele, momentul în care a fost fåcutå publicå fiecare dintre ele ¿i biografia
autorului. ¥n ceea ce-l prive¿te pe E. Speran¡ia, acesta, fiind nåscut în anul
1888, cuno¿tea cazul Eminescu doar din auzite. Numai întâmplarea pare så fi
fåcut ca el så-l întâlneascå pe Chibici în vara lui 1915 ¿i så discute cu acesta.

Existå, e drept, ¿i întrebarea: cum de Chibici i-a istorisit lui E. Speran¡ia
ceea ce ascunsese atâtor altora? Greu de råspuns. ¥n orice caz, dacå Speran¡ia
este singurul care a pus pe hârtie povestea în discu¡ie, nu înseamnå, musai, cå
a fost ¿i singurul care a cunoscut-o. ¥n plus, în momentul în care a conversat cu
Chibici, trecuserå 31 de ani de la cålåtoria acestuia în Italia ¿i un sfert de secol
de la moartea lui Eminescu, iar timpul, lucru verificat, scoate la ivealå tot felul
de minunå¡ii. Versiunea lui E. Speran¡ia nu este doar mai spectaculoaså, ci ¿i
mai plauzibilå, prin faptul cå la „dosarul” Eminescu existå piese de naturå a o
sus¡ine – lucru care lipse¿te alternativei Petra¿cu, de¿i, sub acest aspect, era de
a¿teptat ca lucrurile så fi stat taman pe dos, anii petrecu¡i în diploma¡ie ¿i în
preajma ¿efilor Junimii apropiindu-l pe Petra¿cu de mult mai multe informa¡ii
confiden¡iale decât cele la care putea spera… Speran¡ia.

De ce a fost påstratå tåcerea asupra traseului real, urmat în Italia? De ce,
amar de ani, nu s-a suflat o vorbå despre prinderea lui Eminescu cu poli¡ia?
Probabil, din cauzå cå incidentul putea fi explicat doar în douå moduri, ambele,
neconvenabile. Dacå se admitea cå Eminescu a încercat så evadeze, se isca o
legitimå nedumerire: dar ce i-a¡i fåcut, de a vrut så fugå de voi? Dacå faptul ar
fi fost pus în seama alienårii, apårea pe drept cuvânt întrebarea: cum e nebun,
când a trimis scrisoarea pe care ne-a¡i citit-o ¿i când voi în¿ivå spunea¡i cå ¿i-a
revenit? De o „recidivå”, la nici o såptåmânå dupå ie¿irea din ospiciu, iarå¿i nu
putea fi vorba, din mai multe motive. O datå, pentru a evita riscul de a genera
acuza: de ce l-a¡i externat înainte de vreme? A doua oarå, pentru cå, din mo-
ment ce Chibici a fost de acord så intre singur la „locul indicat” din Milano,
este clar cå nu avea motive så se teamå de vreo faptå necugetatå din partea lui
Eminescu – ceea ce constituie o mårturisire implicitå cå acesta era perfect
zdravån. ¥n fine, din gurå se putea zice orice, dar Eminescu, odatå întors în
ºarå, ar fi dovedit netemeinicia unor astfel de zvonuri, a cåror unicå reu¿itå ar
fi fost aceea de a na¿te suspiciuni.

Rândurile lui N. Petra¿cu (frate al pictorului Gheorghe Petra¿cu) au apårut
când lucrurile încå erau calde ¿i când autorul lor nu avea independen¡a de care
s-a bucurat Speran¡ia, fiind direct ¿i zdravån legat de ¿efii Junimii. Intrat în
Junimea în 1883, ca fervent sus¡inåtor al tezelor maioresciene, curând el î¿i va
påråsi pentru ani buni profesia de critic literar ¿i scriitor, în perioada 1885–
1892, func¡ionând ca ata¿at la Ministerul Afacerilor Externe. Spre mijlocul
acestei perioade, în 1888, a de¡inut chiar postul de ¿ef de cabinet al lui P. P.
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Carp (probabil, în timpul primului guvern Theodor Rosetti, când Carp a fost
ministru de Externe – 22 martie-11 noiembrie).

Studiul lui Petra¿cu, din care am citat, reprezintå primul text mai consis-
tent despre Eminescu. Lucrarea a våzut lumina tiparului în 1892 – an în care
Petra¿cu se retrage din diploma¡ie. Ulterior, din cauze la fel de neclare ca ¿i
renun¡area la cariera diplomaticå, el se va depårta tot mai mult de Maiorescu,
sporind numårul celor care, dupå o perioadå de entuziastå ¿edere în preajma
acestuia, au încheiat prin a-l respinge aproape total. ¥n 1892, când rela¡iile lui
Petra¿cu cu Maiorescu prindeau a se råci tot mai mult, prietenul lui, Caragiale,
mergea mai departe, rupând definitiv orice legåturå cu avocatul-estet. Peste
câ¡iva ani, Petra¿cu va sfâr¿i – ¿i el – prin a-l ataca få¡i¿ pe Maiorescu.

Amintirea faptului cå S. Mehedin¡i a semnat la comandå întreaga biografie
a lui Maiorescu, de¿i nu contribuise cu un rând la cele scrise de magistrul
însu¿i, obligå så ne întrebåm: a fost sau nu ¿i N. Petra¿cu influen¡at de Maiorescu
atunci când a conceput lucrarea Mihail Eminescu, studiu critic? A înlocuit el
Milano cu Florten¡a ¿î a eliminat implicarea poli¡iei italiene la cererea ¿i de
dragul lui Maiorescu? De aceea så nu fi aflat Speran¡ia la Chibici confirmarea
pove¿tii lui Petra¿cu? Cu precizie cunoa¿tem ce a notat Maiorescu în jurnal:
„Mar¡i 2/14 Oct. [18]90. …Sara la maså la noi Zizin, Negruzze¿tii, Lecomte ¿i
Petra¿cu. Apoi lectura primei pår¡i a diserta¡iunii lui Petra¿cu asupra lui
Eminescu, bine scriså, dar Petra¿cu cam plouat…” De aici, din motive
binecuvântate, pagina a fost tåiatå, astfel încât nu ¿tim ce anume îi råpise lui
Petra¿cu buna dispozi¡ie. Faptul cå, dupå 1892, Petra¿cu a refåcut studiul,
introducând în text ¿i acuze directe la adresa lui Maiorescu, demonstreazå cå
prima variantå fie nu a fost scriså cu inima împåcatå, fie, la acea vreme, autorului
îi lipseau anumite informa¡ii, cåpåtate ulterior.

Teoretic, existå ¿i o variantå pe care nu am luat-o în calcul: aceea ca atât
Speran¡ia, cât ¿i Petra¿cu så aibå dreptate. În acest caz, înså, ar însemna cå ei
relateazå douå episoade diferite. Cum în amândouå evolueazå acelea¿i personaje
principale, este evident cå nu se puteau desfå¿ura simultan. Care dintre ele a avut
loc înainte? ¥ntrucât, înainte de a ajunge la Floren¡a, Eminescu ¿i Chibici au trecut
prin Milano, rezultå cå incidentul transmis de Speran¡ia s-ar fi derulat primul. Numai
cå, în acest caz, devine de neîn¡eles cum de Chibici, dupå experien¡a de la Milano,
l-ar mai fi låsat pe Eminescu singur vreo clipå. ªi dacå, totu¿i, acesta i-ar fi scåpat
de sub control, firesc era ca Chibici så apeleze din nou la poli¡ie. Nu a fåcut-o. Mai
mult, din sumara prezentare a lui Petra¿cu nu reiese nici måcar îngrijorarea lui.
Altfel spus, în versiunea lui Petra¿cu, la acest drum, Eminescu apare ca o persoanå
liberå så facå orice pofte¿te, în vreme ce Speran¡ia oferå un Eminescu permanent
urmårit, sub pretextul cå nu ar fi fost îndeajuns „vindecat”. Speran¡ia este cu atât
mai credibil, cu cât stricta supraveghere a lui Eminescu a continuat ¿i dupå întoarcerea
în România (unde, de altfel, începuse cu ani buni în urmå).

Så fie doar o coinciden¡å faptul cå Petra¿cu, salariat al Ministerului
Afacerilor Externe la acea vreme, descrie incidentul în a¿a fel încât explica¡ia
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celor petrecute så cadå cu totul în seama lui Eminescu – furat, pasåmite, de
farmecele unei englezoaice? A fost, cumva, varianta Petra¿cu o måsurå
preventivå, pentru eventualitatea în care Eminescu s-ar fi plâns în ºarå cå nu a
avut voie så facå nici un pas fårå înso¡itorul lui, iar când a reu¿it så scape de el,
a intervenit rapid poli¡ia, care l-ar fi cules ¿i din gaurå de ¿arpe?

Sigur este un lucru: Eminescu ¿tia cå este victima unei conjura¡ii, nu a
unei persoane. La 11 aprilie 1884, în scrisoarea cåtre Maiorescu, Emilia Humpel
redå parte din cele spuse de Eminescu unor junimi¿ti mai destupa¡i, råma¿i în
Moldova: „…m-au târât prin Italia… acum m-au târât din nou la Ia¿i…” (subl.
ns.). Meritå remarcat cå nu îl acuzå pe Chibici, nici pe vreun alt ins anume, ci
îi face responsabili pe Al¡ii.  ¥n al doilea rând, prin vorbele citate, el transmite
un mesaj clar: se aflå la discre¡ia respectivilor, care l-au „târât” ¿i mai demult,
¿i recent ¿i, la fel de bine, l-ar putea târî ¿i mâine. ¥n fine, tot de aici, rezultå cå
nu se referå la ie¿eni, cårora li se adreseazå, de¿i este mai mult decât probabil
ca el så fi ¿tiut cå fusese „târât” prin lume (¿i) pe banii acestora.

Oricum, fie ¿i gra¡ie mamei coinciden¡elor, trebuie så constatåm
continuitatea spuselor lui Eminescu: el vorbe¿te întâi de existen¡a unei conspira¡ii
împotriva sa (20 octombrie 1883), declarå cå Al¡ii cu fåcut ce-au voit cu el
(aprilie viitor) ¿i încheie declarându-se „un om sacrificat” (mai 1884). Din påcate,
avea dreptate. Din vara lui 1884, nimeni nu a mai consemnat asemenea detalii.

Maiorescu:
„Când l-oi ¿ti pe Eminescu plecat…”

Prin scrisoarea din 14 martie 1884, Chibici î¿i anun¡a ¿eful de la
Bucure¿ti cå, peste numai trei zile, el ¿i Eminescu vor påråsi Floren¡a,

pornind spre Viena. Dacå au plecat din Floren¡a sâmbåtå, 17 martie, în capitala
Imperiului trebuiau så ajungå cel târziu luni, 19 martie. De aici, pânå la Bucure¿ti
mai era cale de o zi. Ei au sosit înså în Gara de Nord abia mar¡ea urmåtoare (27
martie). Unde, cum ¿i de ce au pierdut o såptåmånå, despre care nimeni nu
suflå o vorbå?

Dupå revenirea în ºarå, Eminescu a råmas în Capitalå doar câteva zile. La
7 aprilie 1884, când a fost obligat så plece la Ia¿i, înso¡itorul lui, acela¿i Chibici,
ducea cu sine o scrisoare adresatå de Maiorescu surorii lui. Epistola începea
astfel: „Dragå Emilie, / Cred cå scrisoarea aceasta sose¿te prin d-l Chibici deodatå
cu Eminescu. Spun «cred», deoarece Eminescu este lipsit de voin¡å ¿i hotårâre,
iar eu nu sunt tocmai sigur cå-l voi putea duce la garå.” Reiese cu prisosin¡å
dificultatea cu care Eminescu a fost gonit din Capitalå! Cum s-a reu¿it acest
lucru? Dumnezeu ¿tie, dar nu ar trebui så ne miråm dacå am afla cândva de
amenin¡area cå, altminteri, va fi repus în cu¿ca savantului ªu¡u.

¥n penultima frazå a lungii scrisori invocate, Maiorescu se confeseazå:
„Când l-oi ¿ti pe Eminescu plecat, ajuns cu bine ¿i a¿ezat la Ia¿i, atunci abia
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îmi voi permite så må gândesc la ale mele”. Un atare ton, de bunicu¡å care ¿i-
a cheltuit economiile de-o via¡å, ca så-¿i a¿eze nepotul într-o caså nouå, så nu
te facå så juri cå vorbitorul se sacrifica de dragul lui Eminescu? Din påcate,
toiagul bunicu¡ei era ¡eavå de carabinå, iar sub basmålu¡a dumneaei clocoteau
ambi¡ii politice devoratoare, care o fåceau så î¿i respecte interesul mai mult
decât pe sine. Maiorescu voia så scape de, nu så-l scape pe Eminescu. Cum
vom constata ¿i în pagini viitoare, trimiterea lui Eminescu la Ia¿i, de¿i se ¿tia cå
nu-i place ora¿ul (sau tocmai de aceea?), poate fi privitå ca o garare pe linie
moartå, dar stra¿nic påzitå.

Impresia este întåritå ¿i de alte rânduri ale lui Maiorescu, vizibil nuan¡ate
fa¡å de oftatul din scrisoarea cåtre sora lui, Emilia: „Acum azi, întâi så determin
pe Eminescu så plece la Ia¿i ¿i så-l înso¡esc la garå. Apoi, de mâine încolo,
[este] posibilå lini¿tea sårbåtorilor. Timp de mare încordare, foarte obositor”
(¥nsemnåri zilnice, 6 aprilie 1884). Deja, preventivele semne de întrebare ridicate
pe când discutam Suprimarea gazetarului încep så se estompeze ori chiar så
disparå. Presiunea sub care se gåsea Maiorescu nu poate fi socotitå dovadå a
sincerului såu interes fa¡å de soarta „protejatului”, cåci, dacå Eminescu ar fi fost
cu adevårat îndrågit, el n-ar fi fost „obositor” prin simpla-i prezen¡å, provocând
timpi „de mare încordare”. Dacå l-ar fi îndrågit, Maiorescu, în loc så-i facå vânt
de lângå el tocmai în preajma Sårbåtorilor de Pa¿ti, ar fi profitat de moment
pentru a le petrece împreunå. Era primåvarå, era ¥nvierea Domnului, iar Eminescu
tocmai î¿i „revenise” ¿i el. Totul renå¿tea. ¥n loc så se bucure, Maiorescu devenea
înså tot mai crispat. Nervozitatea ce pare så-l fi måcinat nu avea nimic patern.
Din moment ce, pentru Maiorescu, „lini¿tea sårbåtorilor” nu era posibilå atâta
vreme cât Eminescu se mai gåsea în Capitalå, în ce så fi constat dovada
„protectoratului”, cåci de iubire nu mai vorbim, Maiorescu pårând så nu cunoascå
acest sentiment. Cine nu crede så citeascå mai atent jurnalul lui, în care pânå ¿i
so¡ia este când „o fericire albå”, când „alienatå-idioatå”.

Så se fi datorat furia re¡inutå a lui Maiorescu ¿i råcelii (dispre¡ului få¡i¿?)
manifestate de Eminescu fa¡å de el? Posibil. ¥n orice caz, repet, nimic nu ne
face så credem cå, atunci când Eminescu a revenit în ºarå, la Gara de Nord ar
fi avut loc o explozie de entuziasm. Din contrå! Dupå sosirea trenului, echipa
de primire s-a îndreptat cåtre locuin¡a starostelui Maiorescu, în vreme ce
Eminescu a plecat singur într-o altå direc¡ie, necunoscutå. ªi nimeni, absolut
nimeni, nu a fåcut vreodatå o cât de scurtå referire la modul în care s-a derulat
revederea din Gara de Nord. Este total nefiresc cå nici unul dintre amici nu-¿i
mai aminte¿te nimic din acea clipå a revederii, de¿i s-au scris destule pove¿ti,
care umplu puzderie de volume, relatând conjuncturi mult mai pu¡in
semnificative. Så fi trecut Eminescu pe lângå ceata de ocrotitori ca ¿i când nu
ar fi existat?

Contradictorii informa¡ii despre scurta ¿edere a lui Eminescu în Bucure¿ti,
la sfâr¿itul lui martie ¿i începutul lui aprilie 1884, ne-a låsat ¿i Mite Kremnitz
(„nåsoasa”, cum îi zicea Veronica Micle). ¥n bro¿urica intitulatå Amintiri fugare
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despre M. Eminescu, ea dåruie¿te posteritå¡ii fapte la care ar fi fost martor ocular:
„…l-am dus [pe Eminescu] la Regina, care-l îmbårbåtå din toatå inima; el înså
era foarte lini¿tit cu ea, ca ¿i cu mine, înså speran¡a cå bucuria noastrå caldå
din cauza restabilirii sale l-ar însenina nu se îndeplini” (subl. ns.). ¥n urmå cu
numai câ¡iva ani, aceea¿i autoare îi scrisese lui I. Slavici (14 aprilie 1884) cu totul
altceva: „D-l Eminescu a plecat în Vinerea Mare la Ia¿i, joi dupå amiazå avusese
audien¡å la reginå. Ea a fost deosebit de fermecåtoare ¿i i-a dat atâta curaj încât
¿i el zâmbea cu totul fericit” (subl. ns.). O fi glumit ori, pur ¿i simplu, de vinå så
fie raportul de invers propor¡ionalitatea pomenit în Dalila ¿i/sau rela¡iile ei cu
Carol I (Eminescu nu a apucat nici pensia de 250 de lei, în vreme ce regele i-a
asigurat lui Mite una de 48 de ori mai mare: 12.000 lei!)?

Una peste alta, în bibliografia privindu-l pe Eminescu, Mite Kremnitz
nu se remarcå nici prin exactitatea informa¡iilor, nici prin mul¡imea lor ¿i nici
måcar prin stil. Marele ei merit, pe lângå coc, pålåriu¡å ¿i privire în¡epatå, råmâne
caligrafia: nu grozav de frumoaså ¿i de citea¡å, dar atât de regulatå, încât ar
invidia-o ¿i o ma¿inå de scris.

(va urma)

                                                                              Cålin L. Cernåianu

Notå:
1. Pentru cine n-a în¡eles încå, în aceastå anchetå jurnalisticå faptele

politicianului ¿i avocatului Titu Maiorescu nu au legåturå cu doctrina estetului
Maiorescu.

2. Datarea documentelor la care apelåm se face conform calendarului
folosit la acea vreme în România (calendarul iulian, a¿a-numitul stil vechi).
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caligrafia anonimului

scrisul lui Maiorescu

Iatå faimoasa fi¡uicå, despre care se pretinde cå ar fi
„scrisoarea (subl. ns.) cåtre C. Popasu a unuia dintre medicii
sanatoriului în care era internat Eminescu, dacå nu va fi chiar de
la Leidesdorf”. Fårå a mai reveni asupra detaliilor deja prezentate,
aten¡ionåm asupra faptului cå forma fran¡uzitå „Eminesco”nu ¿tim
så fi fost folositå în spa¡iul germanic. De altfel, Obersteiner scrie
„Eminescu”. Un alt lucru ciudat este alternarea literelor alfabetului
latin cu litere din alfabetul gotic.

O coinciden¡å (?): asemånarea scriiturii.
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