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„Frica de Dumnezeu este începutul în¡elelepciunii”
                                                        (Pildele lui Solomon – 1,7)

„Nu vreau så fiu o povarå pentru nimeni, nu
vreau så mai tråiesc din filantropie, mai bine så
mor.” (aprilie 1884, citat de Emilia Humpel)

„...mi-e fricå chiar de-a-mi plânge soarta,
cåci ¿i aceasta ar fi interpretat ca un semn de
nebunie!”(12 inauarie 1884)
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DRAMA LUI EMINESCU

ªI LEGISLAªIA VREMII

Cålin Cernåianu continuå cu acest volum examinarea
documentelor oficiale ¿i a memorialisticii privind drama lui
Eminescu, din ziua de 28 iunie 1883, când este declarat alienat
mintal, ¿i pânå în ajunul trecerii sale în eternitate. Se prezintå
acum ultima epocå ie¿eanå, fårå episoadele Månåstirea Neam¡ului,
Boto¿ani ¿i venirea la Bucure¿ti, care vor forma obiectul
cercetårilor viitoare. Nu este simplu ¿i nici plåcut, cum aratå
autorul, så consta¡i cå propunerile exegezei eminesciene, în care
ai crezut o via¡å, sunt departe de a reprezenta realitatea. O realitate
care se dovede¿te nu numai sumbrå, ci ¿i adânc mâhnitoare ¿i
dureroaså.

Demersul autorului este orientat pe un drum care putea fi
urmat ¿i de exege¡ii biografiei ¿i operei lui Eminescu ¿i totu¿i nu
a fost urmat, poate nu întâmplåtor. Drama lui Eminescu este
cercetatå de astå datå în contextul legisla¡iei din acea vreme, o
legisla¡ie cu prevederi foarte riguroase, dar care sunt ignorate cu
bunå ¿tiin¡å, pentru varii motive. ¥ntre acestea, dominantå råmâne
preocuparea så se bareze reintrarea acestuia în publicisticå ¿i în
bunå måsurå ¿i în via¡a civilå.
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Eminescu este declarat alienat mintal de o persoanå fårå
specialitate (chiar fårå pregåtire intelectualå), dar medicul
Alexandru ªu¡u preia diagnosticul ¿i impune tratamentul de
rigoare, fårå a respecta cele mai elementare prevederi ale legisla¡iei
în vigoare. Mai târziu, pus în situa¡ia så ofere informa¡ii asupra
acestui moment din biografia poetului, se mårgine¿te la
considera¡ii generale, din care specialistul în boli mintale, interesat
de aceastå problemå, nu are ce alege. Pentru a fi internat în ospiciul
din Viena, Eminescu este scos din ¡arå, nu se ¿tie pe baza cåror
documente, de¿i pentru trecerea grani¡ei se cerea pa¿aport; nu
avem nici documentele pentru internarea ¿i externarea din ospiciul
din Viena ¿i, ce este mai important, nu se cunoa¿te fi¿a medicalå
cu privire la tratamentul pe care l-a urmat – dacå a urmat, în
adevår ¿i un alt tratament medical în afarå de recluziune ¿i regimul
restrictiv alimentar. ¥ntors în ¡arå, se încalcå dorin¡a sa de a råmâne
în Bucure¿ti ¿i este trimis la Ia¿i, de teamå så nu-¿i reia activitatea
publicisticå la presa centralå – teamå sporitå ¿i de faptul cå, îndatå
dupå sosirea în Bucure¿ti, Eminescu viziteazå redac¡ia „României
libere”, la care se va reîntoarce câ¡iva ani mai târziu.

Exegeza eminescianå vorbe¿te îndeajuns de mult despre
råmânerea lui Eminescu ca subbibliotecar la Biblioteca Centralå
Universitarå din Ia¿i – pe care acesta o condusese cu câ¡iva ani
mai înainte –, dar nu existå o numire legalå în acest post. Acceptat
în post fårå forme legale, Eminescu este eliberat din func¡ie prin
dispozi¡ia conducåtorului institu¡iei. ¥n motivarea eliberårii din
func¡ie se aratå cå serviciul avea de suferit din cauza lipsei de
interes a poetului pentru obliga¡iile administrative. ¥n acest timp,
Eminescu traducea gramatica sanscritå, mårturie elocventå a
capacitå¡ii sale intelectuale. Tot acum Eminescu este în mod le-
gal numit profesor la ªcoala Comercialå din Ia¿i – institu¡ie aflatå
înså în afara influen¡ei cercului „Junimii” ie¿ene. Aceasta este
schema traseului ilegalitå¡ilor ¿i abuzurilor.
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Metoda adoptatå pentru cercetarea documentelor oficiale
¿i a memorialisticii relevå aspecte noi cu privire la raporturile
lui Creangå ¿i Caragiale cu „Junimea” ¿i cu contemporanii lor
din afara societå¡ii ie¿ene. Ne a¿teptam ca Alexandru Chibici-
Revneanu, colegul lui Eminescu la Liceul german din Cernåu¡i
¿i înso¡itorul lui în cålåtoria din Italia, så ne lase mårturii despre
raporturile sale cu poetul. Nu a fåcut-o. Faptul apare cu atât mai
nea¿teptat cu cât Eminescu îl evocå în versurile sale ¿i îl considerå,
cum se desprinde din coresponden¡å, un apropiat al såu în exilul
de la Ia¿i. N. Petra¿cu îi consacrå lui Eminescu, în schimb, un
studiu monografic. ¥n lucrarea de fa¡å, el este surprins
modificându-¿i opiniile de la o edi¡ie la alta, în func¡ie de
conjunctura politicå.

Exegeza eminescianå trece repede – nu fårå motiv – peste
dialogul epistolar dintre T. Maiorescu ¿i Emilia Humpel, sora sa,
directoarea unei institu¡ii de învå¡åmânt pentru fete, din Ia¿i.
Criticul invocå autoritatea sa în cunoa¿terea bolilor mintale ¿i
ståruie în convingerea cå poetul era irecuperabil intelectual. Fårå
så facå paradå de erudi¡ie, sora criticului prive¿te boala poetului
ca pe un accident, nu are nici o încredere în Alexandru ªu¡u ¿i
clinica sa. Pledeazå cu energie pentru trimiterea lui Eminescu în
stråinåtate ¿i oferå pentru aceasta o sumå importantå de bani.
Maiorescu cedeazå presiunilor surorii sale ¿i revenirea poetului
din boalå råmâne cea mai grea loviturå datå erudi¡iei sale în
materie de medicinå. De aici înainte, în tot ce întreprinde, el cautå
så demonstreze cå nu se în¿elase totu¿i în verdictul såu ini¡ial.

Autorul reproduce în Anexå studiul lui Marcel-Dumitru
Ciucå, Mihai Eminescu. Profesor la ªcoala Comercialå din Ia¿i
(1884–1885), înso¡it de documentele oficiale privind numirea lui
Eminescu ca profesor la aceastå institu¡ie de învå¡åmânt ie¿eanå.
Lucrarea este chematå så demonstreze cå numirile în func¡ie ¿i
destituirile se fåceau cu respectarea strictå a legisla¡iei de atunci.
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De altfel, Marcel-Dumitru Ciucå este ¿i coordonatorul edi¡iei
Mihai Eminescu ¿i documentele de arhivå. Catalog, tipåritå la
Bucure¿ti, în 2001.

Cålin Cernåianu examineazå documentele oficiale ¿i
memorialistica privitoare la aceastå perioadå din biografia lui
Eminescu în toate conexiunile politice, sociale ¿i culturale.
Materialul documentar se va publica integral într-un volum separat
pentru perioada 1883–1889.
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Dupå ie¿irea din Institutul „Leidesdorf’ din Viena ¿i dupå cåIåtoria
în Italia, care a urmat, Mihai Eminescu a revenit în ¡arå ¿i, în aprilie
1884, a fost instalat la Ia¿i, în casa lui Miron Pompiliu. Aici, s-au cåutat
solu¡ii pentru a-i oferi o slujbå care så-i asigure existen¡a. Pentru început,
în luna mai 1884, a fost numit în comisia pentru inventarierea
documentelor aflate la biserica Sf. Neculai din Ia¿i, iar în septembrie
acela¿i an a fost recomandat de B. P. Hasdeu pentru postul de director al
filialei Arhivelor Statului din Ia¿i, fiind „foarte cunoscut nu numai ca
scriitor, dar posedând, totodatå, dupå cum a avut subscrisul ocaziunea de
a constata însu¿i, cuno¿tin¡e serioase în istorie ¿i paleografia românå”,
înså nu a ocupat acest post. În schimb, la 24 septembrie 1884, prin Decret
Domnesc, a fost numit ca subbibliotecar la Biblioteca Centralå din Ia¿i,
råmânând în aceastå func¡ie pânå în luna mai 1886.

Concomitent, între 1 octombrie 1884 ¿i sfâr¿itul lui august 1885, a
fost ¿i profesor suplinitor la catedra de Geografie ¿i Statisticå a ªcolii
Comerciale din Ia¿i. Chiar dacå activitatea lui didacticå, concretå, a durat
pu¡in, doar pânå la 30 octombrie, când i s-a aprobat un concediu medical
de douå luni, care, în fapt, s-a prelungit pânå la sfâr¿itul anului ¿colar, el
a semnat în statele de prezen¡å ¿i de achitarea salariilor cadrelor didactice
ale ¿colii pânå în luna august 1885.

Profesor la ªcoala Comercialå din Ia¿i
(1884–1885)

DOCUMENTE.

Mihai EMINESCU
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Dacå din activitatea poetului ca subdirector la Biblioteca Centralå din
Ia¿i s-au publicat unele documente1 , din activitatea lui ca dascål se
cuno¿teau pânå recent doar câteva informa¡ii. În excelentul volum XVI
al lucrårii M. Eminescu, Opere, coordonat de Dimitrie Vatamaniuc, este
editatå scrisoarea poetului adresatå, la 20 octombrie 1884, prietenului
såu Alexandru Chibici Revneanu. Din epistolå aflåm cå la aceastå datå
Eminescu era gåzduit în hotelul „România”, „într-o hulubårie pu¡in
recomandabilå din orice punct de vedere”, ¿i cå „Sånåtatea mea scâr¡âie
întruna ca o moarå de mult stricatå, ba poate ireparabilå. Såptåmâna aceasta
am avut friguri ¿i dureri de cap; cât despre picioare, ele sunt într-o stare a¿a
de plâns, precum erau în Bucure¿ti”. Spre sfâr¿itul scrisorii, poetul aråta:
„Am mai încåput – fårå voie – într-o belea greu de descurcat. Fiind vacante
mai multe catedre la ªcoala Comercialå, cerusem suplinirea Istoriei. Dar
catedra aceasta dându-se altuia, m-a însårcinat pe mine cu Geografia ¿i
Statistica, cu un program foarte încårcat, obiect care are inconvenientul
ca nici cår¡i nu existå pentru studierea lui, iar el însu¿i consistå dintr-un
dic¡ionar de mii de nume proprii ¿i de cifre statistice”2 . Din comentariile
la scrisoare aflåm cå : „Poetul figureazå între cadrele didactice de la aceastå
¿coalå în anul ¿colar 1884 – 1885. Este suplinit de E. Gruber, care va
ocupa prin concurs catedra de Geografie ¿i Statisticå; catedra de Istorie
la care reflecta poetul este ocupatå de V. I. Radul, director, mai târziu,
al ªcolii Comerciale ie¿ene”3 .

Din acela¿i volum mai rezultå cå: la oct. 21/ nov. 2, „Familia”
informa cå Eminescu fusese numit profesor la ªcoala Comercialå

1   Vezi lista lor în M, Eminescu, Opere, XVI, Coresponden¡å. Documentar,

edi¡ie criticå, coordonator Dimitrie Vatamaniuc, Bucure¿ti, Editura Academiei RSR,

1989, p. XXXVIII –XL.
2   Ibidem, p. 202, doc. nr. 191 (text integral, dupå Arhivele Na¡ionale Direc¡ia

Jude¡eanå Ia¿i, colec¡ia Documente, pachet 555, doc. 58); din comentariile la scrisoare

(Ibidem, p. 733) rezultå cå: a fost publicatå de Gh. Teodorescu-Kirileanu, în „Convorbiri

Literare”, XL, nr. 11, nov. 1906, p. 1013; a fost tipåritå, în Mihai Eminescu, Opere

complecte, Ia¿i, Editat de Libråria Româneascå <¿i> Institutul de Arte Grafie, 1914,

p. 658
3   Ibidem. p. 733. ¥n notå este citat „Anuarul ªcolii Comerciale din Ia¿i”

(1894), p. 6.
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pentru Geografie ¿i Statisticå; iar la nov. 25/ dec. 6, tot „Familia”
anun¡a cå ¿i-a fracturat un picior, la coborârea din tråsurå, ¿i a fost
internat la Spitalul Sf. Spiridon. Aici era internat ¿i în ianuarie 18854 .
Cam atât se ¿tia despre Eminescu - profesorul.

În timpul documentårii pentru realizarea catalogului intitulat Mihai
Eminescu în documente de arhivå5 , ini¡iat la Arhivele Na¡ionale pentru a
marca Anul Eminescu, a¿a cum a fost declarat anul 2000, am depistat 34
de documente care se referå la perioada când M. Eminescu a fost profesor
la ªcoala Comercialå din Ia¿i, pe care le-am fåcut cunoscute prin
rezumatele cuprinse în volumul respectiv. Acestea au fost descoperite în
arhiva Regiei Exploatårilor Agricole ¿i Zootehnice, în care se aflå dosare
cu documente referitoare la ¿colile comerciale din ¡arå, subordonate
Ministerului Agriculturii, Comer¡ului, Industriei ¿i Domeniilor.

În continuare, publicåm textul integral al celor 34 documente.
Primul dintre ele este cererea adresatå de Mihai Eminescu, la 18

septembrie 1884, ministrului Agriculturii, Comer¡ului, Industriei ¿i
Domeniilor de a i se încredin¡a suplinirea postului la catedra de Istoria
Universalå de la ªcoala Comercialå din Ia¿i. Pe cerere este o rezolu¡ie
care stabile¿te ca cererea poetului så fie puså la dosar, deoarece, la aceastå
catedrå, în urma concursului, a fost numit B. I. Radu, iar lui Eminescu i
s-a acordat suplinirea celei de Geografie ¿i Statisticå. În urma recomandårii
Comisiei Permanente din Ministerul Agriculturii, ca poetul så fie numit
profesor cu titlu de suplinitor la catedra respectivå, urmând ca tocmai la
23 iunie 1885 så se ¡inå concursul pentru ocuparea ei, la 4 octombrie s-a
dat decizia de numire a lui, începând de la 1 octombrie. Pe 6 octombrie,
lui Mihai Eminescu i s-a comunicat numirea în postul de profesor la
ªcoala Comercialå, pentru care a trebuit så depunå ¿i un juråmânt. Dar,
la 30 octombrie noul profesor cerea ministrului Agriculturii så-i acorde
un concediu de douå luni, fiind bolnav, probând aceasta cu „alåturatul
certificat medical”, din care rezultå cå suferea de o „fracturå maleolarå”,
pentru a cårei vindecare avea nevoie de douå luni de zile. Surprinde faptul
cå de¿i cererea este din 30 octombrie, pe lângå care era „alåturat” ¿i
certificatul medical, acesta poartå data de 12 noiembrie. Din relatarea

4  Ibidem, p. XXXIX.
5 Mihai Eminescu în documente de arhivå. Catalog, coordonator Marcel-Dumitru

Ciucå, Bucure¿ti, Arhivele Na¡ionale ale României, 2001 , 208 p.
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„Familiei”, aråtatå mai sus, rezultå cå poetul, coborând din tråsurå, ¿i-a
fracturat un picior. De¿i Eminescu a cerut så fie suplinit de Simion Crainic,
student în anul al III-lea al Facultå¡ii de Litere din Ia¿i, la propunerea
directorului ¿colii, I. G. Stravolca, a fost numit suplinitor Eduard Gruber.
La 24 ianuarie 1885, „Domnul M. Eminescu aflându-se încå bolnav în
spital”, I. G. Stravolca cerea Ministerului continuarea suplinirii sale, pânå
la însånåto¿ire, tot prin E. Gruber. Acela¿i lucru îl face ¿i la 4 aprilie
1885, când comunicå Ministerului cå „În temeiul declara¡iunei verbale
fåcute nouå de cåtre Domnul M. Eminescu, cum cå nu-¿i poate reîncepe
cursul” ¿i, în consecin¡å, cere så se aprobe suplinirea lui pânå la sfâr¿itul
anului ¿colar. Pe lunile noiembrie 1884 – august 1885, avem ¿i statele de
prezen¡å ¿i plata salariilor cadrelor didactice din ªcoala Comercialå din
Ia¿i, semnate de fiecare profesor ¿i chiar de M. Eminescu, din care se
poate vedea ce salariu primea chiar ¿i atunci când nu a activat ca profesor,
fiind bolnav. El apare deci prezent în statul de salarii ¿i în luna august,
când, se ¿tie, se afla la Odessa la båi. Dintr-o scrisoare adresatå lui Vasile
Burlå la 12 august, de la Odessa, rezultå cå se afla acolo de „peste douå
såptåmâni”6 . Din luna septembrie, în statul de prezen¡å ¿i salarii nu mai
apare M. Eminescu ¿i în locul lui este E. Gruber7 .

Aceasta a fost scurta carierå de profesor a lui Mihai Eminescu,
activitate concretå la catedrå de numai o lunå de zile, în octombrie
1884, în restul anului ¿colar, pânå în august 1885, poetul fiind în
concediu medical.

                                                          Marcel-Dumitru CIUCÅ

6 M. Eminescu, Opere, XVI, p. 216, doc. 202.
7 D.A.N.I.C., R.E.A.Z., ds. 834/1885, f. 146-147, original.
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REGISTRATURA
MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMERCIULUI,

INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR

No. 56056, 1884 sept. 19

1. 1884 sept. 18, Ia¿i. Mihai Eminescu cere ministrului Agriculturii,
Comer¡ului, Industriei ¿i Domeniilor så-i încredin¡eze suplinirea catedrei de
Istorie Universalå de la ªcoala Comercialå din Ia¿i.

                        Ia¿i, în 18 septembrie 1884

Domnule Ministru,
Aflând cå catedra de Istoria Universalå de la ªcoala de Comer¡ din Ia¿i este

vacantå, vin prin aceasta a Vå ruga så binevoi¡i a-mi încredin¡a suplinirea acestui post
pãnå la concurs.

Primi¡i, Vå rog, Domnule ministru, asigurarea deosebitei mele considera¡iuni,
                                        M. Eminescu

<Rezolu¡ii>:
La dossar,
Deoarece la aceastå catedrå în urma concursului, s-a numit Dl B. I. Radu ¿i D-nului Eminescu i
s-a acordat suplinirea catedrei de Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala Comercialå din Ia¿i.
Aslan (?)                         12 octobre 1884

Asta
La Onor. Comisiune Permanentå, pe lângå raportul juriului de la J. no. 4425.

ss. indescifrabil
Domniei sale,
Domnului Ministru al Domeniilor

D.A.N.I.C., fond Regia Exploatårilor Agricole ¿i Zootehnice (în continuare,
prescurtat: R.E.A.Z.), ds. 800/1884, f. 150, original.

2. 1884 sept. 26. Comisiunea Permanentå din Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor propune Diviziunii Agriculturii,

                          DIVIZIUNEA

AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

              ÎNREGISTRAT la no. 4413

       1884, luna 19 sept.

REGIA EXPLOATÅRILOR AGRICOLE I ZOOTEHNICE

Dosarele 797/1884 ¿i 834/1885Dosarele 797/1884 ¿i 834/1885Dosarele 797/1884 ¿i 834/1885Dosarele 797/1884 ¿i 834/1885Dosarele 797/1884 ¿i 834/1885

ARHIVE UITATE
sau

 NECERCETATE
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Industriei ¿i Comer¡ului, din acela¿i minister, numirea lui M. Eminescu
ca profesor suplinitor la Catedra de Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala
Comercialå din Ia¿i.

MINISTERIUL AGRICULTUREI, INDUSTRIEI, COMERCIULUI ªI DOMENIILOR
COMISIUNEA PERMANENTÅ

AVIZ
No. 339

 Anul 1884, luna septembrie zile 26

Asupra raportului Juriului examinator instituit de Minister pentru examinarea
concuren¡ilor la catedra de Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala Comercialå din
Ia¿i, înregistrat la  No 54520/ 4261;

Având în vedere cå pentru aceastå catedrå nu s-au prezentat nici un concurent;
Având în vedere recomanda¡iunea verbalå, fåcutå de Domnul Director al acelei

ªcoale în privin¡a persoanei cåreia ar trebui încredin¡atå suplinirea acelei catedre, pãnå
la ocuparea ei prin concurs;

Având în vedere legea ¿i regulamentul pentru numirea profesorilor la ¿coalele
secundare, din 1879;

Comisiunea este de pårere:
1. Så se numeascå Domnul M. Eminescu profesor cu titlu de suplinitor la catedra

de Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala Comercialå din Ia¿i;
2. Så se publice concurs pentru ocuparea acestei catedre pentru ziua de 23 iuniu

1885, care se va ¡ine în localul Universitå¡ii din Ia¿i.
ss. indescifrabil

<Rezolu¡ie>:
2 octombrie 1884
Se aprobå
ss. indescifrabil

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 800/1884, f. 34, original.

3. 1884 oct. 4. Decizia ministrului secretar de Stat la Departamentul
Agriculturii, Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor prin care M. Eminescu a fost
numit profesor suplinitor la catedra de Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala
Comercialå din Ia¿i, începând cu 1 octombrie, urmând ca pe 23 iunie 1885 så
se dea concurs pentru ocuparea catedrei.

                              DIVIZIUNEA
AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

ÎNREGISTRAT LA No. 4261
1884 luna septembrie
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Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Agriculturei, Industriei,
Comerciului ¿i Domeniilor,

Având în vedere cå la concursul publicat a se ¡ine la 10 septembre 1884, pentru
ocuparea cu titlu provizoriu a catedrei de Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala Comercialå
din Ia¿i, nu s-a prezentat nici un concurent;

Având în vedere recomanda¡iunea verbalå fåcutå de Dl Director al acelei ¿coale;
Având în vedere avizul Comisiunei Permanente, cu no. 339, din 26 septembre

1884;
Având în vedere art. 20 din legea pentru numirea profesorilor la gimnazie, licee

¿i ¿coale profesionale, din 17 martie 1879;
Decidem:

Art. I. Domnul M. Eminescu se nume¿te profesor suplinitor la catedra de
Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala Comercialå din Ia¿i pe ziua de 1 octombre 1884;

Art. II. Se va publica concurs pentru ocuparea acestei catedre cu titlu provizoriu
pentru ziua de 23 iuniu 1885;

Art. III. Domnul ªef al Diviziunei Agriculturei, Industriei ¿i Comerciului este
însårcinat cu executarea deciziunei de fa¡å.

Datå în Bucuresti, la 4 octombre 1884
Ministru, ss. indescifrabil

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 800/1884, f. 37, original;  f. 36, concept.

4. 1884 oct. 6. Diviziunea Agriculturii din Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor comunicå lui M. Eminescu numirea sa
ca profesor suplinitor la catedra de Geografie ¿i Statisticå a ªcolii Comerciale
din Ia¿i.

DIVIZIUNEA AGRICULTURII
I. No 4768  No 59983
1884 octombre 6                                  D. M. Eminescu

În urma recomanda¡iunei facutå de Dl Director al ªcoalei Comerciale din Ia¿i,
subsemnatul, auzind ¿i pe Comisiunea Permanentå, am onoare a vå face cunoscut cå, în
baza deciziunii cu no. 59983/84, Dv. sunte¡i numit, pe ziua de 1 october 1884, profesor
cu titlu suplinitor la catedra Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala Comercialå din Ia¿i,
pânå la ocuparea acestei catedre prin concurs.

Comunicându-vå cele ce preced, am onoare a vå ruga ca så binevoi¡i a depune

DIVIZIUNEA
AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

ÎNREGISTRAT LA No. 4768

1884, luna 4 octombrie

REGISTRATURA
MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMERCIULUI,

INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR

No. 59983,  1884 oct. 4
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cuvenitul juråment înaintea Dlui Director al acelei ¿coale ¿i apoi så intra¡i in exerci¡iul
func¡iunei ce vi s-a încredin¡at.

Primi¡i etc.
Ministru, ...

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 800/1884, f. 38, concept.

5. 1884 oct. 6. Diviziunea Agriculturii din Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor comunicå directorului ªcolii Comerciale
din Ia¿i numirea lui M. Eminescu pe post de suplinitor la Catedra de Geografie
¿i Statisticå de la acea ¿coalå.

No 59983
<1884 octombre 6>     D. Director al ªcoalei Comerciale din Ia¿i

Am onoare a vå face cunoscut cå, în baza Deciziunei ministeriale cu no. 59983/
84, Dl M. Eminescu este numit profesor cu titlu suplinitor la catedra de Geografie ¿i
Statisticå de la ªcoala ce derige¡i, pânå la ocuparea acestei catedre prin concurs.

Comunicându-vå cele ce preced, am onoare a vå ruga så binevoi¡i a instala pe Dl
M. Eminescu în atribu¡iunile func¡iunei ce i s-a încredin¡at, comunicându-i alåturatul
ordin de numire ¿i, imediat ce va depune juråmântul înaintea Dv., så înainta¡i Ministerului
foaia sa de juråmânt.

Primi¡i etc.
Ministru, ...

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 800/1884, f. 38 r.-v., concept.

6. 1884 oct. 6. Diviziunea Agriculturii din Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor comunicå directorului Domeniilor, Sec¡ia
Ordonan¡are, numirea lui M. Eminescu pe post de suplinitor la catedra de
Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala Comercialå din Ia¿i.

No 59983
1884 octombre 6                             D. Director al Domeniilor

(Sec¡ia Ordonan¡are)
Am onoare a vå face cunoscut cå, în baza deciziunei ministeriale cu no 59983/

84,  Dl M. Eminescu s-a numit profesor cu titlu suplinitor la catedra de Geografie ¿i
Statisticå de la ªcoala Comercialå din Ia¿i, pe ziua de 1 octobre 1884.

Primi¡i etc.
ªeful Diviziunii <Agriculturii>.

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 800/1884, f. 38 v., concept.
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7. 1884 oct. 15. Directorul ªcolii Publice de Comer¡ din Ia¿i trimite
Ministerului Agriculturii, Industriei ¿i Comer¡ului foile de juråmânt ale noilor
profesori ai ¿colii, între ei fiind ¿i Mihai Eminescu.

                  ROMÂNIA
                       Direc¡iunea                                                                                      15 octomber 1884
SCOALEI PUBLICE DE COMERCIU
                            din
                           IAªI
                         No. 448

Domnule Ministru
Am onorul a înainta D-voastre alåturat aci un no. de 5 foi de juråmânt, ¿i

anume:
1). Foea de juråmânt a D-lui profesor-suplinitor M. Eminescu, numit cu ordinul

D-voastre no. 59983 a.c.;
2). Foea de juråmânt a D-lui profesor-suplinitor C. Vi¿inescu, numit cu ordinul

D-voastre no. 60921 a.c.;
3). Foea de juråmânt a D-lui profesor-suplinitor Th. Buicliu, numit cu ordinul

D-voastre no. 60921 a.c.;
4). Foea de juråmânt a D-lui profesor-suplinitor I. Caracicoveanu, numit cu

ordinul   D-voastre no. 60922 a.c.;
¿i 5). Foea de juråmânt a D-lui profesor-suplinitor A. Averoff, numit cu ordinul

D-voastre no. 59983 a.c.;
Înaintând aceste foi de juråminte, comunic cå ¿i ace¿ti D-ni profesori au intrat în

exerci¡iul func¡iunei încredin¡ate prin aråtatele ordine.
Binevoi¡i, vå rog, Domnule Ministru, a primi încredin¡area prea osebitei mele

considera¡ii.
Director, I.G.Stravolca                                     Secretar, N.I.Climescu

<Rezolu¡ie>:
Se vor înainta Serviciului de Ordonan¡are
ss. indescifrabil
17 octombre 1884

Domniei-Sale
Domnului Ministru <al> Agriculturei etc., Bucure¿ti

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 796/1884, f. 274, original.

DIVISIUNEA
AGRICULTURII INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

ÎNREGISTRAT LA No. 5006
1884 luna 16 oct

REGISTRATURA
MINISTERULUI AGRICULTUREI COMERCIULUI

    INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR
         No. 63293  1884 oct 16



Nr. 3-5X Semnele timpului

8. 1884 oct. 18. Nota Diviziunei Agriculturii din Ministerul
Agriculturii, Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor cu care înainteazå
directorului Domeniilor (Sec¡ia Ordonan¡are), din acela¿i minister, foile
de juråmântul depus de Mihai Eminescu ¿i al¡i profesori de la ªcoala
Comercialå din Ia¿i.

No 5006
DIVIZIUNEA AGRICULTURII
No 63293
1884 octobre 18                                D-lui Director al Domeniilor

      (Sec¡iunea  Ordonan¡are)
Am onoare a vå înainta cu acesta, foile de juråmânt depus de D-nii M. Eminescu,

C. Vi¿inescu, Th. Buicliu, I. Caracicoveanu ¿i A. Averof, despre cari trateazå notele
noastre  cu no. 59983 din 6, 60921 din 9, 60922 din 10 ¿i 59938 din 5 octobre curent.

Primi¡i etc, ss. indescifrabil

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 796/1884, f. 275, concept.

9. 1884 oct. 30, Ia¿i. Mihai Eminescu cere ministrului „Domeniilor,
Comer¡ului, Agriculturii ¿i Industriei” aprobarea unui concediu de douå luni,
fiind bolnav.

Domnule Ministru,
Subsemnatul, fiind bolnav dupå cum probeazå alåturatul certificat medical, Vå

rog så binevoi¡i a-mi acorda un congediu de douå luni, timp pentru care Vå propun de
suplinitor pe d. Simeon Crainic, student în anul al III-lea al Facultå¡ii de Litere din Ia¿i.

Primi¡i, Vå rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele considera¡iuni.
                  M.Eminescu

Consimt a suplini pe dl Eminescu pe timpul concediului såu,
                                                 Simeon Crainic

<Rezolu¡ii>:
Referat
Dl. M. Eminescu e suplinitorul catedrei de Geografie ¿i Statisticå de la ªcoala Comercialå
din Ia¿i de la 1 octombre 1884

ss. indescifrabil

Se va cere telegrafic avizul Direc¡iunei asupra persoanei recomandate de dl Eminescu
                              16 nov. 84
                            ss. indescifrabil

Domniei Sale,
Domului Ministru al Domeniilor, Comer¡ului, Agriculturii ¿i Industriei

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 11, original.

                       DIVIZIUNEA

AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

              ÎNREGISTRAT LA No. 5486

                  1884 luna 14 noiembrie

                                      Ia¿i, 1884 octombriu 30

REGISTRATURA
MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMERCIULUI,

INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR
No. 69505/1884 noembrie 14
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10. 1884 nov. 9, Ia¿i. I .G. Stravolca, directorul ªcolii Publice de
Comer¡ din Ia¿i cere Ministerului Agriculturii, Industriei, Comer¡ului ¿i
Domeniilor så-i comunice decizia luatå în urma cererii lui Mihai Eminescu
pentru un concediu de douå luni, pe motiv de boalå.

                   ROMÂNIA                                                         Ia¿i, 9 noiembrie 1884
                   Direc¡iunea
ªCOALEI PUBLICE DE COMERCIU                             DIVISIUNEA

          din                             AGRICULTURII INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI
                        IAªI                                                ÎNREGISTRAT LA No. 5431
                      No. 463                                                   1884 luna 10 noembrie

                                               REGISTRATURA
                                               MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMERCIULUI,

                                               INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR
                                                                        No. 68651/1884 noembrie10

Domnule Ministru,
De mai mult timp, Domnul suplinitor al Catedrei de Geografie de pe lãngå aceastå

¿coalå, M. Eminescu, ne-a fåcut verbal cunoscut cå a cerut de la Domnia Vostre, pentru
caz de boalå, un congediu pe douå luni, cu condi¡iune de a låsa în locu-i, spre suplinire,
altå persoanå.

În privin¡a deciziunei ce ve¡i fi binevoit a lua asupra cererei în cestiune, neavând
nici o cunoscin¡å, ¿i pe lãngå aceasta cursul de Geografie nefiind de nimeni predat, vå
rugåm respectuos, Domnule Ministru, a ne comunica deciziunea Domniei-Voastre în
cauzå ¿i a ne da ordin de urmare.

Binevoi¡i, vå rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea osebitei mele
considera¡iuni.

Director, I. G. Stravolca
Secretar, Dim. Bodescu

<Rezolu¡ie>:
     La dossar
A se  scrie lucrarea la 9 no. 5486/84
ss. indescifrabil
      16 nov. 84

Domniei-Sale,
Domnul Ministru al Agriculturii, Ind. Com. ¿i Dom., Bucure¿ti

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 10 r., original.

11. 1884 nov. 12. Certificatul medical dat de dr. Sculy, medic primar,
conform cåruia Mihai Eminescu suferå de o fracturå maleolarå, având nevoie
de un concediu de douå luni de zile.
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No 44                                                Certificat
Subsemnatul, Doctor în Medicinå, Medic Primar al Sec¡iunei Chirurgice, certificå

cå Dl M. Eminescu suferå de o fracturå maleolarå ¿i pentru a cårei vindecare are necesitate
de un timp de 2 luni de zile.

Drept care i se elibereazå acest certificat.
                                                               1884 noembrie  în 12

Medic Primar, Dr. Sculy

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 12, original.

12. 1884 nov. 16. Telegrama Diviziunii Agriculturii din Ministerul
Agriculturii, Comer¡ului, Industriei ¿i Domeniilor prin care solicitå directorului
ªcolii Comerciale din Ia¿i avizul în privin¡a celui recomandat de Mihai Eminescu
drept suplinitor al såu pe timpul concediului.

           No. 5486
Diviziunea Agriculturii
        No. 69505                                       Telegramå
   1884 noiembre 16              Direc¡iunei ªcoalei Comerciale Ia¿i

Dl Eminescu propunând a fi suplinit pe timpul concediului ce cere, prin Dl Simeon
Crainic, rog comunica¡i urgent avizul Dvs. în privin¡a recomandatului.

ªeful Diviziunii Agriculturii.

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 13, original.

13. 1884 nov. 17. Directorul ªcolii Comerciale din Ia¿i trimite Ministerului
Agriculturii, Comer¡ului, Industriei ¿i Domeniilor tabelul cu numårul ¿i data
ordinului de numire a personalului didactic al ¿colii.
               ROMÂNIA                                                     1884 noiembrie 16, Ia¿i
                Direc¡iunea
SCOALEI PUBLICE DE COMERCIU
                         din
                        IAªI
                      No. 472

Domnule Ministru,
Am onoare a vå trimete, pe lângå aceasta, tabloul cerut cu telegrama Domniei

Voastre No 69.178 din 12 noiembre a

DIVIZIUNEA
AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

ÎNREGISTRAT LA no. 5541
1884 luna 17 noiembrie

     REGISTRATURA
MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMERCIULUI,

    INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR
         No. 70038/ 1884 nov. 17
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În acela¿ timp, am onoare a vå înainta, în patru exemplare, ¿i statele personalului
didactic ¿i servitorilor acestei ¿coale pe curenta lunå noiembrie /84, prelucrate conform
ordinului 68.323 din 12 noiembrie a.c. ¿i vå rog så binevoi¡i a ordona så ni se înapoieze
statele în triplu exemplar pe aceea¿i lunå, ale aceluia¿i personal, înaintate Domniei-
Voastre cu raportul no. 465 din 11 noiembre /84.

Binevoi¡i, vå rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea osebitei mele
considera¡iuni.

Director, I. G. Stravolca
Secretar, Dim. Bodescu

Domniei-Sale
Domnului Ministru al Agriculturii, Com. Industr. ¿i Dom., Bucuresti
                                                                                 Divis. Agriculturii

Tablou cu
Numårul ¿i data ordinului de numire a personalului didactic

al ªcoalei Comerciale din Ia¿ii

Pentru Conformitate,
p DIRECTOR, Dim. Bodescu

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 18-19, original.

14. 1884 nov. 22. Comisiunea Permanentå din Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor propune aprobarea concediului cerut de
M. Eminescu ¿i suplinirea lui prin E. Gruber.

51.786
58.107
59.822
59.983
60.921

59.938
60.922
63.363

  18.086

  10.169
28.851

Dl. A. Bådåråu
„ Dr. C. Thiron
„ B. I. Radu
„ M. Eminescu
„ C. Vi¿inescu
„ Th. Buicliu
„ A. Averoff
„ I. Caracicoveanu
„ Gh. Ro¿u
„ I. Cotea
„ N. Dåncescu
„ M. Zancovici
„ Am. Weitzsecker

Numele ¿i
Pronumele

Nr.
Ordinului

Data Observa¡iuniNr.
crt. Catedra

Francesa
Higiena
Istoria

Geografie
Fizica

Caligrafia
Greaca
Dreptul

Matematica
Românå
Germana

Comptabilit.
Italiana

 

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ordin de transferare
¥ntårit din nou cu
ordinul 60.921
Idem

5 septembrie/84
2 octombrie/84
5 idem
6 idem
9 idem

5 idem
10 idem
8 idem
31 martie/84

12 septembrie/84
1 iunie/84



Nr. 3-5XIV Semnele timpului

MINISTERIUL AGRICULTUREI, INDUSTRIEI, COMERCIULUI ªI DOMENIILOR
COMISIUNEA PERMANENTÅ

AVIZ
No. 466

 Anul 1884, luna noembre, zile 22
Asupra peti¡iunei Domnului M. Eminescu, înregistratå la no. 69505/5486 din

14 noiembrie, prin care cere så i se acorde un concediu de 2 luni;
Având în vedere certificatul medical alåturat, prin care se aratå cå D-sa este

bolnav de o fracturå maleolarå;
Având în vedere raportul telegrafic al D-lui Director de la ªcola Comercialå din

Ia¿i, prin care propune ca suplinitor în locul D-lui Eminescu pe Dl Gruber, licen¡iat în
Litere,

Comisiunea este de pårere a se aproba concediul cerut de Domnul Eminescu ¿i
a se însårcina Domnul Gruber cu suplinirea catedrei ocupate de D-sa.

D. Theodorescu

<Rezolu¡ie>:
Se aprobå
22 nov. 84
ss. indescifrabil

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 24, original.

15. 1884 nov. 24. Telegrama directorului ªcolii Comerciale din Ia¿i prin
care roagå Ministerul Domeniilor så aprobe suplinirea lui M. Eminescu prin E.
Gruber.

Prezentatå la Oficiul Ia¿i. Transmiså de Oficiul Ia¿i

                            DIVIZIUNEA
AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

            ÎNREGISTRAT LA no. 5673                                REGISTRATURA

                  1884 luna 24 noiembrie            MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMERCIULUI,
                                                                               INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR

                                                                                                   No. 71715 1884 noiembrie 24

No. prezentat 52    Cl......
No. cuv. 21   Gr. .... T......
Data   6           1884
Ore 9   m. 10   timpul  D
No. sosire ......................
Data   6/19      1884
Ore 10  m. ..... timpul  D

ROMANIA

TELEGRAMA

Expediatå .........................
Data ....................  18........
Ore ....... m. ......timpul .....
Subscris ............................
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N 480
Rog råspunde¡i telegramei 473, aprobând suplinirea lui Eminescu cu  Gruber,

licen¡iat Litere.
Director, Stravolca

<Rezolu¡ie>:

La dosar

A se vedea adresa noastrå cu no 70256, din 24 noiembrie 1884

Aslan, 26 noiembrie 1884

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 53, original.

16. 1884 nov. 24. Diviziunea Agriculturii, Industriei ¿i Comer¡ului
comunicå Direc¡iei ªcolii Comerciale din Ia¿i acordarea concediului de douå
luni lui M. Eminescu ¿i aprobarea suplinirii lui, în acest timp, prin E. Gruber.

                       DIVIZIUNEA

AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

           ÎNREGISTRAT LA No. 5556, 5486

                      1884 luna noiembrie

Direc¡iei ªcoalei Comerciale din Ia¿i
1884 noiembrie 24

La telegrama Dv. no. 473, am onoare a vå råspunde cå Ministerul, pe baza
certificatului medical alåturat pe lângå peti¡ia registratå la no. 69505, acordå un concediu
de douå luni de zile D-lui M. Eminescu, profesor suplinitor la catedra de Geografie
¿i Statisticå de la acea ¿coalå, ¿i înlocuirea D-sale, în acest interval de douå luni, cu
Dl Gruber, licen¡iat în Litere, rugându-vå så binevoi¡i a comunica numi¡ilor aceastå
dispozi¡iune.

Primi¡i etc.
 S.D.

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 25, concept.

17. 1884 nov. 24. Diviziunea Agriculturii, Industriei ¿i Comer¡ului
comunicå Direc¡iei Domeniilor (Sec¡ia Ordonan¡are) aprobarea concediului
de douå luni lui M. Eminescu ¿i a suplinirii sale prin E. Gruber.
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No. 69505
24 noiembrie <1884>

Direc¡iunei Domeniilor
(Sec¡ia Ordonan¡are)

Am onoare a vå comunica cå Ministerul, luând ¿i avizul Comisiunei Permanente,
a acordat un concediu de douå luni de zile D-lui M. Eminescu, profesor suplinitor la
catedra de Geografie ¿i Statisticå la ªcoala Comercialå din Ia¿i, ¿i înlocuirea sa, în acest
interval de douå luni, cu Dl Gruber, licen¡iat în Litere.

Primi¡i etc.
  S.D.

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 25, concept.

18. 1884 nov. 29. Telegrama directorului ªcolii Comerciale din Ia¿i prin
care cere Ministerului Agriculturii, Comer¡ului, Industriei ¿i Domeniilor så
aprobe suplinirea lui M. Eminescu prin E. Gruber.

                             DIVIZIUNEA
AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

              ÎNREGISTRAT LA no. 5556

                     1884 luna 29 noiembrie

                                                                                No. 70256/ 1884 noiembrie 19

TELEGRAMA
         Prezintatå la Ia¿i                                                               Sositå la .................
1884, 29/11, ora 3 timpul .............                                      1884, 29/11, ora 3 timpul 371

N 473

Råspund telegramei 69505
Rog aproba¡i, în interesul învå¡åmântului, suplinirea lui Eminescu prin Gruber,

licen¡iat in Litere. Am våzut pe Eminescu la spital, cu care m-am în¡eles.
Director, Stravolca

La Comisiunea Permanentå, pentru aviz.
29 nov. 1884
ss. indescifrabil

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 23, original; datele de înregistrare
sunt gre¿ite (19).

REGISTRATURA
MINISTERULUI AGRICULTUREI,
COMERCIULUI, INDUSTRIEI ªI

DOMENIILOR
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XIXNr. 3-5 Semnele timpului

21. 1885 ian. 24, Iaºi. Directorul ªcolii Comerciale din Iaºi cere
Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerþului ºi Domeniilor så aprobe
continuarea suplinirii lui M. Eminescu, acesta fiind încå bolnav, în spital.

                           ROMÂNIA
MINISTERIUL AGRICULTUREI, INDUSTRIEI,
           COMERCIULUI ªI DOMENIILOR                     Ia¿i. Luna 24 ianuarie 1885
                       Direc¡iunea
         ªCOALEI PUBLICE DE COMERCIU
                              din
                             IAªI
                           No. 513

Domnule Ministru,
Domnul M. Eminescu aflându-se încå bolnav în spital ¿i, prin urmare, în

imposibilitate de a-¿i începe cursul såu la aceastå ¿coalå, am onoare a vå ruga så binevoi¡i
a aproba continuarea suplinirei sale pânå la însånåto¿ire, tot prin Domnul Gruber, ca
pânå în prezent.

Binevoi¡i, vå rog, Domnule Ministru, a priimi asigurarea osebitei mele
considera¡iuni.

           Director, I. G. Stravolca                        Secretar, Dim. Bodescu
<Rezolu¡ii>:
Dl Eminescu, suplinitor la Catedra de Geografie de la ªcoala Comerc. din Ia¿i, a avut concediu
de 2 luni de zile, care a expirat la 24 ale curentei, în care timp a fost suplinit de un domn Gruber.
Opri¿an

Se aprobå pentru 2 luni
1 februarie 84
ss. indescifrabil

D. Sale,
Domnului Ministru al Agriculturii, Ind., Com. ¿i Domeniilor, Bucure¿ti

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 114, original.

REGISTRATURA
MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMERCIULUI,

    INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR
         No. 3967, 1885 Ianuarie 25

DIVIZIUNEA
AGRICULTURII,INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI

ÎNREGISTRAT LA no. 464
1885 luna 25 ianuarie
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23. 1885 febr. 4. Diviziunea Agriculturii comunicå directorului ªcolii
Comerciale din Ia¿i cå Ministerul Agriculturii, Industriei, Comer¡ului ¿i
Domeniilor a aprobat prelungirea concediului lui M. Eminescu cu încå douå
luni.

No.  464
Diviziunea  Agriculturii
No. 4478
1885 februarie 4

D-lui Director al ªcoalei Comerciale, Ia¿i

Spre råspuns la raportul Dvs. 513 din 24 ianuarie 1885, am onoare a vå face
cunoscut cå Ministerul, în baza celor aråtate de Dvs. prin citatul raport, acordå prelungirea
concediului D-lui M. Eminescu, profesor la acea ¿coalå, încå cu 2 luni, cu condi¡iunea
de a fi suplinit prin Dl Gruber, care a suplinit ¿i pânå acum.

Primi¡i ...
S. D... (indescifrabil)

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 115, concept.

24. 1885 febr. 4. Diviziunea Agriculturii comunicå Direc¡iunii Domeniilor,
Sec¡ia Ordonan¡are, prelungirea concediului lui M. Eminescu cu încå douå
luni ¿i suplinirea lui tot prin E. Gruber.

No.  464
4 februarie <1885>

D-lui Director
La Ordonan¡are

Referindu-må la nota noastrå No 69505/84, am onoare a vå face cunoscut ca s-a
acordat prelungirea concediului D-lui M. Eminescu, profesor la ªcoala Comercialå din
Ia¿i, încå cu 2 luni, fiind suplinit în acest timp tot prin Dl Gruber.

Primi¡i ...
S. D... (indescifrabil)

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 797/1884,  f. 115, concept.
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Nr. 3-5XXIV Semnele timpului

 27. 1885 apr. 4. I. G. Stravolca, directorul ªcolii Comerciale din Ia¿i, cere
ministrului Agriculturii, Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor så aprobe
suplinirea lui Mihai Eminescu pânå la sfâr¿itul anului ¿colar, prin Eduard
Gruber.
                         ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTUREI, COMERCIULUI
                         ªI DOMENIILOR                                                   Ia¿i, luna 4 aprilie 1885
                       Direc¡iunea
          ªCOALEI PUBLICE DE COMERCIU
                                   din                                                        REGISTRATURA

  IAªI                         MINISTERULUI AGRICULTUREI, COMERCIULUI,
                               No. 535                                           INDUSTRIEI ªI DOMENIILOR
                                                                                No. 18732/1885 april. 5
                            DIVIZIUNEA
AGRICULTURII, INDUSTRIEI ªI COMERCIULUI
                 ÎNREGISTRAT LA no. 1674
                        1885, luna 5 aprilie

Domnule Ministru,
În temeiul declara¡iunei verbale fåcute nouå de cåtre Domnul M. Eminescu,

cum cå nu-¿i poate reîncepe cursul såu de Geografie la aceastå ¿coalå, din cauza
nedeplinei sale însånåto¿iri, am onoare a vå ruga se binevoi¡i a aproba suplinirea D-sale
– în interesul învå¡åmântului – pânå la finele anului ¿colar 84-85, tot prin Domnul
Eduard Gruber.

Binevoi¡i, vå rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea destinsei mele
considera¡ii.

                             Director, I. G. Stravolca

                                                         Secretar, Dim. Bodescu
<Rezolu¡ii>:
Dl  M. Eminescu, suplinitor la catedra de Geografie de la ªcoala Comercialå din Ia¿i, a avut
concediu de 4 luni de zile, care a expirat la 24 martie trecut. În acest timp a fost suplinit prin dl
Gruber.
Direc¡ia ¿coalei aratå, prin prezentul, cå dl Eminescu încå nu este pe deplin sånåtos ¿i cere så se
acorde prelungirea suplinirei prin d. Gruber pânå la finele anului ¿colar curent.
                                                                    Opri¿an
Se aprobå
11 apr. 1885
ss. indescifrabil

D. Sale,
Domnului Ministru al Agriculturei, Ind., Com. ¿i Domeniilor, Bucure¿ti

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 834/1885,  f. 8, original.
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28. 1885 apr. 13. Direc¡ia Agriculturii din Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor comunicå ªcolii Comerciale din Ia¿i cå s-a
aprobat suplinirea catedrei ocupate de Mihai Eminescu, prin E. Gruber, pânå
la sfâr¿itul anului ¿colar.

No. 1674
Divizia Agriculturii
No. 17230
1885 aprilie 13

ªcoalei Comerciale din Ia¿i
Am onoare a vå face cunoscut cå, potrivit celor aråtate de Dv. prin raportul

no. 535, Ministerul a aprobat suplinirea catedrei ocupate de  Dl  M.Eminescu, prin
Dl  Gruber, pânå la finele anului ¿colar.

Ss. indescifrabil

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 834/1885,  f. 9, concept.

29. <1885 apr. 13>. Direc¡ia Agriculturii din Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor comunicå <Direc¡iei Domeniilor> (la
Ordonan¡are)  cå s-a aprobat suplinirea lui  Mihai Eminescu, prin E. Gruber,
pânå la sfâr¿itul anului ¿colar, la ªcoala Comercialå din Ia¿i.

No. 1674
<Divizia Agriculturii>
<1885 aprilie 13>

La Ordonan¡are
Am onoare a vå face cunoscut cå Ministerul, în vederea celor aråtate de

Direc¡iunea ªcoalei Comerciale din Ia¿i prin raportul no. 535, a aprobat suplinirea
Dl profesor suplinitor M. Eminescu, prin dl  Gruber, pânå la finele anului ¿colar curent.
In statele de lefi înså se va urma întocmai ca ¿i pânå acum.

  Ss. indescifrabil

D.A.N.I.C., fond R.E.A.Z., ds. 834/1885,  f. 9, concept.
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NOI DEZVÅLUIRI DIN DOSARUL CRIMEI

CINE ERA, DE FAPT, „ANONIMUL”?

Cu decenii în urmå, G. Potra a predat Bibliotecii Academiei Române
cele 14 file (16 pagini scrise) ale unui manuscris descoperit de el în condi¡ii
încå neclare. Nesemnat ¿i nedatat, acest document este frecvent folosit de
cåtre cei care se ocupå de biografia lui Eminescu. Iatå ce scrie Potra însu¿i
despre acest document:

„Manuscrisul original este proprietatea mea ¿i îl am din hârtiile råmase dela regretata
poetå Cornelia din Moldova. Am cåutat în nenumårate rânduri ¿i pretutindeni, unde am
avut bånuiala cå a¿ putea da de numele autorului, dar mi-a fost imposibil, fiindcå timpul
îndelungat care s’a scurs de atunci ¿i pânå acum, târâse în vecinicie pe aceia care mai
puteau så spunå, ceva, despre el. ¥n orice caz, se vede cå manuscrisul este al unui
medic ¿i aceasta o dovede¿te caracteristica scrisului ¿i numero¿ii termeni medicali
întrebuin¡a¡i în raport.

Eu, a¿ propune ca autor al manuscrisului pe Dr. N. Tomescu, fost medic primar al
Spitalului de Copii ¿i al institutului unde era internat M. Eminescu. El este acela care a
pus diagnosticul sistemului circulator al poetului ¿i numai el singur, dintre medicii
care l-au îngrijit nu a publicat nimic în legåturå cu el; deci, ar fi exclus ca så nu-¿i fi luat
¿i el noti¡e, ca ¿i ceilal¡i, de felul cum se manifesta boala ¿i via¡a poetului.”

A fost destul ca Potra så sugereze numitul autor al manuscrisului (care
numai raport nu este), pentru ca mai toatå lumea så repete formule de genul:
„se crede cå buletinul ar fi fost întocmit de dr. Tomescu”. ¥ntre Potra crede ¿i
se crede cå este o mare diferen¡å. ªi din asemenea confuzii se nasc convingerile
colective gre¿ite. Faptul cå Tomescu (în unele lucråri medicale apare scris
Thomescu) ar fi „pus diagnosticul sistemului circulator al poetului” ne este
atestat de colegul såu de breaslå V. Vine¿, care, în singurul lui text despre
Eminescu, insistå asupra acestui detaliu, repetat la distan¡å de numai o paginå:
1) „Din partea sistemului circulator, cordul prezinta o endocarditå veche
(diagnostic pus ¿i de profesorul N. Tomescu)” ¿i 2) „…este consecin¡a unei
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endocardite mai vechi (diagnosticatå de regretatul profesor N. Tomescu,
medic primar al serviciului de boli interne de la spitalul de copii care era ¿i
medic al Institutului)” – vezi România medicalå, numårul 11/iunie 1931. Ei,
¿i? Oare, cei care-l considerå pe N. Tomescu drept autor al manuscrisului
anonim nu s-au întrebat deloc cum se face cå în paginile acestui document
nu este prezentatå ca sigurå tocmai endocardita, pe care ni se cere så credem
cå ar fi diagnosticat-o numitul medic, personal?

Citim din manuscris:

„Aceastå stare a lui Eminescu, d-apururea incurabilå se complicå în ultimele
såptåmâni ¿i de sincope care au fost considerate ca rezultate ale unei circula¡iuni cardiace
neregulate, ca ni¿te manifesta¡iuni ale unei maladii a cordului, ce simptomele locale nu
permiteau a o determina cu preciziune.

S-a bånuit zicem o degenerescen¡å cardiacå, poate chiar ¿i o endocarditå vegetantå”
(subl. ns.).

Din rândurile de mai sus rezultå cå pozi¡iile lui ªu¡u ¿i Vine¿ sunt opuse,
ultimul contrazicându-¿i fostul ¿ef. Desigur, ca persoanå direct råspunzåtoare
de decesul lui Eminescu, V. Vine¿ era interesat så-¿i apere propria piele, iar
faptul cå „amintirile” lui au ajuns în preså doar dupå moartea lui ªu¡u ¿i cå,
potrivit propriei mårturisiri, con¡in anumite… „lipsuri fatale” nu-i sporesc
credibilitatea. Dar asupra acestui personaj vom reveni cât de curând, cu o analizå
amplå, care se impune, mai ales datoritå modului superficial în care unii continuå
¿i aståzi så apeleze la „spusele” lui.

Nu credem cå un medic poate fi depistat cu precizie dupå caligrafie ori
dupå faptul cå folose¿te termeni specifici profesiei sale, chiar dacå prezen¡a
acestora ne poate face så bånuim profesia autorului. Afirma¡ia lui G. Potra,
potrivit cåruia N. Tomescu ar putea fi o excep¡ie, deoarece „numai el singur,
dintre medicii care l-au îngrijit nu a publicat nimic în legåturå cu” Eminescu,
nu are suport în realitate.

Eminescu nu a fost nici o clipå pacientul lui N. Tomescu, care s-ar putea,
eventual, numåra doar între cei care au urmårit din curiozitate strict profesionalå
evolu¡ia lui în ospiciu (psihiatria a fost exersatå pe seama celor care, cu sau fårå
motiv, ajungeau prin ospicii, Eminescu era o persoanå de excep¡ie ¿i, în plus, în
perioada aceea, douå dintre principalele lucråri ale lui C. Lombroso – Geniu ¿i
nebunie [1864] ¿i Omul delincvent… [1874] – continuau så fie subiect de
studiu ¿i de controverse, fiind, într-o oarecare måsurå, „la modå”).
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Lucrurile stau exact invers fa¡å de modul în care le prezintå Potra, fiindcå,
sfidând Legea, tocmai cei care l-au examinat ¿i care i-au impus anumite
tratamente lui Eminescu nu au scris un rând referitor la cazul acestuia, în
contrast cu tot soiul de neaveni¡i (între care ¿i unii cårora, prin cele ce-au
fantazat, pare så li se fi potrivit mai degrabå calitatea de pacien¡i ai ospiciilor,
nu de medici). ¥n acest sens, principalul doctor care nu a dat publicitå¡ii nici un
rând despre situa¡ia medicalå a lui Eminescu este ªu¡u, omul fårå de care råpirea
¿i sechestrarea lui Eminescu în ospiciu nu era posibilå, dar, culmea, tåcerea lui
pare a nu surprinde pe nimeni! Al doilea este doctorul Obersteiner, iar lângå
acesta stå Isac, atât de elogiat de biata Harieta, cåreia îi fåcuse promisiuni
råmase neonorate:

„Tot cu pårerea de mai nainte a råmas, cå [Eminescu] are så se vindece cu totul,
zicându-mi cå va da cu numele lui un articol, descriindu-i toatå boala (subl. ns.) ¿i cå
profesorii ce l’au cåutat [la Viena] sunt în cea mai mare parte în eroare…” (Harieta cåtre
Cornelia Emilian, 16 septembrie 1887).

Se impune o digresiune, pentru câteva precizåri. Cum am mai spus-o,
institutul doctorului ªu¡u este invocat de mul¡i dar, întrucât acest stabiliment
nu figureazå în listele oficiale ale vremii, de¿i i se fåcea o discretå publicitate,
suntem sili¡i så ne întrebåm dacå func¡iona legal sau nu ¿i dacå deservea ori ba
autoritå¡ile vremii. Oricum ar fi, de vreme ce Caritatea era un ospiciu privat
condus de ªu¡u (care avea ¿i calitatea de „Medic-Director”), rezultå cå,
asemenea lui V. Vine¿, ¿i N. Tomescu era salariat al acestuia. Dacå ªu¡u era
proprietar unic ori dacå el avea asocia¡i persoane fizice ¿i/sau juridice (din cea
de a doua categorie putând face parte inclusiv Poli¡ia), nu ¿tim încå ¿i nici nu
existå garan¡ia cå situa¡ia se va mai limpezi vreodatå complet. Acum înså ne
intereseazå cu precådere altceva: ca angajat al lui ªu¡u, de la care (mai?) primea
un salariu, nu ¿tim câtå libertate de exprimare avea pediatrul Tomescu (în
cazul în care inima i-ar fi dat ghes så-l contrazicå pe patron) ¿i nici cât
profesionalism avea, deoarece, oricât de mult am ¡ine cont de faptul cå, la acea
datå, specializårile nu erau stricte ca aståzi, nici nu se putea spune cå orice
medic trata, la fel de eficient, pe oricine, de orice boalå. Totu¿i, între bolile
copilåriei ¿i dereglårile mintale ale adul¡ilor este o distan¡å suficient de mare
pentru ca un singur om så nu o poatå acoperi, fiind la fel de priceput ¿i într-un
domeniu, ¿i în celålalt. ªi, din curiozitate: cum o fi stabilit doctorul Tomescu,
a¿a de precis, cå endocardita era una „veche”? Din påcate, Vine¿, cel care face
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precizarea, nu spune ¿i ce în¡elegea el prin „endocarditå veche”, astfel încât
så putem aståzi risca o cât de aproximativå datare a instalårii acesteia.

Modul în care Potra a intrat în posesia documentului råmâne o temå de
studiu. Deocamdatå, re¡inem o singurå întrebare: cum se face cå nimeni din
familia Corneliei din Moldova, din familia Conta (fratele Corneliei, Gheorghe,
fusese însurat cu sora lui Vasile Conta) sau dintre prietenii „regretatei” nu a
pomenit, måcar, de existen¡a acestui manuscris, ajuns pe cåi necunoscute
„proprietatea” lui G. Potra? Sigur este faptul cå decesul Corneliei din Moldova
a survenit la 12 aprilie 1933, textul manuscrisului påstrat de ea fiind publicat
de G. Potra în anul urmåtor.

Cine fusese Cornelia de la Moldova? Cei mai mul¡i nu au auzit de ea,
pentru majoritate fiind la fel de necunoscutå ca Ioana din Ardeal sau Filofteia
din Regat. Nåscutå Kernbach (9 iunie 1866, la Boto¿ani) ¿i måritatå Tatu¿escu,
ea era sora lui Gheorghe din Moldova – pseudonimul lui George Kernbach,
nåscut tot la Boto¿ani, cu trei ani mai devreme (în 1859, dupå al¡ii) ¿i devenit,
mai târziu, redactor al revistei Fântâna Blanduziei. Datele referitoare la
familia celor doi fra¡i sunt vagi ¿i, mai mult, pu¡ina informa¡ie existentå este
contradictorie. Unele izvoare ni-i prezintå drept copii ai lui G. Kernabach.
Altele sus¡in cå tatål lor ar fi Iosif Kernbach, care în mod sigur a avut un frate,
dar nu avem garan¡ia cå acesta s-ar fi numit Gheorghe (George). Despre Iosif
Kernbach ¿tim cå a corespondat mult timp cu Maiorescu, care îl numea ¿i
Körnbach – ¿i, pentru ca lucrurile så fie ¿i mai complicate, Kernbach însu¿i se
prezenta ¿i Cornea. Cum, conform lui Maiorescu, în  toamna lui 1858, Iosif
Kernbach era func¡ionar – „adjunct la telegraf, la Boto¿ani (Moldova)” – ¿i
cum atât Cornelia, cât ¿i fratele ei, George, au våzut lumina zilei în acest târg,
putem fi tenta¡i så socotim cå „telegrafistul” era tatål lor. (Desigur, dacå Iosif
Kernbach a locuit în Boto¿ani, nu înseamnå cå fratele lui nu putea domicilia în
aceea¿i localitate.)

Numele acestui Kernbach este invocat întâmplåtor ¿i de Eminescu, într-o
epistolå cåtre tatål lui, cåminarul Eminovici:

„Sårut mânile mamei ¿i cred cå ve¡i tåinui încå aceastå ¿tire (moartea lui ªerban, 17
noiembrie 1876 – n. ns.). Eu n-am spus-o nimårui, cåci u¿or ar veni ¿i în Boto¿ani. Nu
¿tie decât Chernbach, care-acum e-aici (în Ia¿i – n. ns.) la telegraf.”

Este evident cå numele lui Chernbach era cunoscut tuturor Eminovicilor.
Una peste alta, Cornelia din Moldova era fiica sau nepoata unei persoane
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care, cel pu¡in pânå la un un punct, s-a numårat printre amicii lui Maiorescu
¿i care, cunoscând bine Boto¿anii, råmâne foarte plauzibil så fi de¡inut
informa¡ii legate de familia Eminovicilor.

De¿i figureazå drept poetå în pu¡inele lucråri care îi amintesc numele,
Cornelia din Moldova se numårå printre primele femei-medic din România.
Despre adevårata ei profesie, Gabriela Drågoi precizeazå: „Func¡ioneazå ca
intern ¿i apoi, dupå o specializare în stråinåtate, ca medic secundar al Eforiei
Spitalelor civile. Fiind ¿i profesoarå de igienå, publicå pentru uzul ¿colilor
secundare de gradul al doilea manualul No¡iuni de medicinå si farmacie
popularå (1912). Dupå cåsåtorie, purta numele Tatu¿escu.” Dacå so¡ul ei era
una ¿i aceea¿i persoanå cu medicul N. Tatu¿escu sau se înrudea cu acesta,
prezen¡a în casa Corneliei din Moldova a documentului prezentat de G. Potra
devine foarte plauzibilå, deoarece N. Tatu¿escu a fost unul dintre asisten¡ii
psihiatrului Al. Obregia (1860 – 1937), iar acesta din urmå a avut, din 1893,
¿i calitatea de medic primar al Spitalului Mårcu¡a – unde i-a urmat mai
vârstnicului coleg ªu¡u.

A¿a stând lucrurile, am avea într-adevår motive så nu ne mai miråm cå
manuscrisul con¡ine „numero¿i termeni medicali”. La primå vedere, el putea
så fie scris atât de Cornelia Kernbach, cât ¿i de N. Tatu¿escu ori chiar de
cåtre A. Obregia. Aceste ipoteze trebuiau så fie de mult incluse între versiunile
plauzibile, întrucât, din 1934, când a publicat Potra textul în discu¡ie,
speciali¿tii au avut rågaz suficient (azi-mâine se fac 70 de ani!). Lipsa
întrebårilor dovede¿te cå documentarea prea multor biografi se rezumå la a
citi paginile altora, multe cår¡i „noi” fiind, de fapt, viziuni particulare asupra
informa¡iilor, preluate (de obicei, necritic) din cår¡i mai vechi. De altminteri,
numårul restrâns de citate folosite (frecvent acelea¿i) confirmå metoda. Må
întreb: ce au påzit colectivele care au fost plåtite så se ocupe de Eminescu?
Ce a låsat în urmå „colectivul «Eminescu» al Academiei” sau catedra de la
Universitate, înfiin¡atå în 1971? Oare, la o catedrå Eminescu, studiul se
rezumå la memorarea unui numår de fraze din „decretele” anumitor critici
¿i/sau istorici literari? Oare, în general, studen¡ii nu ar putea fi dirija¡i spre
cercetarea directå, din document, în loc så fie fåcu¡i prizonieri de extrase
mai mult sau mai pu¡in inspirate, impuse de profesor în cursul pe care îl
predå? Se tem oare unii profesori cå, dacå ar afla astfel ceva ¿i de la ucenicii
lor, s-ar descalifica în ochii acestora? Oare, lucrul în echipå se potrive¿te în
construc¡ii sau în cercetare, dar nu ¿i în învå¡åmântul superior?
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Senza¡ional: psihiatrul ªu¡u vorbe¿te singur,
la persoana a treia

Så revenim înså la manuscrisul nostru, nedatat ¿i nesemnat.
¥n mod absolut surprinzåtor, istoricii literarii nu au observat un detaliu

esen¡ial: scrisul din acest document „anonim” este identic cu grafia folositå
în cele douå a¿a-zise certificate medicale, atribuite doctorului ªu¡u (unul fiind
contrasemnat – se pare – ¿i de al¡i doi colegi de breaslå). ¥n felul acesta, se
deschid trei cåi:

a) documentele nu sunt scrise de mâna lui ªu¡u – caz în care toate sunt
falsuri, comise nu se ¿tie de cine, dar, cunoscut fiind cel care le-a manevrat,
se poate bånui (dacå nu preciza) cine le-a comandat;

b) unul sau douå dintre cele trei documente sunt puse pe hârtie de mâna
lui ªu¡u, restul – nu:

c) ªu¡u a scris atât documentele medicale, cât ¿i textul nesemnat dat
publicitå¡ii de G. Potra.

Din multe motive, primele douå variante sunt pu¡in plauzibile ¿i, dacå ar fi
så se dovedeascå reale, cercul celor implica¡i s-ar lårgi, fårå ca vreunul dintre
vinova¡ii deja ¿tiu¡i så fie eliminat. Oricum, ªu¡u nu se poate disculpa, fie ¿i
numai pentru cå, neîntocmind documentele de internare ¿i, respectiv, de
externare a lui Eminescu, el råmâne persoana care a pus la dispozi¡ie spa¡iul în
care a fost sechestrat acesta. ¥n plus, într-o asemenea ipotezå, cum Maiorescu
¿i ceilal¡i junimi¿ti de vazå erau în 1889 membri ai Guvernului ¿i/sau ai Camerei,
ar deveni ¿i mai evidentå implicarea autoritå¡ilor Statului, sco¡ându-se astfel ¿i
mai pregnant în relief imaginea de de¡inut politic a lui Eminescu.

¥n cazul în care nu ne aflåm în fa¡a unor måsluiri de propor¡ii, când
certificatele medicale semnate de Al. ªu¡u ar fi fost contrafåcute, o privire
sumarå ne convinge cå documentul dat publicitå¡ii de G. Potra ¿i predat
Academiei este scris de mâna lui ªu¡u însu¿i. Grafia documentelor în cauzå
dovede¿te acest lucru. Spre edificare, alåturåm pe aceea¿i paginå pasaje
din Certificatul medical (5 iulie 1883), din Raportul medico-legal (23 martie
1889) ¿i din Manuscris (1889–1890), notându-le cu literele „C”, „R” ¿i,
respectiv, „M”.
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C
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Precum se vede în facsimilul prezentat, grafia din Manuscrisul descoperit
de Potra acoperå întreaga foaie de hârtie, nelåsând spa¡iul obi¿nuit în partea
stângå, ¿i este mai rarefiatå decât cel pe care îl gåsim în Certificatul medical
din 5 iulie 1883. Faptul cå pare så fi fost a¿ternut pe hârtie la repezealå ne este
dovedit ¿i de existen¡a unor cuvinte legate pur întâmplåtor între ele. ¥n cazul
invocatului certificat, scrisul pare mai låbår¡at, iar distan¡a dintre rânduri este
mai mare, indicând inten¡ia autorului de a acoperi cu cuvinte pu¡ine o cât mai
mare suprafa¡å de hârtie (documentul este penibil de scurt; nu ¿tim så mai fi
existat unul la fel, în baza cåruia så se cearå punerea cuiva sub interdic¡ie, dar
putem dovedi cå ªu¡u însu¿i îi acuza pe colegii care emiteau asemenea fi¡uici).
Se poate, înså, ca explica¡ia så fie alta: cineva a încercat så imite scrisul lui
ªu¡u – poate, chiar prin meticuloaså copiere, literå cu literå. Suspiciunea este
alimentatå ¿i de existen¡a unor litere care par a fi fost scrise cu o u¿oarå ezitare.

Bineîn¡eles, un råspuns ferm ne pot da numai speciali¿tii. ªi nu este
vorba de grafologi, cum cred unii, deoarece, pânå la noi ordine, grafologia
råmâne ¿tiin¡a (sau priceperea?) de a descifra caracterul ¿i aptitudinile unei
persoane, prin analiza scrisului ei. Ideea centralå pe care se bazeazå grafologia
este aceea cå individul nu poate fi insensibil ca o ma¿inå de scris, scrisul
råmânând un mod de manifestare al con¿tientului ¿i subcon¿tientului fiecåruia,
dependente de factori precum gândurile ¿i starea de spirit din momentul în
care a¿terne cuvintele pe hârtie. ¥ncårcåtura de semnifica¡ii psihologice a
scrisului este deosebit de mare, chiar dacå pu¡ini sunt cei care reu¿esc så o
observe ¿i så o „traducå”. ¥n dosarul Eminescu, speciali¿tii în grafologie
patologicå ar putea ajuta doar pentru a determina dacå ultimele mostre ale
scrisului acestuia atestå sau nu pretinsa lui stare de alienare, gravitatea acesteia
etcetera. ªi poate n-ar fi råu dacå cercetarea s-ar extinde, o analizå similarå
fåcându-se ¿i unor texte redactate de personaje mai mult sau mai pu¡in direct
implicate în destinul acestuia.

¥n cazul de fa¡å, se impune înså o expertizå criminalisticå a scrisului, care,
departe de a urmåri så descopere unghere nevåzute din sinea autorului, poate
stabili dacå cele trei documente medicale la care ne referim au fost sau nu
scrise de aceea¿i mânå. Fårå så avem preten¡ia cå am face o analizå ¿tiin¡ificå,
semnalåm o serie de elemente, pe care le consideråm elocvente în cazul în
spe¡å, exprimându-ne totodatå convingerea cå institu¡iile depozitare ale
documentelor în cauzå (¿i nu numai) ar trebui så apeleze constant la speciali¿tii
capabili så efectueze expertiza criminalisticå a scrisului.
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Cele trei documente con¡in anumite litere puternic personalizate – cum ar
fi „i”, „l” sau „s” (îndeosebi, la sfâr¿it de cuvânt), precum ¿i „r”. Altå dovadå
cå ele sunt opera aceleia¿i persoane o constituie gre¿elile de scriere, precum
incorecta a¿ezare a ghilimelelor ¿i chiar gre¿ita despår¡ire în silabe. La fel,
atrage aten¡ia dublarea unor consoane – care se regåse¿te chiar ¿i în lucrårile
tipårite ale lui ªu¡u (îndeosebi, în cazul cuvintelor preluate din limba francezå).

Datå fiind lungimea atât de diferitå a celor trei manuscrise, evident cå
minimumul de exemple de litere personalizate îl gåsim la cel mai scurt dintre
ele (a¿a-zisul „Certificat medical”). Având un numår extrem de redus de cuvinte
(53, cu semnåturå ¿i cu datare cu tot), acesta este scris cu litere mai mari ¿i mai
rare, spa¡iul dintre rânduri fiind, de asemenea, mai mare. Când plecåm de la
premiza (încå necontestatå) cå atât Certificatul medical, cât ¿i Rapportul medico-
legal sunt scrise de ªu¡u, compararea oricåruia dintre aceste documente
medicale cu Manuscrisul descoperit de Potra se face (¿i) pe baza faptului cå
dacå a=b ¿i b=c, invariabil, a=c. De aceea, în cazurile în care aceea¿i mostrå
nu existå în fiecare dintre cele trei documente nu schimbå fundamental lucrurile,
atâta vreme cât ea se regåse¿te în Manuscris ¿i în unul dintre celelalte douå
acte oficfiale, indiferent dacå este vorba de Certificat sau de Raport.

De¿i, din motive independente de noi, calitatea copiilor pe care le folosim
nu este cea doritå, vom încerca så exemplificåm. Acolo unde am întâlnit cuvinte
care încep pe un rând ¿i se terminå pe urmåtorul, alåturarea celor douå pår¡i,
påstrând ¿i cratima, are drept scop înlesnirea urmåririi elementelor grafice care
ne intereseazå.

Nu o datå, litera „i” apare destul de des ca un „j” fårå buclå. Acest mod
de a caligrafia este inconfundabil – cel pu¡in, în documentele din epocå,
privitoare la Eminescu.

C

R

M
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Uneori, punctul lui „i” este înlocuit cu o linie curbå de diverse amplitudini
sau chiar cu un inel, amintind de modul în care este caligrafiat „å”

¥n alte pasaje se întâmplå invers, „cåciula” lui „å” fiind asemenea
punctului lui „i”:

¥n ceea ce prive¿te semnele diacritice
ale literelor „î”, „å” ¿i „â”, acestea au forme
variate, întâmplându-se ca, la distan¡å de
numai câteva cuvinte, autorul så foloseascå modele diferite.

Variante ale minusculei
„å”, existente în Raport ¿i în
Manuscris.

Litera „î”(¿i,
mai pu¡in „â”)
cunoa¿te o mare
varietate de forme,
dar fiecare dintre
acestea se regåse¿te
în cel pu¡in douå din
cele trei documente.

¥n Raport ¿i în Manuscris,
„într-un” ¿i „într-o” apar scrise în
forme atât de asemånåtoare, încât
aproape cå se pot suprapune perfect.

C
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O simplå privire aruncatå
datelor prezentate în Certificat ¿i
în Manuscris este suficientå
pentru a ne determina så
acceptåm ca plauzibilå ipoteza
conform cåreia acestea au fost
scrise de aceea¿i mânå.

¥ndeosebi la sfâr¿it de
cuvânt, minuscula „l” (mai rar, ¿i „d” sau „t”) este uneori caligrafiatå într-
un mod mai rar întâlnit, termina¡ia nefiind un baston rotunjit, ci unghiular.

Litera „d” apare în mai multe feluri, principalele deosebiri pårând så se
datoreze vitezei de scriere:

Spre deosebire de unele consoane, atunci când se aflå la sfâr¿it de cuvânt,
vocalele se terminå uneori cu o buclå amplå, care seamånå adesea cu „cåciula”
puså de autor minusculei „å”:

C

M

R
...... ......

M

C

¥n Manuscris, majuscula „I”, se

gåse¿te ¿i sub forme precum: ,
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Caligrafia lui ªu¡u este particularizatå ¿i printr-un soi aparte de „r” (care
alterneazå cu altele, mai „clasice”):

Modul în care autorul celor trei documente olografe comparate
construie¿te uneori minuscula „s” face parte (ca ¿i în cazul literelor „i” ¿i
„r”) din ceea ce unii speciali¿ti prezintå drept „caracteristici speciale”ale
scrisului unei persoane (dupå al¡ii, denumirea mai potrivitå ar fi  „caracteristici
particulare”), spre a le deosebi de „caracteristicile generale”, care privesc

grafia cuiva în ansamblu.
Inevitabil, existå o serie de cuvinte care se regåsesc în douå sau chiar în

toate cele trei documente. Unul dintre ele este, evident, numele lui Eminescu.

Diagnosticul stabilit lui Eminescu în 1883 (manie acutå) apare ¿i el în
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R
M

C

M

R

toate cele trei documente (ca ¿i cuvântul „este”), iar diagnoza puså ¿ase ani
mai târziu (demen¡å), doar în ultimele douå (1889 ¿i, respectiv, 1889/1890).

¥n Raport ¿i în Manuscris, numele Tribunalului Ilfov este ¿i el caligrafiat
într-un mod aproape identic, diferen¡a apårutå în cazul majusculei „T”nefiind
semnificativå. Aceastå literå este construitå din acelea¿i componente: un

baston (ca ¿i) vertical
¿i, deasupra lui,
orizontal, o barå
buclatå. ¥n Raport,
originala barå a
majusculei „T”este
legatå de minuscula
„r”, care-i succede,
bucla barei având, se
pare, rostul de a

înlesni continuitatea scrisului, diminuând, astfel, numårul punctelor de atac
necesare. ¥n Manuscris, autorul scrie majuscula „T” dintr-o singurå tråsåturå
de condei (de unde ¿i asemånarea acesteia cu „O”), dar nu o leagå de litera
urmåtoare. ¥n Raport, înså, unde scrisul trebuia så fie cât mai lizibil, procedeazå
invers ¿i, construind-o din douå elemente distincte, îi face legåtura cu „r”.

R
M

C

*¥n raport, cuvintele sunt scrise pe douå rânduri separate.
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Facsimilul din stânga reprezintå a doua paginå a Raportului, iar cel din dreapta, pagina numårul
14 din Manuscris (în col¡ul din dreapta, sus, apare cifra 12, deoarece primele douå file au fost scrise
pe ambele fe¡e). Selec¡ia nu a avut la bazå o mai mare asemånare între aceste douå mostre decât cea
existentå între altele, ci faptul cå pagina din mijloc a Raportului este singura scriså integral, iar
fragmentul din Manuscris cuprinde ¿i mårturisirea scriså privind pretinsul diagnostic de sifilis.
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Un element distinctiv al scrisului folosit de autorul celor trei documente
îl constituie, a¿a cum se vede în facsimilul de mai jos, ¿i gre¿ita pozi¡ionare
a ghilimelelor.

Semnåtura lui ªu¡u nu existå în Manuscris, acesta nefiind un document
oficial – precum actele eliberate în calitate de medic solicitat de autoritå¡i – ci

unul privat.  ¥n facsimilul alåturat remarcåm marea similitudine între felul în
care apare litera „S” (fie ea majusculå ori minisculå), atunci când autorul o
leagå de termina¡ia ultimei litere a cuvântului precedent.

Când a fost scris acest document medical nesemnat, pe care l-am numit
Manuscrisul? Data redactårii lui poate fi a¿ezatå între 17 iunie 1889 (ziua
funeraliilor lui Eminescu) ¿i finele anului 1890, când N. Petra¿cu a publicat
în Convorbiri literare studiul Eminescu, inspirat ¿i din acest text.

Mai mult sau mai pu¡in credibil, textul doctorului V. Vine¿ are meritul de

R

M

C

R

M

C

Pentru a nu ocupa prea mult spa¡iu, liniile ornamentale
de la sfâr¿itul semnåturilor au fost scurtate.
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a fi fost scris în nume propriu, asemenea unei declara¡ii („Gåsesc acum…”,
„…rog pe cititori så…” etcetera). Spre deosebire de subalternul lui, ªu¡u
procedeazå altfel, evitând så se implice în mod explicit:

„Autopsia, fåcutå 24 ore dupå moarte la amfiteatrul Spitalului Brâncovenesc, de

domnii profesori Alecsianu ¿i ªu¡u…” (subl. ns.).

Astfel, textul lui putea fi atribuit oricui – cum, de altfel, s-a ¿i întâmplat.
De ce a¿a? Cine så mai ¿tie cu precizie de ce ¿i-a ascuns ªu¡u identitatea?
Poate, pentru a nu mai explica de ce a ocolit Legea, neîntocmind un raport
oficial de autopsiere (dacå, într-adevår, autopsia chiar a fost fåcutå). Poate,
pentru a înlocui aceastå caren¡å printr-un document anonim, nu neapårat onest
redactat ¿i pentru care nu î¿i asuma nimeni responsabilitatea. Så ne amintim
faptul cå tot ªu¡u a emis ¿i certificatul de moarte, dar cå acesta a devenit – ¿i el
– de negåsit. ¥ntrucât manuscrisul a råmas, dar certificatul de moarte, pe baza
cåruia s-a întocmit actul oficial de deces, a dispårut, devine firesc så ne întrebåm
dacå ¿i în ce måsurå con¡inutul lor semåna ori ba. Pentru cå, totu¿i, un act
oficial este mai greu de distrus decât un manuscris personal. Or, în cazul de
fa¡å, lucrurile s-au petrecut exact pe dos.

 Fårå så aprofundåm acum con¡inutul manuscrisului lui ªu¡u, ne rezumåm
la a spune cå el con¡ine ¿i o contestare categoricå a diagnosticului de sifilis pus
de avocatul-estet ¿i de epigonii lui într-ale literaturii, precum ¿i o negare a
zvonului otråvit ¿i stupid cå ar fi fost alcoolic:

„S’a zis cå Eminescu a devenit alienat în urma unei malatii sifilitice ce l’ar fi isbit

acum 10–12 ani. Erroare. Eminescu n’a fost sifilitic (subl. ns.). Idea aceasta s’a nåscut

din doctrina erronatå ce professå ¿coala germanå cå paralisia generalå este tot deauna

o manifesta¡iune sifiliticå, tot a¿a de în¿elatå ca aceea care sus¡ine cå toate sclerosele

cerebro-spinale sunt de originå sifiliticå. – Al¡ii au zis cå el se alcoolisa. ªi aceastå idee

este ca cea d’întâia o supposi¡iune cu totul gratuitå” (subl. ns.).

Aceste rânduri contrazic flagrant ¿oaptele lui Maiorescu, numårându-
se, poate, printre cauzele principale pentru care manuscrisul lui ªu¡u nu a
våzut lumina tiparului, fiind, dupå cum vom aråta, fructificat par¡ial ¿i fårå a
se declara sursa.
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ªu¡u recunoa¿te cå Eminescu nu a suferit de sifilis, dar nu scrie nimic
despre tratamentul pe care i l-a aplicat acestuia. Peste ani, în 1931, fostul lui
subaltern, Vine¿ – omul cu a cårui mânå ¿i ¿tiin¡å i-au fost date lui Eminescu
ultimele lovituri, sub formå de… medica¡ie – avea så precizeze cå, în
stabilimentul din strada Plantelor, victimei i s-au fåcut (¿i) injec¡ii mercuriale
– deci, a fost tratat ca un bolnav de sifilis. Ne aflåm în situa¡ia de a trebui så
alegem una dintre cele douå concluzii care se impun: ªu¡u fie a gre¿it
diagnosticul, fie l-a stabilit în mod deliberat, ¿tiind bine cå în felul acesta î¿i va
ucide pacientul.

¥n fa¡a acestei dileme, formulåm doar douå dintre multele întrebåri
existente:

1) dacå ªu¡u chiar ar fi crezut cå Eminescu suferea de sifilis, de ce i-a pus
un alt diagnostic?

2) de ce a mai fost nevoie ca, de la decesul lui Eminescu pânå în prezent,
in¿i considera¡i „crema” istoricilor no¿tri literari (¿i, implicit, modele sociale)
så admitå fårå a protesta furtul unor piese din cele douå dosare de curatelå
deschise lui Eminescu? De ce respectivii domni nu au fåcut public acest lucru,
atunci când posibila teamå de represalii n-a mai avut temei ¿i, mai ales, de ce
s-au ocupat ei în¿i¿i de falsificarea – prin omisiune deliberatå – a cel pu¡in
unul dintre documentele råmase în Arhivele Na¡ionale?

Atât de mult citatul doctor V. Vine¿ nu a contrariat pe nimeni, de¿i tocmai
el, medicul curant, nu invocå nici un diagnostic propriu, celebrul lui text fiind
o simplå în¿iruire de simptome, pe care pretinde cå le-ar fi avut Eminescu,
fårå a demonstra acest lucru în vreun fel. Ca ¿i doctorii Juliano ¿i Bogdan, în
privin¡a diagnozei Vine¿ opereazå cu probabilitå¡i teoretice ¿i cu întrebåri fårå
råspuns, înså, în ciuda acestor neclaritå¡i, el aplicå tratamente dureros de con-
crete. Dar sus, în sferele plutitoare ale ¿amanilor literaturii, asta nici måcar nu
mirå, necum så revolte. Acolo, sus, se creeazå. Acolo, însu¿i Eminescu este
tratat ca un fel de paradoxal material consumabil gratuit ¿i interminabil, din
care fiecare se înfruptå dupå plac ¿i, dupå ce enzimele talentelor dizolvå totul,
încheind digestia, rodul este împachetat pe hârtie spre a fi fåcut cadou lumii
banale crescute din glod.
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DIFICULTATEA DE A NUMÅRA
P¢NÅ LA TREI

Ca atâ¡ia al¡i români interesa¡i så afle detalii despre ultimii ani din via¡a lui
Eminescu, pânå de curând, din lectura lucrårilor de istoriografie, ¿i eu am ¿tiut
cå raportul medio-legal întocmit acestuia la 23 martie 1889 ar fi fost semnat de
doctorii Al. ªu¡u ¿i Z. Petrescu. Când am avut ocazia så våd cu proprii ochi
acest document, stupoare: celor douå semnåturi ultra-mediatizate li se adaugå
o a treia, a doctorului Gh. Alexianu (nu mai pu¡in celebru, în epocå). Cazul
este cu atât mai suspect, cu cât de la dosarul de curatelå deschis lui Eminescu
în 1889 tocmai pe baza acestui document medical au fost sustrase piese.

Lucrurile devin ¿i mai încâlcite, dupå ce parcurgi ¿tirile apårute în presa
vremii. Bunåoarå,  rubrica „Informa¡iuni” a ziarului Epoca din 9 aprilie 1889
anun¡å (la pagina 3, unde, cu câteva zile înainte, apåruse o reclamå pentru
avocatul T. Maiorescu, cu orele de consulta¡ie în strada Mercur 1):

„Direc¡iunea ospiciului Mårcu¡a (având în frunte pe ªu¡u – n. ns.) a fåcut cunoscut
parchetului cå nu mai poate ¡ine în cåutare pe nenorocitul nostru poet Eminescu… (…)

Primul-procuror fa¡å de aceastå invita¡iune pu¡in umanitarå a direc¡iunei ospiciului
de aliena¡i, a cerut de la domnii medici Nikita Alexianu ¿i ªu¡u så’i prezinte un raport
asupra stårei poetului Eminescu.

Acest raport a fost depus joi…” (subl. ns.)

Precum se vede, nici urmå de doctorul Zaharia Petrescu! Cum ¿i de ce ar
fi participat acesta la întocmirea amintitului raport, dacå, a¿a cum sus¡ine presa,
primul-procuror desemnase doar pe ªu¡u ¿i pe Alexianu? Iar dacå totu¿i ar fi
fost de fa¡å, de ce ar fi omis gazeta så-i pomeneascå numele? Situa¡ia este cu
atât mai stranie, cu cât ziarul relateazå fapte deja petrecute, nu inten¡ii. Raportul
la care se referå ziaristul era, deci, depus la Parchet, iscåliturile fiind, dacå nu
descifrafibile, måcar, lesne de numårat – pentru cine vrea. Atunci? Så fi apårut
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numele lui Petrescu mai târziu, fiind adåugat de cineva interesat, care nu
¿tia cå o comisie medicalå de tipul celei necesare în cazul lui Eminescu era

– de obicei – compuså numai din douå persoane? Parcå sunå a prea multe
complica¡ii inutile.

Indiscutabil, facsimilul aratå clar cå pe document existå o semnåturå
care n-ar fi exclus så apar¡inå unui „Petrescu”, chiar dacå nici una dintre
literele iscåliturii nu aduce cât de vag aminte de „h”, a treia literå a
prenumelui  Zaharia. Cum anume a fost depistat numele acestui doctor?
De ce Petrescu ¿i nu Petrini, så zicem (Paul Petrini, nu dermatologul Mihail
Petrini-Galatz)? La urma urmei, trioul Alexianu–ªu¡u–Petrini nici nu s-ar fi
întâlnit pentru prima oarå spre a colabora, la cererea autoritå¡ilor. De
exemplu, raportul medico-legal elaborat ¿i sus¡inut de ei în 1878 råmâne o
realitate, pe care dacå dorim o putem studia ¿i aståzi.

La data la care a fost puså în paginile ziarului Epoca, informa¡ia mai sus
invocatå era „caldå” sau chiar „frigea”. Cum presa era pe atunci antedatatå

Facsimilul ultimului paragraf al Raportului medico-legal emis la 23 martie   1889
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(numårul pe frontispiciul cåruia scrie, de pildå, miercuri 17 iunie, apårând
mar¡i, 16 iunie) ¿i cum 9 aprilie se nimerise så cadå într-o duminicå, deducem
cå ¿tirea a fost scriså joi sau vineri (6 ori 7 aprilie) – adicå, dacå nu în aceea¿i
zi în care a fost depus raportul, imediat dupå aceea. Interesul Cuiva ca informa¡ia
så devinå publicå pare destul de evident, dupå cum evidentå este ¿i ciudå¡enia
care a fåcut ca raportul redactat la 23 martie så fie depus doar douå såptåmâni
mai târziu, la 9 aprilie, fårå ca asta så-l agite pe primul-procuror, în ciuda
faptului cå, a¿a cum este prezentatå, rezolvarea situa¡iei nu suferea amânare.
Dacå ªu¡u nu minte, înseamnå cå invita¡ia trimiså de primul-procuror medicilor,
oricare ar fi fost ace¿tia, a dispårut de la dosar – bineîn¡eles, nu întâmplåtor.
Dincolo de infrac¡iunea în sine, lipsa adresei sustrase face ca dosarul numårul
645/1889, având scris pe prima copertå: „Mihail Eminescu. Interdic¡ie”, så
înceapå în mod neobi¿nuit, cu un document medical. ªu¡u afirmå în raport cå
primul-procuror al Tribunalului Ilfov i-ar fi cerut „prin adresa No–5717 a
examina starea facultå¡ilor mintale lui Mihail Eminescu”. Deducem cå, pe
lângå adresa 5717, de la dosar a mai dispårut una, semnatå de ªu¡u însu¿i:
aceea prin care, ca director al ospiciului Mårcu¡a, a anun¡at parchetul cå îl va
arunca pe Eminescu în stradå, deoarece nu ar fi avut suficien¡i bani ca så îl…
hråneascå! Unde erau, oare, „protectorii”?

Nepotul Radu consolideazå lucråtura
unchiului Titus

A¿adar, importan¡i istorici literari ne spun fårå ezitare cå raportul a fost
semnat de ªu¡u ¿i de Petrescu, în ziarele timpului se vorbe¿te de ªu¡u ¿i
Alexianu, iar documentul (!) împacå pe toatå lumea, indicându-i pe to¡i trei.
Dacå, în cazul  ziaristului care a însåilat ¿tirea, am mai putea în¡elege omiterea
numelui lui Petrescu sau „botezarea” lui Alexianu, al cårui prenume era George,
nu Nikita, ce explica¡ie så mai gåsim în cazul lui Radu D. Rosetti, cel care
peste decenii, la 17 septembrie 1922, a „dezvåluit” prin preså existen¡a
dosarului de curatelå deschis lui Eminescu în 1889 („…depunerea raportului
medico-legal, iscålit de doctorii ªu¡u ¿i Petrescu” – subl. ns.)? Sau cum s-ar
explica aceea¿i omisiune, repetatå peste fix o jumåtate de secol de doctorul
I. Nica (vezi Eminescu. Structura somato-psihicå)? Acesta din urmå a våzut
originalul certificatului în discu¡ie (la Arhivele Na¡ionale, numele såu figureazå
pe mica listå olografå a celor care l-au parcurs). De ce, atunci, ¿i el îi indicå
doar pe ªu¡u ¿i pe Petrescu? Ce anume l-o fi oprit så comunice toate numele
pe care le-a våzut cu proprii ochi? E drept, cu Nica putem så fim mai pu¡in
aspri, el nefiind un autor pe care elevii au fost vreodatå obliga¡i så îl citeascå.
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¥n plus, doctorul Ion Nica expune un punct de vedere care, la apari¡ia cår¡ii
sale (1972), are – måcar – meritul de a contesta nejustificatul diagnostic de
sifilis, sugerat de Maiorescu ¿i consacrat de Cålinescu. Acest lucru face ca
vocile care afirmå cå lucrarea lui Nica ar fi fost primitå cu încruntåri de adep¡ii
lui Cålinescu så sune plauzibil.

Ce ne facem înså cu acei istorici literari ale cåror opinii sunt folosite în
¿coli ca adevårate scripturi laice, temeinic repetate în decursul diferitelor trepte
de studiu, tinerii fiind sili¡i så memoreze informa¡iile cuprinse în ele? Nu
oficializeazå astfel minciuna? Dumnealor, biografi ¿i procurori literari prefera¡i
ai programelor analitice ¿colare ¿i nu o datå profesori la catedre universitare,
pe ce bazå indicå tot numai numele doctorilor ªu¡u ¿i Petrescu, eliminându-l
pe Alexianu? Cum de domniile lor nu i-au tras de mânecå pe alde I. Nica sau
A. Z. N. Pop? Nu au sesizat cå informa¡iile din epocå erau incomplete? Sau
nici nu au citit presa vremii? Så nu fi råsfoit nici dosarul de curatelå, în care
trebuia så se gåseascå solicitarea primului-procuror? Preferåm så credem cå
nu s-au ostenit, cåci, în caz contrar, ar însemna cå au observat absen¡a adresei,
dar, din motive ¿i aståzi råmase secrete pentru marele public, nici nu au anun¡at
faptul ca atare, nici nu au cåutat så-¿i explice de ce a dispårut piesa fundamentalå
a dosarului, fårå de care raportul celor trei medici nu are suport legal, fiind,
formal, apårut din senin.

A¿a stând lucrurile, nu ne mai mirå cå nimeni nu a sesizat (sau nu a fåcut
public) faptul cå, la data la care ªu¡u ¿i colegii îl „expertizau” pe Eminescu,
acesta se afla de douå luni în ospiciu, fårå så-i fi fost întocmit vreun document
de internare ¿i, mai ales, fårå så-i fi fost stabilit un diagnostic, dar fiind supus
unui tratament intensiv! Unul dintre subalternii lui ªu¡u, doctorul V. Vine¿
invocå „Injec¡iile mercuriale ce i s’au fåcut” lui Eminescu (era a treia serie, în
decurs de doi ani!). La rândul lui, ªu¡u î¿i învå¡a studen¡ii cå între varietå¡ile
demen¡ei se înscria ¿i aceea „prin intoxica¡iune”, una dintre cauzele care o
provoacå fiind „otråvirea cronicå prin plumb, prin mercur…” (vezi Alienatul
în fa¡a societå¡ii ¿i a ¿tiin¡ei, 1877). Doar atât de-ar fi så ¿tim, am mai putea
crede necondi¡ionat cå ªu¡u a dorit binele lui Eminescu?

Nepotul lui Maiorescu a anun¡at public existen¡a acestui dosar de curatelå
la 17 septembrie 1922. Trei luni mai târziu, la 22 decembrie, dosarul era
„numerotat, ¿nuruit ¿i sigilat”, iar la 30 octombrie 1923 Ministerul Justi¡iei îl
scotea definitiv din inventarul såu. ¥n preså ¿i, mai apoi, în repetatele edi¡ii
ale volumului Eri…, Radu D. Rosetti afirmå:

„Dându-ne seamå de discre¡ia cu care trebuie tratatå chestiunea ¿i eliminând tot
ce-ar putea så atingå dureros pe admiratorii genialului inspirat, dåm în vileag numai ce
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credem de cuviin¡å, låsând altora sarcina delicatå de a complecta studiul medical ¿i
psihiatric al figurii marelui dispårut, cu nouile acte puse la îndemânå”.

Sub acest pretext, este explicatå nepublicarea textului raportului respectiv
(„document prea trist pentru a-l reproduce în întregime”), din care Rosetti
citeazå fix ¿ase cuvinte, nesemnificative pentru cauzå („vocea cântåtoare a
bolnavului vecinic distrat”). Poate, Radu D. Rosetti a fost de bunå-credin¡å.
La fel de bine, înså, nu este exclus ca, astfel, el så fi ocolit publicarea motivului
oficial al ultimei internåri a lui Eminescu, acuzat cå ar fi comis „oare-cari
fapte impulsive ¿i scandaloase”, care, vezi Doamne, ar fi „provocat
rea¿ezarea sa într’un asil special”. Dacå ar fi întrebat cineva, de pildå, în ce
au constat respectivele „fapte impulsive ¿i scandaloase”, ce så fi råspuns

Fragment din textul publicat de Radu D. Rosetti în Adevårul literar ¿i artistic, numårul
95 (17 septembrie 1922).
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Radu D. Rosetti? Cå nu ¿tie, deoarece procesul-verbal, pe care autoritå¡ile
erau obligate så îl întocmeascå, nu (mai) existå nici el la dosar?

Radu D. Rosetti se declarå plin de delicate¡e fa¡å de memoria lui Eminescu,
dar, pe de altå parte, då publicitå¡ii celebrul interogatoriu luat acestuia – se zice
– cu douå zile înainte de a se stinge. Trecem peste ciudå¡eniile respectivului
document ¿i presupunem cå Radu D. Rosetti a fost inocent, operând selec¡ia
citatelor folosite pe baza unor criterii pe care le considera de bun-sim¡. Punem
înså întrebarea: cum a depistat el, în 1922, cå în spatele celei de-a treia semnåturi
din raportul care a legalizat sechestrarea lui Eminescu s-ar fi gåsit doctorul
Zaharia Petrescu, decedat în 1901? A scotocit prin arhive dupå un specimen
de semnåturå al acestuia? Ca så-l caute, trebuia så aibå un indiciu; ¿i-apoi,
dacå s-ar fi zdrobit atâta, ne-ar fi spus. L-a întrebat el pe ªu¡u? Nu, pentru cå ¿i
acesta decedase, în 1919. L-a descoperit într-o altå pieså a dosarului gåsit
întâmplåtor de – zice Rosetti – „un func¡ionar de la sec¡ia II-a a Tribunalului
Ilfov”, pe când aranja arhiva? Nu, pentru cå în piesele care îl compun numele
Petrescu nu figureazå. ªi-atunci? De unde a apårut acest Petrescu? Cine putea
de¡ine amånunte despre un dosar ca ¿i secret, dacå nu cei implica¡i direct în
alcåtuirea lui? Iar, între ace¿tia, unchiul Titus dovedise mult zel pentru punerea
„protejatului” sub interdic¡ie, astfel încât pensia acestuia (votatå de Camere
din noiembrie 1888, pe când Eminescu mai era liber, dar aprobatå de Carol I
doar la 12 februarie 1889, dupå ce fusese sechestrat din nou), så fie destinatå a
acoperi costurile necesare recluziunii acestuia. Amarå ironie: cu atâ¡ia „amici”
¿i „ocrotitori”, era planificat ca Eminescu så-¿i sfâr¿eascå zilele în balamuc,
„cazarea”, tainul ¿i ucigåtoarele injec¡ii cu deriva¡i ai mercurului având så fie
plåtite din banul public!

¥n contextul dat, putem avea garan¡ia cå a treia semnåturå din raportul
medico-legal n-a fost adåugatå ulterior închiderii cazului?

Ipoteze sunt multe, dar, indiferent care dintre ele ar fi mai aproape de
adevår, tot mai råmâne o nedumerire, în ceea ce-l prive¿te pe Radu. D. Rosetti:
de ce a trecut sub tåcere numele doctorului Alexianu, cel de-al treilea semnatar?
Ceea ce ¿tim sigur este faptul cå toate mårturiile îi indicå drept autopsieri
ai lui Eminescu pe ªu¡u ¿i pe Alexianu. Cum tot ei semnaserå ¿i raportul
medico-legal, în cazul în care necropsia dovedea cå stabilirea dianosticului
fusese incorectå, iar tratamentul fixat în temeiul acesteia – funest, se nå¿tea
un vådit conflict de interese, ambii doctori fiind interesa¡i så ascundå orice
eventualå vinå personalå. Så se fi temut Cineva cå dublul statut al celor doi, de
diagnostician ¿i de legist al aceluia¿i pacient, putea atrage aten¡ia ¿i cå, în cazul
în care se cercetau detaliile cazului, apårea riscul ca aspecte bine protejate
pânå atunci så iaså la ivealå?
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Dacå da, trebuie spus cå Maiorescu ¿i ceilal¡i protagoni¿ti ai înscenårii
decedaserå la data la care nepotul Radu D. Rosetti îl aruncå în scenå pe
numitul Petrescu. ¥n consecin¡å, dacå omiterea lui Alexianu ¿i apari¡ia lui
Petrescu au fost, a¿a cum par, o manevrå, putem în¡elege cå magistrul
decedase, dar interesele apårate de el continuau så existe, fiind reprezentate
de noi genera¡ii.  ªi, de-ar fi doar atât nu ne-am alarma, cåci am putea crede
cå vehemen¡a proteguitoare a respectivilor este efect firesc al credin¡ei lor
oneste cå apårå ceea ce lor li se pare a fi valoros. Chestiunea e cå ace¿ti in¿i
nu se mårginesc la a-l apåra, de pildå, pe Maiorescu, ci îi ¿i denigreazå pe cei
cu care acesta nu s-a aflat în rela¡ii cordiale. Minimalizarea gazetarului
Eminescu este un astfel de exemplu.

Marea preocupare a anumitor domni nu constå atât în a planta în tot mai
multe min¡i opera lui Maiorescu, cât în a o contesta pe aceea a „protejatului”
acestuia. Dar, cum nimic nu este ve¿nic, iar fapte incontestabile ale magistrului
numai de laudå nu sunt, ne temem cå Maiorescu va fi curând låsat din bra¡e. ¥n
favoarea cui? Nu ne hazardåm så oferim un råspuns, dar, tot cåutându-l, am
sesizat nea¿teptata importan¡å a „dimensiunii politice” în evaluarea oamenilor
de… culturå. De pildå, se gåsesc in¿i care så-i repro¿eze unei valori
incontestabile precum Mircea Eliade cå ar fi simpatizat cu legionarismul
(fenomen care, fårå a fi dat exemplu, nu mai poate fi nici combåtut cu ochii
închi¿i din cauza asasinatului comandat de Carol al II-lea, care a rezolvat prin
crimå ceea ce, probabil, nu putea reu¿i prin Lege). Nici un cuvânt, înså, despre
faptul cå Gh. Cålinescu a fost tolerant cu comunismul, fiind, la rândul lui,
tolerat de a¿a-numita „ciumå ro¿ie”, aduså de ru¿i, cu acordul (ca så nu spunem
la propunerea) englezilor ¿i a americanilor.

Când a încheiat cel de-al XII-lea volum intitulat Studii ¿i documente literare,
cuprinzând o parte din coresponden¡a membrilor Junimii ¿i a celor de la
Såmånåtorul, I. E. Torou¡iu preciza cå Simion Mehedin¡i (om de încredere al
lui Maiorescu) încå mai avea destule epistole, cu care el, editorul, ar mai fi
putut umple douå volume ¿i jumåtate. (Desigur, aceastå maså documentarå nu
constituia întreaga arhivå a Junimii, scrisorile cu adevårat importante råmânând
secrete.) Din påcate, seria a doua n-a mai apårut, iar Torou¡iu a sfâr¿it în mod
tragic, sinucigându-se, împreunå cu so¡ia, în 1953 – cel pu¡in, a¿a s-a spus.

Care Petrescu?
sau

Institu¡ionalizarea iresponsabilitå¡ii

Un alt aspect privind modul în care Radu D. Rosetti a prezentat publicului
pentru prima oarå dosarul 645/1889 este acela cå el îi invocå pe „ªu¡u ¿i
Petrescu”. Despre care ªu¡u era vorba, ¿tim. Dar care Petrescu? Petrescu ¿i
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mai cum? Unii domni litera¡i au ales prenumele Zaharia, întregindu-l astfel
pe numitul Petrescu, pe care Rosetti îl identificase doar pe jumåtate. De ce
Zaharia? Nu neapårat pentru cå nu ar fi plåcut cum sunå Matei, Gheorghe,
Inocen¡iu sau Hasan, ci pentru cå un medic numit Zaharia Petrescu existase
aievea. Printr-o colaborare incon¿tientå (speråm!), nepotul lui Maiorescu ¿i
grosul istoricilor literari au rezolvat o problemå… inexistentå, creând, în felul
acesta, una autenticå: institu¡ionalizarea superficialitå¡ii.

¥n concluzie, referitor la semnatarii raportului medico-legal din 23 martie
1889, cercetåtorii au avut de ales între douå variante. De o parte, se aflau
¿tirile din epocå, care precizau cå documentul în cauzå ar fi fost semnat de
ªu¡u ¿i Alexianu. De cealaltå parte, era Radu D. Rosetti, care îl înlocuia pe
Alexianu cu un anume Petrescu. Mul¡i istorici literari au mers pe mâna lui
Radu D. Rosetti (în vârstå de 15 ani în 1889), în vreme ce al¡ii, mai pruden¡i,
au preferat så nu spunå nici un nume. Dar, dacå ne gândim cå alegerea celor
dintâi nu a fost contestatå de nimeni, putem spune cå op¡iunea acestora a
apar¡inut tuturor. ªi, dacå nu ar fi existat dosarul în sine, cu hârtiile lui palpabile
¿i fo¿nitoare, pe care så le poatå consulta fiecare dintre dumnealor, poate cå
încå ar mai fi fost de în¡eles.

Radu D. Rosetti a tråit pânå în 1964, a¿a cå, de-ar fi dorit, cercetåtorii
puteau så se informeze direct de la el. Nu au fåcut-o, de¿i se ¿tia nu numai cå
era rudå cu unele persoane direct implicate în cazul Eminescu, ci ¿i cå,
nåscându-se în 1874, era posibil ca el så fi de¡inut unele detalii privind soarta
acestuia. De ce Rosetti nu a fost atent chestionat? Probabil, pentru cå, pur ¿i
simplu, ceilal¡i au fost convin¿i cå ¿tiau totul (unii continuå ¿i acum så creadå
acela¿i lucru). Drept dovadå, lipsa oricårei urme de îndoialå. Ca så-l întrebe
pe Radu D. Rosetti de unde-l scosese pe Petrescu ¿i unde-l pierduse pe
Alexianu, era obligatoriu ca înainte ei în¿i¿i så vadå documentul cu pricina.
Complicat ¿i neplåcut! Culmea este înså alta: atunci când le sunt aråtate
nepotriviri flagrante, gogomånii medicale ori ilegalitå¡i strigåtoare la cer, în
loc så tresarå ¿i så verifice veridicitatea celor semnalate, ace¿ti domni
inflexibili ca ¡eava de mitralierå devin agresivi. Mul¡i dintre ei sunt cu atât
mai tragici, cu cât nu apårå altceva decât propriile erori, deja a¿ternute pe
hârtie ¿i strânse între douå sau mai multe coper¡i. Incapabili så recunoascå ¿i
propria gre¿ealå, sunt îndrågosti¡i de sine în asemenea hal încât î¿i iubesc în
mod egal, pårintesc, fulgerårile de talent ¿i prostiile.
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O REZOLUºIE TÅINUITÅ
APROAPE 120 DE ANI

¥n pagini precedente, exprimam serioase dubii privitoarela cele patru piese
ale primului dosar de curatelå deschis lui Eminescu (numårul 968/1883),
mergând pânå la a le pune la îndoialå autenticitatea ¿i chiar existen¡a. Ulterior,
aveam så ne convingem de prezen¡a lor materialå în arhive, dar ¿i de faptul cå
simpla lor existen¡å formalå nu justificå în vreun fel fondul cazului Eminescu.

Lipsa noastrå de încredere a avut mai multe cauze, între care:
1) constatasem cå unele dintre informa¡iile cu care operam, departe de a fi

adevårate, a¿a cum se vehicula, con¡ineau falsuri incredibile;
2) chiar ¿i istoricii literari par så fi aflat de existen¡a dosarului în discu¡ie

abia în 1958;
3) nu a fost publicat nici un facsimil al pieselor care îl compun;
4) nu s-a precizat sursa documentelor.
Lucrurile ne-au apårut cu atât mai suspecte, cu cât era vorba de acte oficiale

fårå de care destinul lui Eminescu ar fi fost altul. Dacå biografii acestuia nu
s-au înghesuit så publice în facsimil dosarul 968/1883 sau så indice celorlal¡i
locul în care se aflå depozitat, faptul are cel pu¡in douå explica¡ii. Pe de o
parte, oricine îl cerceteazå î¿i då seama cå, potrivit numerotårii originale, din
el au fost sustrase cel pu¡in douå file (lucru asupra cåruia nici unul dintre
dân¿ii nu îl avertizeazå pe cititor). Pe de altå parte, un eventual facsimil al
adresei oficiale a Parchetului cåtre Tribunal risca så dezvåluie publicului larg
o fraudå a biografilor lui Eminescu de dupå 1958. De aici, automat, s-ar fi
ridicat întrebarea: de ce?

Cu neobråzare calificatå, falsul certificat medical emis de doctorul ªu¡u a
fost (¿i continuå så fie) folosit ca argument indubitabil de adep¡ii teoriei privind

Fla
gra

nt



28 Nr. 3-5Semnele timpului

„nebunia” lui Eminescu. Pe baza lui s-a încropit chiar ¿i un simulacru de
dosar civil, pentru punerea „morbosului” sub tutelå (dosarul numårul 968/
1883, despre care cei mai mul¡i istorici literari, când totu¿i deschid gura,
vorbesc rar ¿i în termeni vagi). Spunem „simulacru”, întrucât cele câteva
piese care au mai råmas aståzi între coper¡ile dosarului aratå cå nu s-a dorit
un proces public real, ci, probabil, doar înregistrarea cazului la Tribunal –
¿mecherie care, între alte avantaje aduse, fåcea ca falsul certificat medical
semnat de ªu¡u så capete greutate, ca ¿i când ar fi fost legal.

Aståzi, dosarul 968/1883 mai cuprinde doar patru piese:
1) procesul-verbal al Poli¡iei, privind ridicarea lui Eminescu de la baia

publicå (act oficial despre care s-ar zice cå, înainte de 1958, nu au ¿tiut decât
cei care l-au întocmit, acesta fiind involuntar contestat chiar ¿i de Livia
Maiorescu, care pare så nu fi auzit de el nici ca zvon),

2) a¿a-zisul certificat medical eliberat de ªu¡u,
3) o stranie adreså trimiså de Tribunal lui Matei Eminovici, ca råspuns la

o pretinså peti¡ie a acestuia, ¿i, în fine,
4) o solicitare înaintatå de primul-procuror pre¿edintelui Sec¡iei a II-a a

Tribunalului Ilfov.
Menitå så acopere nereguli anterioare, adresa Parchetului are un con¡inut

semnificativ de bizar:

„Domnule Prim-Pre¿edinte,
Am onoare a Vå înainta un certificat medical [în]registrat la No. 12535/83 ¿i un

proces verbal primit cu adresa No 21433 a Poli¡iei ¿i Vå rog så bine voi¡i a lua måsuri
pentru regularea averei (subl. ns.).

Primi¡i asigurarea distinsei noastre considera¡iuni.” (Semneazå un ins al cårui nume
pare a fi M. Vlådoianu.)

Avem în fa¡å un aranjament, de care procuratura nu a fost deloc stråinå.
Cea mai bunå dovadå în acest sens råmâne faptul cå, dupå ce primul
pre¿edinte al Tribunalului a pus rezolu¡ia:

„Se va întreba Parquetu ce persoane ar putea constitui consiliul de familie, cari
sunt rudele interzisului ¿i dacå este în ¡arå” (subl. ns.),

primul-procuror a „uitat” så råspundå, fåcând pierdut dosarul 968/1883.
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Astfel aratå adresa prin care primul-procuror îi cere pre¿edintelui Tribunalului så ia
„måsuri pentru regularea averei” lui Eminescu. ¥n stânga, de-a lungul paginii, este nota
unui anonim, mediatizatå de A. Z. N. Pop drept „rezolu¡ie”. Rezolu¡ia autenticå este scriså
piezi¿, în partea din dreapta, sus, a paginii.
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Rezolu¡ia prezentatå mai sus în facsimil, esen¡ialå pentru cât mai corecta
apreciere a celor petrecute în 1883, a fost cu bunå ¿tiin¡å ocolitå de importan¡i
istorici literari. Aståzi, ea vede pentru prima oarå lumina tiparului.

Dacå primul-procuror ar fi dat curs acestei rezolu¡ii, Eminescu ar fi fost
rapid eliberat din ospiciu, întrucât, chiar ¿i în ipoteza în care s-ar fi alienat,
Matei, fratele mai mic, se declarase gata så se îngrijeascå de sånåtatea lui.
Pentru aceasta, avea disponibilå o sumå de bani mai mare decât cea plåtitå
de junimi¿ti pentru a-l ¡ine închis la ªu¡u ¿i la Obersteiner.

Augustin Z. N. Pop, con¿tient de importan¡a acestei decizii a
magistratului din fruntea Tribunalului Ilfov, s-a prefåcut cå nu o vede,
substituind hotårârii acestuia pårerea unui anonim,  care, cu un tupeu
stupefiant, î¿i corecteazå superiorul:

„Nu e tutelå de oare ce din procesul verbal nu se constatå cå Eminescu a încetat din
via¡å ci [e] numai alienat”.

                    Adevårata rezolu¡ie - pozi¡ionatå orizontal, pentru a-i înlesni citirea.
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Din aceste rânduri, reiese clar inten¡ia realå a primului-procuror ¿i a celor
care îi cântau cum så joace. ¥ntr-adevår, juridic vorbind, a¿a cum am aråtat în
alte pagini, curatela se impunea în douå situa¡ii: cea în care subiectul era viu
(cazul punerii sub interdic¡ie) ¿i cea în care era decedat (când se vorbe¿te de
a¿a-numita succesiune vacantå). „Regularea averei” cerutå de Parchet
presupunea ca Eminescu så se fi stins, lucru pe care procurorul îl ¿tia foarte
bine. Cea mai bunå dovadå în acest sens este faptul cå pe coperta dosarului
înaintat de el Tribunalului scrie limpede: „Interdic¡ia Mihailu Eminescu” .

De asemenea, chiar ¿i în adresa primului procuror, lângå numårul
dosarului, scrie mare ¿i este subliniat cuvântul „Tutelå”.

¥n plus, simpla existen¡å a „Certificatului medical” aråta cå Eminescu
era viu, deci nu se putea vorbi de „regularea averei”, ci de interdic¡ie. Poate,
pre¿edintele Tribunalului o fi crezut cå cererea procurorului era o gre¿ealå
datoratå neaten¡iei ¿i a încercat så o repare din mers. Poate lucrurile sunt
ceva mai complicate (în aceastå direc¡ie ne trimite u¿urin¡a cu care a primit
documentul medical al lui ªu¡u, de¿i, conform Legii, acesta nu avea nici o
valoare juridicå). De ce-de nece, magistratul a redactat rezolu¡ia, iar apari¡ia
acesteia pare så fi produs panicå în rândul celor care numai de un proces
public ¿i de amestecul Eminovicilor nu aveau nevoie în planurile lor. ªi
atunci, a apårut stupida formulare, potrivit cåreia „nu e tutelå”, întrucât
Eminescu ar fi „numai alienat”, de parcå tutela ar fi un mod de a-i proteja
pe cei zdraveni la minte de vicleniile sminti¡ilor!

Nimeni din vasta claså a istoricilor literari nu a intervenit, spre a-l trage
de mânecå pe A. Z. N. Pop. Dacå tåcerea colegilor se datoreazå necunoa¿terii,
foarte råu – dar, oricum, infinit mai bine decât în caz contrar. ¥n ceea ce-l
prive¿te pe A. Z. N. Pop (dar nu numai), modul în care el a continuat cu
orice pre¡ o linie ce pare sacrosanctå pentru unii, mergând pânå la a falsifica
documente (¿i asta, inclusiv, în cår¡i apårute cu sprijinul direct al Academiei
Române!), precum ¿i suportul mediatic de care s-a bucurat ¿i încå se mai
bucurå, ne fac så credem cå nu a ac¡ionat doar pe cont propriu.
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O fariseicå elegan¡å face ca lucruri scandaloase în plan profesional
petrecute în cercul restrâns al unor tot mai discutabile elite så fie påstrate în
secret, ca ni¿te taine de naturå misticå.

Pentru a nu î¿i crea probleme sau pentru a nu stârni replici, atunci când

nu tac, mul¡i dintre oamenii de valoare bine informa¡i asupra moralitå¡ii unora
dintre colegi, comenteazå cu nejustificatå blânde¡e faptele acestora din urmå,
oricât de murdare ar fi. Compromis cu adevårul? I se poate spune ¿i a¿a. I se
poate spune ¿i auto-protec¡ie. Dar nu explica¡iile date sau eticheta puså acestei
tåceri conteazå, ci efectul ei. Parte a organismului social, elitele au ¿i ele
obliga¡ia de a fi oneste. Pentru noi, pentru oamenii simpli, aristocratica lor
mu¡enie este la fel de rea ca o trådare.

Pasaj edificator din materialul Din ultimii ani, publicat de A. Z. N. Pop (Caietele Mihai
Eminescu, II, 1974, pagina 200).
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COMPLICITATEA CELOR CARE TAC

Dupå apari¡ia celui de-al doilea caiet din seria Recurs Eminescu. Calvarul
cetå¡eanului, unele voci ¿i-au cântat telefonic nemul¡umirea, privind un aspect
strict medical al chestiunii: diagnosticul de sifilis, sus¡inut de Gh. Cålinescu
(Via¡a lui Mihai Eminescu) ¿i rås-sus¡inut de G. Munteanu (Hyperion. I). Am
fost aproape soma¡i så demonstråm cu probe materiale cå marii critici au gre¿it.
A¿a cum am mai spus, conform bunului-sim¡ ¿i principiilor fundamentale ale
Dreptului, primii care aveau obliga¡ia så producå mult cerutele probe materiale
erau (¿i) cei doi autori, cåci nu absen¡a „bolii” ar trebui demonstratå, ci existen¡a
ei. Cålinescu nu ¿i-a sus¡inut teoria cu dovezi, pentru cå adevårul lui e calp,
dar pentru majoritatea colegilor critici asta n-a mai fost pricinå de supårare –
nu discutåm acum cine ¿i de ce a fåcut båtåturi aplaudându-l. Prima probå
materialå pentru contestarea diagnosticului de sifilis o constituie chiar lucrårile
celor doi mari critici ¿i istorici literari invoca¡i, din care lipse¿te pânå ¿i cel mai
mårunt document medical legal, pe baza cåruia un profesionist så stabileascå
diagnosticul de lues, în cazul Eminescu. Gheorghe Cålinescu face afirma¡ii
tran¿ante ¿i, încercând så ne convingå de natura lueticå a „bolii”, manifestå o
adevåratå obsesie pentru asta („…ebuli¡iunea de valuri înfuriate ¿i învine¡ite
ale sângelui…”, „Spiritul obosit ¿i blazat al lui Eminescu, învråjbit de un
sânge veninos…”, „…sub imperiul otråvii din sânge…” etcetera), dar nu ne
„agreseazå” ochiul cu vreun diagnostic legal scris de un medic. Cålinescu
men¡ioneazå cå diagnoza lui ªu¡u era aceea de „manie”, dar uitå så precizeze
cå documentul cu pricina nu avea valoare juridicå, uitå så spunå la care dintre
cele peste 20 de feluri de manii ¿tiute pe atunci se referea numitul doctor ¿i de
ce el, „divinul”, era de altå pårere. Din påcate, Gh. Cålinescu ¿i G. Munteanu
råmân doar douå exemple dintr-o întreagå serie de nume, mai mult sau mai
pu¡in importante, despre care se poate spune cå îl denigreazå pe Eminescu,
båznind pe seama lui vrute ¿i nevrute. ªtim cå sunå aspru (ca orice adevår
nea¿teptat ¿i neplåcut), dar noi om fi de vinå?
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¥ntrucât unii insistå în a promova teza pretinsului sifilis, fårå a avea
preten¡ia cå noi am fi în¡elep¡ii care cautå piatra aruncatå în lac , vom încerca
så aducem ¿i alte argumente, în afara elementarei dovezi amintite. ¥n acest
scop, vom folosi ¿i pasaje din textul unei foarte lungi scrisori, expediate de
noi cu vreun an în urmå unui domn profesor universitar. Unele pasaje ale
acestei epistole au fost modificate ¿i/sau reorganizate ¿i, în plus, au fost
adåugate subtitluri. Ne cerem iertare dacå, în încercarea de a recupera
adevårul, va trebui så coborâm împreunå în noroaiele batjocurii (interesate
sau gratuite) ridicate la rang de operå de artå.


¥n cazul dezvåluirilor fåcute în „dosarul Eminescu”, dacå tåcerea multora

putea fi previzibilå, neangajarea unora surprinde ¿i îl descumpåne¿te pe cel
prea optimist. Bunåoarå, e greu de în¡eles tåcerea celui care, nu de mult,
scria cuiva:

„Eu (så nu iei asta drept trufie!), în [***], spun destule lucruri despre ticålo¿ia
maiorescianå, a altor junimi¿ti, a masonilor de diferite apartenen¡e din anii aceia. N-am
spus tot ce ¿tiam, pentru cå [***] era tezå de doctorat ¿i prevedeam cå ªerban Cioculescu,
conducåtorul lucrårii, Piru, al¡ii, se vor scandaliza pânå acolo încât så-mi respingå
lucrarea, la sus¡inere (chiar a¿a au voit så facå, dar i-a dat peste cap masa de studen¡i
care erau în salå ¿i care i-au fluierat – pur ¿i simplu)”.

Autorul unor asemenea rânduri trebuie så fi cunoscut foarte bine asprimile
luptei cu fanaticii pro-maiorescieni ¿i, în general, el trebuie så fi aflat ce
înseamnå så mergi împotriva curentului – fie el natural sau determinat de te
miri ce, de la naivitate la interes ocult. Dacå, så admitem, re¡inerea de acum
câteva decenii mai avea unele explica¡ii, ce-a mai putut-o justifica dupå 1990?

Ceva mai combativå pe vremuri, persoana în cauzå s-a numårat totu¿i ¿i
ea printre cei care ¿i-au argumentat convingerea cå Eminescu ar fi fost bolnav
de sifilis, apelând la un fragment dintr-o scrisoare a Veronicåi Micle cåtre
Eminescu, pe care critica ¿i istoria literarå l-au interpretat a¿a cum au vrut.
Atât ¿i nimic mai mult!

Cu toate acestea, autorul pretinde în amintita monografie cå Eminescu
„¿i-a descoperit boala ¿i i-a dedus consecin¡ele” cu mult timp în urmå: „încå
de pe la 1872–1874”. De unde aceastå estimare? De unde „curajul” de a-l
sacrifica pe Eminescu, la o persoanå care se temea så spunå tot ce ¿tia, pentru
a nu „scandaliza” o mânu¡å de profesori?

Så råsfoim câteva scrisori ale lui Eminescu cåtre Veronica:
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 4 aprilie 1880 – „O singurå veste bunå. // Fierul lui Russel îmi face
bine ¿i-mi lumineazå capul. Dispar toate urmele fårå excep¡ie, încât de¿i
numai de 4 zile am început a lua, eu care n-am luat nici când medicamente
(subl. ns.), resimt efecte miraculoase”. Dacå Eminescu însu¿i declarå cå nu
mai luase medicamente înainte de primåvara lui 1880, în ce temei am crede
cå pretinsa lui boalå ar fi fost contractatå în 1872? ¥n cazul în care Eminescu
ar fi descoperit-o, så în¡elegem cå o låsase netratatå? Putem lua în serios
ipoteza cå, fiind mai… poet, el se låsase în voia sor¡ii, când aflåm cå o simplå
stare de obosealå îl convinsese så apeleze la tonifiantele prescrise?

 12 februarie 1882 – „Ieri mare adunare conservatoare, meeting, la
Ateneu, care-a ¡inut de la 8–12, unde asemenea am fost obligat a må duce.
¥ncolo sunt sånåtos…” (subl. ns.).

 17 aprilie 1882 – „Numai afurisitele astea de picioare nu-mi dau
pace, drågu¡a mea, ¿i întruna trebuie så le cârpesc sånåtatea cu petece de
bumbac. C’est à desesperer. Dar în sfâr¿it, bun e Dumnezeu ¿i me¿terå-i Balta
Albå. Frate-meu må chiamå la el lângå Baltå, unde cred cå vor dispårea pe
de-a pururi urmele acestea care-mi încurcå zilele” (subl. ns.). Cum sifilisul
nu se localizeazå pe picioare ¿i nici nu se combate „cu petece de bumbac”,
acestea fiind folosite în cazul unor boli de piele, nu este limpede cå singura
suferin¡å fizicå era ectima de pe gambe? Sau mårturia lui Eminescu nu conteazå?

¥n mod normal, aceste citate, alåturate celor invocate în pagini anterioare
(ca så må refer strict la documentele folosite de noi, în ancheta jurnalisticå
Recurs Eminescu) ar trebui så fie suficiente, dacå nu pentru a demonstra cå nu
îmbolnåvirea de sifilis a fost cauza pentru care Eminescu s-a trezit peste noapte
sechestrat în ospiciul privat al lui ªu¡u, atunci måcar pentru a determina
reanalizarea dosarului. Nu este cazul, speciali¿tii preferând så råspundå printr-
o mu¡enie convenabilå ori prin ocoli¿uri savante.

De aceea, într-un context în care este respins documentul, sub pretextul
cå tonul cu care a fost prezentat nu ar fi elegant, chestiunea bolii psihice, în
general, ¿i a sifilisului, în special, trebuie demontatå pieså cu pieså.

Deoarece aståzi manifestårile sifilisului sunt mai pu¡in cunoscute pentru
nemedici ¿i, totodatå, pentru a tempera agresivitatea celor care, neavând
argumente, speculeazå la nesfâr¿it o mânå de citate alese de înainta¿ii dumnealor
într-ale profesiei, voi oferi fotografii aflate în Doctorul de caså. Semnatå de
medicii V. Bianu ¿i I. Glåvan, în anul 1911, lucrarea a primit Premiul Nåsturel
Herescu din partea Academiei Române (din påcate, nimeni nu s-a învrednicit
så o concureze cu o alta, ¿i mai bunå, sau så o completeze ¿i så o aducå la zi).
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Toate imaginile au fost preluate de cåtre numi¡ii autori din fototeca unui
confrate, Dr. Cimoca. ªtim cå nu sunt imagini plåcute, dar le folosim tocmai
pentru a aråta foarte concret ce însemna så ai sifilis prin anii 1880-1890.

Iatå ce mai mårturise¿te, într-o epistolå din iulie 1999, stimabilul profesor
universitar, care în tinere¡e s-a temut så nu-¿i scandalizeze dascålii:

„Iar pentru moment, – între noi fie vorba, – î¡i voi spune de ce (fårå a insista, de
vreme ce un geniu bolnav, respectiv un bolnav de geniu, nu e pe priceperea psihiatrilor
de peste veac), am optat eu pentru diagnosticul cu «luesul». ¥ntâi, fiindcå un lues ereditar
cu vechime de câteva genera¡ii duce la manifeståri atipice, în raport cu inevitabilitatea
«paraliziei generale progresive». Raluca, mama, a murit de cancer, fra¡ii, aproape to¡i,
de boli care nu aduceau a paralizie generalå progresivå – totu¿i boli implacabile. Asta
nu se poate explica prin genericul «fond ereditar». ªubred. Nu ¿tiu ce va mai fi bolmojit
Ovidiu Vuia în cea de a doua carte a sa, care nu mi-a ajuns în mâini. ¥nså în [***], la
p. [***], eu reproduc o scrisoare a Veronicåi Micle în care se spune cå «dacå înså vreun
råu a existat [la Eminescu], apoi pozitiv cå s-a transmis»; se poate transmite altceva
decât luesul, ori altå morbiditate ca asta, prin «psihoza maniacalå» a spiritului, sau prin
trupescul act sexual?… Iatå singurul punct – discutabil la infinit – unde eu, de¿i ¿tiam
deja din cartea doctorului Nica, nu am putut så må raliez pårerii lui” (***).

De ce nu putea fi de acord cu I. Nica? Autorul explicå:

„¥nså în scrisorile din 3 ¿i 7 noiembrie, confirmând o aprehensiune a poetului ce-i
apåruse de neîn¡eles la 1876, Veronica se aråta speriatå de unele penibile urmåri fiziologice
ale «lunii de miere» (cu atât mai mult, cu cât, bånuind ce putea så se întâmple, Eminescu
scåpase ni¿te ciudå¡enii într-un råspuns recent): «La informa¡iile care mi le ceri prin
scrisoarea ta din urmå, nu pot så-¡i råspund mai NIMIC, SUNT unele lucruri care cu
greu le-a¿ putea confia unei scrisori; dacå råul n-a existat la tine, atunci e o închipuire a
mea ¿i o fricå, care m-a fåcut så-mi imaginez cine ¿tie ce, dacå înså vreun råu a existat,
apoi pozitiv cå s-a transmis; în tot cazul, nu-i nimic, î¡i voi explica când vom fi împreunå
ce-i ¿i cum…». Acesta e pasajul edificator din [***]”.

Un ra¡ionament identic, bazat pe acela¿i fragment de scrisoare, oferå
¿i Gh. Cålinescu. ¥n bibliografia parcurså, nu am întâlnit o scrisoare datatå
3 noiembrie 1879, în care Veronica så facå referiri similare celor din epistola
trimiså patru zile mai târziu, a¿a cum se sus¡ine în citatul de mai sus. ¥n
schimb, ¿tim cå existå douå scrisori datate 7 noiembrie 1879, dar cå, lucru
ciudat, în nici una dintre ele Veronica nu o invocå pe cealaltå, cum ne-am fi
a¿teptat, în ipoteza în care, så zicem, ea ar fi apucat så scrie una dintre ele,
dupå care ar fi sosit o epistolå de la Eminescu, cåruia s-ar fi gråbit så-i
råspundå în aceea¿i zi. ¥n altå ordine de idei, dupå ¿tiin¡a mea, între cuvintele
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pe care le-am scris cu majuscule nu se aflå o virgulå, ci punct ¿i virgulå –
fapt care poate modifica radical în¡elesul.

Nu ¿tiu la ce anume se referå autorul când pomene¿te  „ciudå¡eniile” pe
care le-ar fi scåpat Eminescu. ªtiu înså cå, la 31 octombrie 1879, deci, cu
numai o såptåmânå înainte de a primi de la Veronica  epistola în discu¡ie,
Eminescu îi scrie acesteia:

„De când ai plecat tu, n-a plecat numai fericirea ci ¿i lini¿tea ¿i sånåtatea mea.
Dureri reumatice am început a sim¡i în picioare, înso¡ite ca totdeauna de dese båtåi de
inimå.”

Precum se vede, nici o manifestare de naturå sifiliticå, în ni¿te relatåri
deloc codificate. Oare, în singurul context în care se referå la sånåtatea sa,
Eminescu ar fi ocolit problema cu adevårat gravå, adicå, luesul de care este
suspectat? Iar dacå se ferea de adevår, ar mai fi deschis subiectul?

Så reluåm, pe rând, råu interpretatele afirma¡ii din scrisoarea Veronicåi:
1) „…unele penibile urmåri fiziologice ale «lunii de miere»”.  ¥ncå de

prin 1930, doctorii Bianu ¿i Glåvan scriau
despre primele manifeståri ale sifilisului:
„¿ancrul indurat (tare) nu se vede bine
decât cam dupå 15 – 30 de zile dupå
îmbolnåvire”. ¥ntrucât Veronica a stat cu
Eminescu în jur de 45 de zile (e vorba de
perioada 5 septembrie – 18 octombrie
1879), nu ar fi fost normal ca ea så ob-
serve primul simptom pe când încå se mai
afla la Bucure¿ti?

2) „…nu pot så-¡i råspund mai nimic,
sunt unele lucruri care cu greu le-a¿ putea
confia unei scrisori.” Så zicem cå re¡inerile
Veronicåi ar porni de la zona anatomicå în
care apåruse „¿ancrul indurat”. Numai cå,
într-o astfel de ipotezå, ¿ancrul exista sau
nu, prezen¡a sau absen¡a lui putând fi
demonstratå (lucru ca ¿i imposibil în cazul
durerii de cap, bunåoarå)! ªancrul nu putea
fi o pårere, care så necesite o confirmare
spre a deveni realitate („…dacå råul n-a

ªancårªancårªancårªancårªancår, sau ulcer, sau ulcer, sau ulcer, sau ulcer, sau ulcer
sifiliticsifiliticsifiliticsifiliticsifilitic
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existat la tine, atunci e
o închipuire a mea…,
dacå înså vreun råu a
existat, apoi positiv cå
s-a transmis…” – subl.
ns.). De aceea,
råspunsul lui Eminescu
nu avea cum så
influen¡eze ¿ancrul,
producându-l sau,
d i m p o t r i v å ,
determinând resorb¡ia
lui. Så fi fost Veronica
alertatå de vreun un alt
simptom? Nu, pentru
cå  prima manifestare
a sifilisului este
¿ancrul, care are un
caracter inconfundabil.

Una peste alta, în
cazul în care „råul”
este interpretat ca fiind

neapårat de naturå medicalå, cred cå incertitudinea Veronicåi („dacå…,
dacå înså…”) o apropie pe aceasta, eventual, de situa¡ia celui care se
teme cå ar avea halucina¡ii ¿i, pentru a se convinge, întreabå ¿i pe altcineva
dacå vede/aude/simte la fel ca el.

3) „…dacå råul n-a existat la tine, atunci e o închipuire a mea ¿i o
fricå…”, scrie Veronica. Oare „la tine” poate fi interpretat numai ca un
similar al lui „în tine”? Prin „la tine” nu se poate în¡elege ¿i „la tine în
ora¿”, „la tine la serviciu”, „la tine la cenaclu”, „la tine acaså”, „la tine în
inimå”, „la tine în gând”  etcetera?

Veronica sus¡ine sus ¿i tare: „dacå înså vreun råu a existat, apoi pozitiv
cå s-a transmis”. ¥n cazul în care ea s-ar fi referit la starea de sånåtate (mai
precis, la infestarea ei), mai avea sens så îl întrebe pe Eminescu, atâta vreme
cât ea ¿tia cu certitudine cå „s-a transmis”? Fraza aceasta trimite cu gândul
la un eveniment, la o faptå sau la altceva, despre care nu era nici un dubiu
cå s-ar fi produs („pozitiv cå s-a transmis” – subl. ns.). Din scrisoarea

„

Sifilis secundar corimbiformSifilis secundar corimbiformSifilis secundar corimbiformSifilis secundar corimbiformSifilis secundar corimbiform
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Veronicåi este limpede cå „råul” exista în mod cert. Singura necunoscutå
era råspunsul la întrebarea: a avut sau nu Eminescu vreun rol în transmiterea
acelui „råu” ¿i prin cine ori pe ce cale s-a fåcut respectiva transmitere? ¥n
cazul în care Veronica ar fi fost, pe de o parte, sigurå cå se cåptu¿ise cu un
sifilis, dar, pe de altå parte, avea îndoieli dacå o contaminase Eminescu, nu
rezultå cå, pe lângå el, în via¡a tinerei våduve ar mai fi existat la acea orå ¿i
– cel pu¡in! – un alt bårbat? Altfel spus, descoperise ea cå are sifilis, dar nu
¿tia cu precizie cui trebuia så-i fie „recunoscåtoare” pentru el?

ªi-apoi, „råul” este numai de naturå fizicå, iar råul fizic este, musai,
sifilis? De ce „råul” n-ar viza rela¡iile sociale sau nerezolvarea anumitor
interese? De pildå, la 23 octombrie 1879, referitor la ceea ce nume¿te „Suplica
ta cåtre Camerå”, Eminescu îi scrie: „Råu (subl. ns.) e pentru tine cå ro¿ii
sunt asupra cåderii, cåci atunci pânå la venirea unui alt guvern i[-]ar întârzia
citirea ¿i trecerea prin camerå”.

¥n condi¡iile în care prindem un crâmpei dintr-un dialog, dar nu ¿tim în ce
constau problemele care au generat conversa¡ia respectivå, nu este riscant så
pretindem cå recompunem fidel o stare de lucruri ori o discu¡ie, pornind de la
interpretarea la noroc a unui cuvânt anume, rostit de unul dintre vorbitori?
Oare, se poate construi o certitudine,
plecând doar de la o vorbå, care, pe
lângå faptul cå are nenumårate
sensuri, mai e ¿i smulså din context?
Se poate face o afirma¡ie certå, în
absen¡a vreunei probe materiale
doveditoare? Oare, dacå Eminescu
chiar ar fi fost bolnav de sifilis, ar
mai fi fost doctorul ªu¡u obligat så
comitå un fals grosolan, precum cel
din 5 iulie 1883, iar anumi¡i istorici
literari mai trebuiau så falsifice ori
så tolereze falsificarea rezolu¡iei
pre¿edintelui Tribunalului Ilfov, în
dosarul Eminescu, din 1889? Pot fi
admise asemenea „probe” în istoriografia literarå, fårå a o compromite,
coborând-o – în cel mai bun caz – la nivelul bârfei elevate?

4) „…în tot cazul, nu-i nimic, î¡i voi explica când vom fi împreunå ce-i ¿i
cum…” Veronica este contradictorie, exprimarea ei lini¿titoare venind imediat

Sifilide tubero-ulceroaseSifilide tubero-ulceroaseSifilide tubero-ulceroaseSifilide tubero-ulceroaseSifilide tubero-ulceroase
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dupå ce se declarase înfrico¿atå! Oare, dacå avea în vedere posibila lor
îmbolnåvire de sifilis, chiar ar fi socotit cå „nu-i nimic”?

Poate ¿i mai mult mirå precizarea: „î¡i voi explica când vom fi împreunå
ce-i ¿i cum…” (subl.ns.). Ce avea Veronica de gând så-i explice? „Ce-i ¿i
cum” e sifilisul? Cum så-i explice ceva necunoscut ¿i cu existen¡å incertå?
Trebuie cumva så ne imaginåm cå, de fapt, ea îl îmbolnåvise pe el, nu invers?
Ar fi aberant, deoarece dacå lucrurile ar fi stat a¿a, î¿i pierde sensul „frica”
ei, iar incertitudinea devine inexplicabilå.

Iubirea iartå multe, dar minciuna (fie ea ¿i prin omisiune) o zdruncinå
sever. Desigur, se poate trece ¿i peste ea, dar nu chiar imediat ¿i nu oricum.
¥n orice caz, descoperirea minciunii anihileazå entuziasmul, måcar pentru o
vreme. Or, doar peste câteva zile, în 7 Noiembrie 1879, Veronica i se adreseazå
tandru („Eminescule al meu iubit ¿i drågåla¿”) ¿i, tot în acea zi, îi mai scrie,
în cealaltå epistolå, datatå tot 7 noiembrie:

„Mâne e ziua numelui tåu; îmi pare destul de råu cå nu pot måcar så te sårut pe
ochii tåi cei frumo¿i; få-mi så-i pot såruta cât mai în grabå ¿i så pot a-¡i cere iertare,
dacå poate din prostie te-am jignit cu ceva; tu de må iube¿ti desigur cå må vei ierta, ¿i
vei veni la Ia¿i, så ne mai îmbåtåm unul de altul” (subl. ns.).

Se poate admite ideea cå, într-
un moment în care se temea cå s-ar
fi molipsit de sifilis de la Eminescu,
tot Veronica era cea care î¿i cerea
iertare? Oare, în cazul în care
Eminescu îi aducea în caså o boalå
venericå, reac¡ia ei n-ar fi fost, dacå
nu agresivå, måcar ironicå? Poate
gre¿esc, dar eu mi-o imaginez prea…
inimoaså ¿i prea geloaså, ca så tacå
într-o atare situa¡ie, indiferent cât de
mari ar fi fost urmårile izbucnirii sale.

5) „La informa¡iile care mi le
ceri prin scrisoarea ta din urmå…”
Fraza con¡ine douå aspecte
insuficient de bine documentate: Sifilis secundar
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sensul real al cuvântului „informa¡ii” ¿i în¡elesul pe care Veronica îl då scrisorii
numite cea „din urmå”.

Dacå „informa¡iile” pe care Veronica scrie cå i le-a cerut Eminescu
ar fi privit starea ei de sånåtate, så în¡elegem cå trebuie så fii prea inteligent
pentru a-¡i da seama dacå e¿ti sånåtos ori bolnav? Så mai credem cå
Eminescu era pentru ea un „punct luminos”, dar aducåtor de sifilis? Nu
¿tiu cum era definit termenul informa¡i(un)e în anul 1879, dar ¿tiu cå, la
1930, acest cuvânt avea doar douå sensuri, ambele, aståzi pierdute: „1. act
judiciar care con¡ine depozi¡iunile marturilor, în materie criminalå;
2. pl. cercetåri spre a afla ceva” (Lazår ªåineanu). De altfel, ¿i într-un
Mic dic¡ionar francez (Larousse, 1936), „information” este astfel prezentat:
„Acte judiciaire, qui contient les dépositions des témoins sur un fait;
informations politiques. Par ext. Enchête”. Precum se vede, termenul
„informa¡ie” avea un sens mai restrâns ¿i, în bunå måsurå, diferit de
în¡elesurile pe care le citim aståzi în DEX: „1. Comunicare, veste, ¿tire
care pune pe cineva în curent cu o situa¡ie; 2. Låmurire asupra unei
persoane sau asupra unui lucru; totalitatea materialului de informare ¿i
de documentare; izvoare, surse. 3. Fiecare dintre elementele noi, în raport
cu cuno¿tin¡ele prealabile, cuprinse în semnifica¡ia unui simbol sau a unui
grup de simboluri (text scris, mesaj vorbit, imagini plastice, indica¡ie a
unui instrument etc.).”

A¿a stând lucrurile, se mai poate sus¡ine cå Eminescu i-ar fi cerut Veronicåi
¿tiri intime privind sånåtatea? Se mai poate lua în calcul ipoteza cå ea s-ar fi
ru¿inat så confieze hârtiei ipotetice simptome ale sifilisului? ªi nu devine greu
de imaginat cam ce fel de întrebåri îi putea pune Eminescu, pentru ca ea så-i
trimitå råspunsul ¿tiut, îndåråtul cåruia noi så întrezårim sifilisul?

Dar så fiu ¿i mai exact. Fårå a fi specialist, din Dic¡ionarul sånåtå¡ii
(Editura Albatros, 1978) aflu despre sifilis urmåtoarele:

„…evolueazå cronic în 3 perioade: perioada primarå se caracterizeazå prin
apari¡ia la nivelul påtrunderii microbului a unei ulcera¡ii cu margini regulate, durå,
nedureroaså, numitå ¿ancru de inoculare sau ¿ancru dur. (…) Concomitent, ganglionii
regionali (de cele mai multe ori ganglionii inghinali) se måresc în volum, fiind foarte
duri dar nedurero¿i ¿i fårå aderen¡e între ei (adenopatie sifiliticå). ªancrul de inoculare
ca limfangita (inflama¡ia cåilor limfatice care merg de la ulcera¡ie la ganglioni ¿i se
simt ca ni¿te sfori sub piele) ¿i adenopatia satelitå constituie complexul primar sifilitic,
caracteristic perioadei primare.”
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Acestea sunt lucruri certe, valabile oriunde-n lume, ¿i aståzi ¿i acum un
veac sau douå. Ne-am putea imagina cå Eminescu î¿i chestiona iubita, de
pildå, dacå i-au apårut „ulcera¡ii”, dacå i s-au inflamat „ganglionii regionali”
ori dacå simte ceva „ca ni¿te sfori sub piele”? ªi de ce ar fi întrebat-o, dacå
s-ar fi ¿tiut bolnav? De ce ar fi deschis discu¡ia tocmai el, cel care o infestase?
Dintr-o anume… jenå? ¥n nici un caz, cåci, dacå Eminescul imaginat ar fi
cunoscut acest sentiment, acesta l-ar fi oprit la timp. Iar dacå i-ar fi lipsit
ru¿inea, ce-i mai påsa de soarta Veronicåi?

Scrisoarea din 7 noiembrie 1879 con¡ine o formulare derutantå pentru
oricine nu cunoa¿te cu precizie tema schimbului lor de misive. Ea începe cu
cuvintele: „La informa¡iile care mi le ceri prin scrisoarea ta din urmå…”
(subl. ns.), pentru ca urmåtoarea frazå så aibå în cap pe „înså” – „¥nså, ca o
afirma¡iune a presupunerei mele, ¿i a temerilor mele, primesc scrisoarea ta
din 31. oct. care…” (subl. ns.). Exprimarea Veronicåi face ca, la primå vedere,
så parå cå ar fi vorba de douå scrisori distincte: cea „din urmå”, adicå ul-
tima, ¿i cea de dinaintea ei, respectiv, „din 31 oct.”. ¥n realitate, cred cå
Veronica nu se referå la douå epistole, ci la una singurå, datatå chiar de
Eminescu: „Bucure¿ti, 31 Oct. [1]879”.

Så zicem ca al¡ii: prin „råul” pomenit, Veronica ar în¡elege primele
simptome ale sifilisului. Cine a adus primul vorba de acel „råu”, cerând cele
dintâi deslu¿iri: Eminescu sau Veronica? A¿a cum am aråtat, este dificil de
presupus cam ce anume o putea el întreba în aceastå imaginarå ¿i ultra-delicatå
chestiune, dar modul în care începe scrisoarea Veronicåi („La informa¡iile

care mi le ceri…”)
eliminå automat ipoteza
în care ea ar fi solicitat
låmuriri – fapt straniu,
câtå vreme temerile ei
erau anterioare cererii lui
Eminescu. De aceea,
dacå am accepta ¿i cå
Eminescu, sub o formå
oarecare, i-ar fi pus
întrebarea-cheie, vrând,
så spunem, så afle dacå
se infectase ¿i ea,

Sifilis ter¡iarSifilis ter¡iarSifilis ter¡iarSifilis ter¡iarSifilis ter¡iar
(gomå ulceratå profundå)(gomå ulceratå profundå)(gomå ulceratå profundå)(gomå ulceratå profundå)(gomå ulceratå profundå)
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råspunsul Veronicåi („…dacå råul n-a esistat
la tine, atunci e o închipuire a mea ¿i o fricå”)
devine un nonsens. Mai mult, ipotetica lui
întrebare nici måcar nu pare så o surprindå, iar
gândul cå s-ar fi cåptu¿it cu o boalå venericå
nu o sperie. ªi, detaliu extrem de important,
Veronica nu oferå o confirmare. Pur ¿i simplu,
nu råspunde la o întrebare privind o chestiune
pe care  dacå interpretarea datå cuvintelor ei de
Cålinescu et Comp. ar fi corectå – doar ea putea
så o dezlege. De aceea, în râdurile sale nici nu
gåsim vreo exprimare din care så rezulte cå
temerile i-ar fi fost întemeiate. Simplificând pânå
la grotesc lucrurile, potrivit lui Cålinescu ¿i ¿colii acestuia, lucrurile ar sta cam
ca în situa¡ia în care un bårbat o întreabå pe femeia cu care tråie¿te:

– Ai simptome de sifilis?
– Nu pot så-¡i råspund, dar dacå tu n-ai sifilis, atunci mie mi-a fost

degeaba fricå.
¥ncurcåtura îmi pare a fi generatå atât de exprimarea deficitarå a Veronicåi

Micle, cât ¿i de eronata în¡elegere a sensului cuvântului „informa¡ii”. Numai
cå, în aceastå scrisoare, al cårei text
s-a publicat abia în anul 2000,
Eminescu se referå succint doar la
propria stare de sånåtate, fårå så
facå nici cea mai voalatå aluzie la
sånåtatea iubitei.

De altminteri, epistola în cauzå
este compuså cu precådere din
declara¡ii – cele mai multe
privitoare la starea emo¡ionalå a
expeditorului. Frazele interogative
sunt cinci la numår ¿i con¡inutul lor
nu are nici o legåturå cu starea
sånåtå¡ii cuiva. Prin ele, Eminescu
prive¿te rela¡ia ¿i sentimentele lor
ca pe posibile victime ale lumii ¿i

Sifilide ter¡iareSifilide ter¡iareSifilide ter¡iareSifilide ter¡iareSifilide ter¡iare
ale limbiiale limbiiale limbiiale limbiiale limbii

(glositå scleroaså)

Sifilis malign precoceSifilis malign precoceSifilis malign precoceSifilis malign precoceSifilis malign precoce
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ale relelor ei apucåturi, nicidecum ale unei spirochete, pe care, oricât am fi
de suspicio¿i, nu o putem întrezåri îndåråtul stårii lui afective declarate. (La
fel, în 1882, când amenin¡å cu sinuciderea, Veronica anun¡å ¿i ea: „…la
moartea mea voi låsa câteva cuvinte la
adresa ta ¿i a lumei”, în seama cåreia
punea e¿ecul tentativelor lor de a se
cåsåtori, dupå ce, în decembrie 1878,
scrisese cå îi era „lehamite de lumea asta,
care nu må laså în pace, ¿i care må
sfâ¿ie…”) Ce a în¡eles Veronica din
zbaterea låuntricå puså de Eminescu pe
hârtie la 31 octombrie 1879  råmâne cu
atât mai greu de aflat, cu cât ea singurå
mårturise¿te:

„¥n fine, scumpul ¿i iubitul meu, poate cå
sunt un cap atât de sec ¿i de nårod, de nu mai
în¡eleg måcar cuprinsul scrisorilor, care-mi vin
de la fiin¡a care o iubesc atâta pe påmânt!”

Deruta ei nu pare så fi fost cu mult
mai micå decât este a noastrå aståzi, cåci, dupå ce citeazå pe sårite din
amintitele întrebåri puse de Eminescu, încheie intrerogativ: „ce înseamnå
toate aceste?”.

De ce am exclude ipoteza în care „råul” era, bunåoarå, o intrigå, så
zicem, de tipul celei prin care, în anul imediat urmåtor, se va ajunge la ruperea
rela¡iei lor? Pentru ce motiv n-ar trebui så ne întrebåm dacå, în mintea
Veronicåi, „råul” nu o fi fost reprezentat de ¿icane sau de nereu¿ite de tot
soiul, aducåtoare de indispozi¡ii trecåtoare?

Reamintesc din cele transmise de Veronica în anul 1879, dupå întoarcerea
ei la Ia¿i:

„¥n minutul în care-¡i scriu sunt atât de supåratå cum nu-¡i po¡i face idee; de
când am sosit în Ia¿i, necontenit am neplåceri ¿i certuri ¿i, pe lângå aceste toate, tåcerea
ta må omoarå…” (subl. ns.) – 23 octombrie;

 „Ieri am fost la Judecåtoria de pace så chem så ridice pece¡ile aplicate, pe drum m-am
întâlnit cu Jacques Negruzzi”, care i-a spus: „– Am så viu så te våd. – Numai nu acum pânå nu
må voi muta, cå nu am unde te primi. – Atunci dupå ce te vei muta” (subl. ns.) – 26 octombrie;

Sifilide secundareSifilide secundareSifilide secundareSifilide secundareSifilide secundare
rupioide
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 „A¿a m-a cuprins urâtul de tare încât, pentru ca så scap de el, umblu câte patru, cinci
ore pe zi… (…) Simt necesitatea de a må duce ¿i a må tot duce…” (subl. ns.) – 30 octombrie.

Ar fi aberant så legåm aceste fragmente, care invocå clipe de tensiune
stinse în plictis, de lini¿titorul „nu-i nimic, î¡i voi explica când vom fi împreunå
ce-i ¿i cum”, consemnat câteva zile mai târziu?

Dacå se cautå neapårat o „traducere” a acestei scrisori, de ce nu ne-am
imagina cå ¿irurile lui Eminescu i-au provocat teamå Veronicåi, deoarece se
gândea ca nu cumva ele så reprezinte o etapå pregåtitoare a ruperii rela¡iilor,
sub ipocrita scuzå cå, în felul acesta, Eminescu i-ar face un bine? Oare, evolu¡ia
ulterioarå a lucrurilor nu este de naturå så convingå cå acest soi de fricå avea
atunci un temei real pentru Veronica? Pe ce considerent am elimina dintre
multele ipoteze posibile pe aceea care porne¿te de la ideea cå „råul” ar fi, så
zicem, zvonul – întemeiat sau nu – privind o altå legåturå amoroaså a lui
Eminescu?

¥n fond, nu s-a jucat în acel an un prim ¿i tensionat act al pove¿tii lor de
iubire? Nu a fost Veronica vizitatå de Maiorescu, cam în ultimele zile ale lui
aprilie ¿i primele zile ale lui mai 1879 ¿i nu s-a låsat ea copilåre¿te euforizatå
de prezen¡a lui interesatå („…trebuie så mårturisesc cå, precum era sårbåtoare
pentru mine când veneai tu så må vezi, tot astfel, ba încå mai mult, am sim¡it
când l-am våzut pe d-l M.” – 3 mai)? Nu ne încredin¡eazå Mite Kremnitz cå
dupå aceastå vizitå, revenit în Capitalå, Maiorescu „era foarte agitat din cauza
unei ¿tiri pe care întâmplåtor o aflase acolo: doamna Miclea, o femeie pu¡in
onorabilå, zise el, este aceea pe care Eminescu a cântat-o în poeziile sale
din tinere¡e”? La 1 iunie, nu noteazå acela¿i Maiorescu (care pare så fi urmårit
rela¡ia dintre Eminescu ¿i Mite inclusiv prin gaura cheii) în jurnalul intim:
„Grea epocå Eminescu. / «Dacå ai fi fatå, nu te-a¿ låsa så tråie¿ti, ci te-a¿
ucide.»  / ¥ngenunchiare. / Sårutare de [cuvânt ¿ters] ¿i de mânå. / Scoate un
volum de poezii din bibliotecå ¿i zice [citind ceva acolo]: asta a fåcut-o el
pentru ea. «Când eu»… ¿.a.m.d. / Så fugå cu el în Dobrogea.”? ¥n septembrie,
înainte de a sosi în Capitalå, nu-i imputa Veronica lui Eminescu, fårå ocoli¿uri,
cå ar fi fåcut o pasiune pentru principeså, versurile poeziei Atât de fragedå…
trebuind så fi fost rodul unui „sentiment atât de înalt, atât de curat, atât de
adânc – înså adresatå unei fiin¡i cu care din nefericire sau din fericire poate
eu nu må pot nici måsura, nici compara (Elisabeth)”? Peste numai câteva
zile, nu avea så-l întâlneascå pe Eminescu ¿i så-¿i spulbere teama, care se va
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muta, înså, la Mite? Nu aflå aceasta din urmå de la I. Negruzzi „cå a întâlnit
pe Eminescu ¿i pe doamna Miclea pe stradå, cå Eminescu i-a prezentat-o ca
logodnica lui…” ¿i cå numi¡ii „î¿i petreceau luna de miere”? ¥n ce måsurå
faptul a afectat-o pe Mite aflåm chiar de la ea: „amorul propriu începu så må
turbure tare”, dar, mai zice ea, „¥mi înåbu¿eam durerea”. Nu a fost influen¡at,
prin rico¿eu, ¿i Maiorescu, sensibil, pe atunci, ca o mimozå la tot ce era legat
de cumnata lui? Era octombrie. ¥n partea a doua a lunii, Veronica se întoarce
la Ia¿i, unde va avea de înfruntat un ¿ir de „neplåceri ¿i certuri”, iar în penultima
zi a lui octombrie nu este ea pradå singuråtå¡ii ¿i unei chinuitoare ståri de
plictisealå? Gra¡ie (¿i?) intrigii junimi¿tilor, perechea despre care Negruzzi
spunea cu trei luni în urmå cå „strålucea de fericire” nu întâlne¿te, încå din
ianuarie urmåtor, primul ei mare hop, fiind la un pas så devinå trecut, când,
dupå insinuarea din 17 ianuarie („…tiptil a¿ veni la tine ¿i te-a¿ surprinde în
cine ¿tie ce flagrante delicte”), Veronica îi scrie de-a dreptul: „..te rog, totul så
fie de azi înainte, rupt ¿i stins între noi; cred cå-¡i voi face [prin] aceasta un
serviciu imens, te voi descårca de povara, de grija care-¡i apaså umerii ¿i te
face så-¡i iei lumea în cap. Fii liber de azi înainte…” (30 ianuarie)?

Dacå aceste rânduri au fost dictate de ciudå, de fricå, de calcul femeiesc
(mai mult sau mai pu¡in pueril) ori de alte motive similare, råmâne cu adevårat
relevant doar pentru biografii Veronicåi (care nu se prea înghesuie). Noi
¿tim cu precizie cå, nici o lunå mai târziu, Veronica se plângea so¡ilor Ha¿deu:

„D-l Maiorescu a trebuit pânå ¿i în privin¡a cåsåtoriei mele cu Eminescu så-¿i
ilustreze fiin¡a, cåci dupå numeroase expediente a decis pe D-l Eminescu a renun¡a la
alian¡a proiectatå” (subl. ns.).

¥ntr-o asemenea dinamicå a faptelor, mai putem crede cå pentru o femeie
„supersti¡ioaså ¿i fatalistå”, cum se autodefine¿te Veronica la 12 decembrie
1879, „råul” de care scrie ea la 7 noiembrie era, neapårat, de naturå medicalå?
Mai putem crede cå temerile ei nu erau îndreptå¡ite? Oare, måcar în ceea ce
pare a fi clipa ruperii rela¡iilor lor, nu i-ar fi „mul¡umit” Veronica lui Eminescu
pentru spirocheta primitå în „dar”, spre a-i aminti mereu de el?

ªtiind cum se fugåresc ideile în mintea omului ¿i necunoscând mai nimic
din intrigile a cåror existen¡å este recunoscutå, fårå a se afla înså în ce au
constat, concret, oare chiar trebuie så gåsim o explica¡ie (medicalå sau nu)
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pentru aceastå biatå epistolå? Nu riscå så devinå o ambi¡ie mai råu decât
vanå – chiar periculoaså?

Pentru ca fiecare så poatå judeca în cuno¿tin¡å de cauzå, iatå alåturi pasajele
care ne intereseazå din epistola lui Eminescu ¿i, integral, replica Veronicåi:

EMINESCU : „Când gândesc la tine mi se umplu ochii de lacrimi ¿i nu mai gåsesc
cuvinte så-¡i spun ceea ce de-o mie de ori ¡i-am spus: cå te iubesc. Aceastå unicå gândire,
care e izvorul fericirii ¿i a lacrimelor mele, aceastå unicå sim¡ire care må leagå de påmânt
e totodatå ¿i izvorul îngrijirilor mele.

Veronicå dragå, au n-am fost noi doi prea ferici¡i într-o lume, în care fericirea nu
poate esista? Este în lumea asta destul loc pentru atâta iubire câtå o avem? Nu este
amorul nostru o anomalie în ordinea lucrurilor lumii, o anomalie pentru care catå så fim
pedepsi¡i? Se potrive¿te amorul ¿i suferin¡ele noastre cu o lume în care basse¡a, invidia,
råutatea domnesc peste tot ¿i pururea?

ªi când gândesc cå-n via¡a mea compuså din suferin¡e fizice ¿i rele morale ca o
excep¡ie tu mi-ai dat zile aurite, pot crede în dåinuirea acestei excep¡ii?

Dulce ¿i dragå Veronicå, doresc ca amorul unui nenorocit ca mine så nu fi aruncat
o umbrå în via¡a ta seninå, în sufletul tåu plin de veselie precât e plin de un ginga¿ ¿i
nesfâr¿it amor. Iube¿te-må ¿i iartå-mi påcatele, cåci tu e¿ti Dumnezeul la care må închin.

Deacuma-¡i  voi scrie mai des, de¿i sårmanele foi scrise sunt departe de-a plåti o
singurå îmbrå¡i¿are a ta – dulcea mea copilå.” (31 octombrie 1879)

VERONICA : „Eminescule al meu iubit ¿i drågåla¿,
La informa¡iile care mi le ceri prin scrisoarea ta din urmå nu pot så-¡i råspund mai

nimic; sunt lucruri care cu greu le-a¿ putea confia unei scrisori; dacå råul n-a esistat la
tine, atunci e o închipuire a mea ¿i o fricå care a fåcut så-mi imaginez cine ¿tie ce, dacå
înså vreun råu a esistat, apoi pozitiv cå s-a transmis; în tot cazul nu-i nimic, î¡i voi
explica când vom fi împreunå ce-i ¿i cum. ¥nså, ca o afirma¡iune a presupunerei mele, ¿i
a temerilor mele, primesc scrisoarea ta din 31 oct. care, iartå-må, e o mårturisire tainicå
a multor lucruri: «via¡a ta compuså din suferin¡i fizice ¿i rele morale, dore¿ti ca amorul
unui nenorocit ca tine så nu fi aruncat o umbrå în via¡a mea seninå, iube¿te-må ¿i-mi
iartå påcatele», ce înseamnå toate aceste? ªi eu care descoperisem ceva nu aveam
dreptul så cred cå, de¿i târziu, dar totu¿i vii a-mi deståinui lucruri pe care din cine ¿tie ce
cauze mi le-ai negat înainte? ¥n fine, scumpul ¿i iubitul meu, poate cå sunt un cap atât de
sec ¿i de nårod, de nu mai în¡eleg måcar cuprinsul scrisorilor, care-mi vin de la fiin¡a
care o iubesc atâta pe påmânt! Am început a må-ndoi de mine însumi, nu mai våd clar, nu
må pot bine orienta, vai de sufletul meu! E a¿a de trist så fii singurå, ¿i a avea în jurul tåu
fiin¡i care-¿i pun în tine toatå speran¡a, ¿i când te sim¡i a¿a de slabå de a-i putea ajuta!

Eminescul meu, vom mai vorbi dacå va vrea bunul D-zeu, pentru care sfâr¿it te rog
¿i te rog ¿i iar te rog, så vii de aniversara Junimei, cåci te a¿tept c-un dor nespus, te a¿tept
ca pe singurul meu mângâitor, cåci, dupå cum ¡i-am mai spus, e¿ti singurul punct luminos
al vie¡ii mele întunecate de greutå¡i, de griji ¿i de necazuri. ¥n douå scrisori nu te-ai
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iscålit «al tåu pentru totdeauna» pentru ce?
A ta pe vecie,” (7 noiembrie).

Må întreb: cum ar fi fost interpretatå aceastå scrisoare a Veronicåi, în
absen¡a sentin¡elor formulate de Gh. Cålinescu în Via¡a lui Mihai Eminescu?
ªi care ar fi fost în cele din urmå destinul acestei monografii, în lipsa sus¡inerii
ei politice?

Teamå îmi este cå versiunea îmbolnåvirii de sifilis a rezistat ¿i continuå så
reziste numai pentru cå, în cursul ¿colarizårii, acest verdict îi este prezentat
tânårului încrezåtor ca un fapt indiscutabil, de¿i nu este sus¡inutå cu nici o
dovadå credibilå. Mai exact spus, nici unul dintre documentele cerute de
legisla¡ia vremii pentru un caz precum cel imaginat de anumi¡i istorici literari
lui Eminescu nu este de gåsit. Timpul trece, iar numårul cår¡ilor care preiau
fårå discernåmânt ipoteza nebuniei spore¿te. Faptul cå unele lucråri mai noi
sugereazå alte cauze ale „alienårii” nu consoleazå. Cantitatea ajunge så altereze
calitatea, devenind instrument de inoculare a prejudecå¡ii, de parcå ar exista
un interes vådit necesar în acest sens. Chiar ¿i atunci când se descoperå
diverse noi amånunte biografice legate de Eminescu, se manifestå tendin¡a
(involuntarå?) de a le transforma în confirmare a „nebuniei” lui. ªi, dacå i-am
mai în¡elege, poate, pe cei cårora le vine greu så se dezicå de ceea ce au apucat
så scrie, cu nici un chip nu putem justifica atitudinea celor care îi copiazå
necritic – probabil, tot pentru a nu „scandaliza” nomenclatura culturalå. Numele
trec, relele apucåturi råmân?

Suspiciunea se poate na¿te din nimic, asta e natura umanå! Este înså
oare moral ca ea så dureze atâta timp, ca în cazul lui Eminescu, de¿i nu
numai cå nu au fost descoperite posibile documente care så o sus¡inå, dar
acestea nici måcar nu au fost cåutate? Oare, dacå poli¡ia re¡ine un suspect, ea
are dreptul så îl ¡inå pe veci în pu¿cårie? Dezinteresul fa¡å de aflarea unor
dovezi nu aratå, el singur, cå autorii acestei teze ¿tiu cå mint? Este drept, este
¿tiin¡ific ca, în temeiul unei (så-i zicem, totu¿i) suspiciuni, så punem etichete
excesive precum „sifilitic” sau „alienat”, indiferent cui?

O injurie: diagnosticul de sifilis ereditar

¥n privin¡a caracterului ereditar al a¿a-numitei „boli”, acesta poate fi respins
dacå ne gândim fie ¿i numai la faptul cå nu degeaba sifilisului i se spune ¿i
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Sifilis ereditar tardivSifilis ereditar tardivSifilis ereditar tardivSifilis ereditar tardivSifilis ereditar tardiv,,,,,
(nas în ¿ea, osteoperiostitå ¿i artritå sifiliticå)
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„boalå fran¡uzeascå”. Este u¿or så scrii, invocând „un lues ereditar cu
vechime de câteva genera¡ii”, care så ducå „la manifeståri atipice” peste
vremuri. Mai greu e så råspunzi la întrebarea: ajunsese sifilisul în România
de suficient timp, pentru a putea vorbi de a¿a ceva? Biografii lui Eminescu
nu au apåsåri de acest soi, dumnealor pårând så nu ¿tie ce este îndoiala.
Deoarece nu ne-ar mira ca vreunul så cearå probe materiale împotriva
supozi¡iei invocate, recunoa¿tem cå nimeni nu poate så demonstreze cu acte
în regulå cå vreun stråmo¿ de-al lui Eminescu nu a fost marinar pe caravela
lui Columb, cå nu el a fost primul beneficiar al treponemei sifilitice ¿i cå nu
el a fost primul care a fåcut-o cadou Europei. Dar aceea¿i remarcå este, la fel
de bine, valabilå ¿i în cazul oricårui domn critic ¿i/sau istoric literar, politi-
cian etcetera – ba, chiar ¿i în cazul ipoteticului solicitant.

E drept cå, încå din 1539, la Bra¿ov pare så fi existat un stabiliment destinat
suferinzilor de sifilis. Pe atunci, înså, nu numai cå Bra¿ovul era în… stråinåtate,

Sifilis ter¡iar varioliformSifilis ter¡iar varioliformSifilis ter¡iar varioliformSifilis ter¡iar varioliformSifilis ter¡iar varioliform
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dar, mai ales, asemenea institu¡ii medicale aveau doar câteva locuri. La 1655,
în Letopise¡ul Cantacuzinesc este consemnatå existen¡a a „multe boli ¿i nevoi
grele ¿i în tot chipul de bube”, fiind adåugat cu silå, ai zice, cå „era spurcåciune
multå de voie ¿i asemånarå Sodomului ¿i Gomorului”.  Posibil ca men¡iunea
så se refere la prezen¡a sifilisului, dar autorul are în vedere doar douå ora¿e:
Bucure¿ti ¿i Târgovi¿te, ambele, aflate la sute de kilometri de nordul Moldovei.
La noi, boala pare så fi fost aduså de trupele stråine (foarte probabil, dupå
1770, când zâzania dintre cele trei imperii care ne înconjurau a luat amploare),
pe la 1830–1840, fiind semnalatå aproape exclusiv în târgurile mai råsårite ¿i
luând propor¡ii îngrijoråtoare doar în preajma primului råzboi mondial. Or,
cåminarul Gheorghe Eminovici se nåscuse la 10 februarie 1812, iar viitoarea
lui so¡ie, Raluca Iura¿cu, în 1816.

¥n plus, råmâne aproape imposibil de conceput un sifilis ereditar lipsit
de oricare dintre stigmatele ce apar în cazul transmiterii lui ereditare –
deformåri ale trunchiului, deformåri dentare, surditate, deficien¡e de vedere
¿i altele asemenea. ¥n fine, må întreb dacå nu cumva acceptarea tezei sifilisului
ereditar transmis pe linie maternå echivaleazå cu a sus¡ine, implicit, cå ar fi

Sifilis ter¡iarSifilis ter¡iarSifilis ter¡iarSifilis ter¡iarSifilis ter¡iar, gome superficiale, gome superficiale, gome superficiale, gome superficiale, gome superficiale
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fost posibili luetici ¿i familia stolnicului Vasile Iura¿cu (între ale cårui patru
fiice se numårau ¿i douå maici – Fevronia ¿i Olimpiada), ¿i cei trei nepo¡i
dårui¡i stolnicului de Safta (Maria, Nicu ¿i Xenia – ¿i ea, maicå la Agafton) ¿i
tatål lui Eminescu (pe care l-ar fi îmbolnåvit so¡ia sa, Ralu) ¿i Harieta ¿i
Aglaia ¿i cei doi so¡i ai Aglaiei ¿i Matei ¿i so¡ia lui Matei, precum ¿i
descenden¡ii acestora din urmå. Sigur, nu era obligatoriu ca absolut to¡i cei
enumera¡i så aibå microbul în sânge, dar 84 % dintre ei (cifra o înainteazå
medicii), aveau aceastå „¿anså”. Se ¿tie bine, nici vorbå de a¿a ceva.

Dar iatå ce scrie „Doctor I. Rottmann Cerna”, în Calendarul ziarului
Universul (1926), despre sifilisul ereditar:

„…insuficient tratat, sau, cu atât mai mult, netratat de fel, sifilisul ucide pruncul
concep¡iunei la diferite vârste. Astfel:

¥l ucide, cele mai adeseori, dela primele luni ale concep¡iunei. De aici «avortul
sifilitic», cunoscut prin frecven¡a sa. (…)

Il ucide deseori… în ultimele luni ale sarcinei. De unde «facerile premature»… (…)
¥l ucide la na¿terea sa. (…)
¥l ucide, deseori, ¿i în primii 2-3 ani. (…)
¥n fine, sifilisul în loc de a ucide din vreme ace¿ti copii sifilitici, îi laså så tråiascå un

timp oare-care, câ¡iva ani de exemplu, chiar pânå la adolescen¡å…” (subl. ns.)

A¿adar, pânå ¿i în varianta în care am face cu totul abstrac¡ie de opera
lui Eminescu, constatåm cå, dacå acesta ar fi avut sifilis, în nici un caz nu
putea fi unul ereditar ¿i, întorcând fraza, dacå ar fi suferit de vreo boalå
ereditarå, aceasta nu avea cum så fie cea „fran¡uzeascå”. Chiar dacå, în
timp, unele dintre informa¡iile medicale citate mai sus s-ar fi dovedit par¡ial
eronate, important råmâne faptul cå ele existau la vremea la care s-a fåcut
cea mai mare vâlvå pe tema sifilisului ¿i a ereditå¡ii „bolii” lui Eminescu,
fiind socotite ca adevåruri indiscutabile.

Litera¡ii care pretind cå în familia Eminovici sifilisul s-ar fi transmis din
tatå-n fiu, confundå boala cu folclorul.
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MINCIUNI GROSOLANE
ªI VINOVÅºII DISCUTABILE

Un nume sonor adus târziu la rampå:
neurologul Gh. Marinescu

Din 1962, este intens folositå drept probå a îmbolnåvirii lui Eminescu de
sifilis ¿i o scrisoare, datatå 29 iulie 1914, a marelui neurolog Gheorghe
Marinescu, spre al cårei final autorul afirmå cå Eminescu ar fi „murit de
Paralizia generalå”.

Episodul implicårii savantului neurolog în cazul Eminescu trebuie atent
reconsiderat, fiindcå, iatå cum este el prezentat de Augustin Z. N. Pop, în
Contribu¡ii documentare… (1962) :

„Doctorul G. Marinescu, care-l cunoscuse pe poet ¿i colaborase la revista Fântâna
Blanduziei, a cerut autopsierilor de la Spitalul Brâncovenesc så-i dea spre studiu deosebit
zonele creierului poetului. Doctorii ªu¡u ¿i Alexeanu i-au transmis într-un recipient de
sticlå cele douå emisfere, fårå cerebel. Marinescu î¿i propusese ca prin sec¡ionåri ¿i
observa¡ii multiple så studieze particularitå¡ile cerebralitå¡ii din care luaserå via¡å poemele
lui Eminescu. Emisferul stâng prezenta ulcera¡ii în partea psihicå ¿i în sectorul motrice;
iar membranele creierului erau injectate ¿i aderente, semne clinice ale tabesului,
diagnosticat dupå reflexe ¿i de cåtre doctorul ªu¡u cu câteva zile înainte, când, întrebat…

(…)
Accidentul s-a produs mai curând decât presupunea dr. ªu¡u, în somn, urmând unei

luciditå¡i scurte din primele ore ale zilei de 16 iunie, când poetul raportase tânguitor
doctorului de gardå în acea noapte la sanatoriul «Caritas», prin vizeta u¿ii de metal, cå
se simte nåruit. Erau ultimele sale articula¡ii. Sfåtuindu-l så se culce, medicul i-a dåruit
(?) un pahar cu lapte. Eminescu s-a supus. A urmat sincopa. ¥ntr-o comunicare de
popularizare, neurologul a precizat cå dorind så sec¡ioneze pentru analize creierul
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poetului, intervenise ca el så fie adus la laboratorul Babe¿. Din nebågare de seamå, o
îngrijitoare a uitat pe fereastrå în båtaia soarelui de iunie creierul lui Eminescu, care s-a
alterat, astfel încât a trebuit så fie aruncat în lada cu råmå¿i¡e, frunze ¿i ingrediente
fetide. Unui ie¿ean care-l rugase în 1914 så-i transmitå observa¡iile sale de competen¡å,
Marinescu îi råspundea în scris:

«Mult stimate Domnule,
Din nefericire nu a¿ putea så vå dau multe informa¡ii în privin¡a creierului marelui

¿i nefericitului poet Eminescu. Creierul mi s-a adus de la Institutul ªu¡u într-o stare de
descompunere, care nu permitea un studiu fin al structurii circonvolu¡iunilor. Putrefac¡ia
era datoritå  faptului cåldurei celei mari ¿i probabil cå s-a scos prea târziu dupå moarte.
Creierul era în adevår voluminos, circonvolu¡iunile bogate ¿i bine dezvoltate ¿i prezintå
ca leziuni microscopice o meningitå localizatå în lobii anteriori.

Din nenorocire, creierul fiind, cum am spus, descompus, nu am fåcut studiul istologic
ceea ce e o mare lacunå.

Sårmanul Eminescu! Nu a avut parte nici de acest studiu anatomic, care fie zis în
treacåt nu ¿tiu dacå s-a fåcut în bune condi¡iuni altor litera¡i distin¿i cari ca ¿i dânsul au
murit de Paralizia generalå (Nietzsche, Lenau, de Maupassant etc.).

Primi¡i vå rog, stimate dle, espresiunea sentimentelor mele cele mai devotate,
Dr. G. Marinescu»
Afirma¡iile vor fi reluate în eseul Geniul ¿i nebunia lui Eminescu.
¥n 1939, doctorul Marinescu comunicå tinerilor de la liceul «Mihail Eminescu»

din Bucure¿ti, ce se îndemnaserå så omagieze prin revista lor Extemporal amintirea lui
Eminescu, câteva rânduri de pre¡uire pentru poet…” (sublinierile ne apar¡in).

Erorile din acest fragment tipårit într-un volum girat de Editura Academiei
R.P.R. sunt atât de dese ¿i de flagrante, încât citatul aduce mai degrabå a fals
deliberat. O simplå confruntare a celor puse în seama doctorului Gheorghe
Marinescu cu cele a¿ezate în gura mai vârstnicului lui coleg, Alexandru ªu¡u,
este edificatoare, denun¡ând vådita încercare de a genera confuzie.

1) ¥n 1939, doctorul Marinescu nu putea „comunica” nimic, nimånui,
nici prin viu grai, nici în scris, din simplul motiv cå era mort de un an.

2) Nu ¿tiu la ce „comunicare de popularizare” s-o fi referit A. Z. N. Pop,
dar atrag aten¡ia cå „popularizare” se poate face ¿i (de) la col¡ul blocului,
råspândirea unei informa¡ii, cu scopul de a o „face cunoscutå în masele largi
ale poporului, într-o formå accesibilå” (DEX), nepresupunând strângerea
întregii popula¡ii a ºårii într-un punct fix, în jurul unei mese pe care se cocoa¡å
vorbitorul. Informa¡ia, se ¿tie, påtrunde din aproape în aproape. A¿a stând
lucrurile, în lipsa oricårui detaliu privind con¡inutul a¿a-zisei „comunicåri de
popularizare”, data ¿i locul în care a fost ea fåcutå ¿i ¡inând cont de fraudele
informa¡ionale ¿tiute ca fiind opera lui A. Z. N. Pop, aceasta råmâne
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contabilizatå, cu un semn de întrebare agå¡at de ea, ¿i nimic mai mult. Oricâtå
bunåvoin¡å am avea fa¡å de autor, nu putem uita cå, la distan¡å de câteva
paragrafe, el a mai sus¡inut existen¡a unei alte comunicåri, fåcute... dupå moarte!

3) Neurologul Marinescu nu declarå nici în somn, nici în stare de veghe
cå l-ar fi cunoscut personal pe Eminescu. El afirmå cå a colaborat „la”
revistå, nicidecum „cu” Eminescu, despre care scrie doar cå „fundeazå ziarul
Fântâna Blanduziei, la care am colaborat ¿i eu” (Geniul ¿i nebunia lui
Eminescu – Universul, 1934). Dacå l-ar fi cunoscut personal, mai avea nevoie
de pove¿tile altora?

Singura cercetare directå, invocatå de Gh. Marinescu în textul din
Universul, prive¿te ultimele trei articole publicate de Eminescu în Fântâna
Blanduziei ¿i grafia autorului lor. Este vorba de, scrie Marinescu, „3 articole
de fond semnate cu E sau E. M., e¿ite cu siguran¡å din pana lui Eminescu
¿i din care se desprind preocupårile sale filozofice, politice ¿i sociale”.
Apoi continuå:

„Astfel într-un articol face o caracterizare justå a filozofiei lui Schopenhauer ¿i
aratå exagerårile lui Hegel.

¥n numårul din 25 decembrie 1888 gåsim o revistå de sfâr¿it de an în care trateazå
chestiunea agrarå ¿i prevede furtuna viitorului.

To¡i admiratorii lui Eminescu så citeascå aceste articole care reflecteazå cuno¿tin¡ele
lui întinse ¿i analiza profundå ce o face vie¡ii suflete¿ti.

Am fost mirat de faptul cå, examinând unele cår¡i de vizitå trimise de Eminescu cu o
lunå jumåtate înainte de a fi dus la Institutul dr. ªu¡u, d-lui N. Petra¿cu, care a binevoit a-mi
permite så le cercetez cu toatå aten¡ia, n’am gåsit nici o tulburare psihicå (subl. ns.) sau
caligraficå. (…)

Am examinat cu toatå aten¡ia ¿i aceastå scrisoare, am recitit-o ¿i n’am gåsit nici cea
mai micå gre¿ealå de stil sau caligrafie. Totu¿i, sånåtatea lui nu fu de lungå duratå cåci
(subl. ns.) curând a fost internat pentru a doua oarå în Martie 1889 (de fapt, cel mai
târziu, în februarie – n.ns.), în Institutul dr. ªu¡u ¿i din anamneza luatå de d. dr. V. Vine¿,
dela prietenii care l-au internat, rezultå cå Eminescu abuza de alcool ¿i fåcea excese
veneriene.”

Dacå articolele lui Eminescu reflectau „cuno¿tin¡ele lui întinse”, înseamnå
cå måcar memoria îi era neatinså, iar dacå el reu¿ea så facå „analiza profundå”
taman a „vie¡ii suflete¿ti”, deducem cå era perfect lucid. De altfel, doctorul
Gh. Marinescu îndeamnå ca respectivele articole så fie citite ¿i, ceea ce este
mai important, precizeazå: „n’am gåsit nici o tulburare psihicå sau caligraficå”.

Aceastå mårturie a doctorului Marinescu se aflå în totalå opozi¡ie cu pårerea
„doctorului” Maiorescu, ale cårui fapte, de-ar fi fost comise de al¡ii, ne-ar fi
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îndrituit så ne întrebåm dacå nu cumva aceia au nevoie de asisten¡å medicalå.
¥n vreme ce autenticul neurolog nu descoperå „nici o tulburare psihicå sau
caligraficå” la 25 decembrie 1888, antenele lui Maiorescu depisteazå cu
6 luni înainte, încå din 27 iunie 1888, cå Eminescu n-ar fi „în starea sigurå de
a se îngriji însu¿i” – motiv pentru care „amicii” î¿i încordeazå din nou mu¿chii,
pregåtind ultimul atac, decisiv. Opinia lui Gh. Marinescu coincide înså cu
afirma¡iile confratelui V. Vine¿, care consemneazå cå, la internare, Eminescu
„Nu prezenta dificultate în vorbire, nici tulburåri în articularea cuvintelor ¿i
scriere. Scria perfect, fårå tremuråturi, fårå omisiuni de litere sau cuvinte” ¿i,
totodatå, „nu manifesta nici un delir, vorbea înså foarte pu¡in”.

Poate din exagerat spirit de breaslå, pentru marele savant internarea a
constituit o dovadå cå Eminescu ar fi fost suferind. Nici o clipå nu s-a întrebat:
dar de unde ¿tiau „amicii” atât de precis cå „bolnavul” fåcea „excese veneriene”,
dacå tot ei spun cå îi ocolea? ªi de ce, oare, Vine¿ nu relateazå fapte sau atitudini
consumate în prezen¡a lui, chiar în ziua internårii ori în cele imediat urmåtoare?

4) Textul lui A. Z. N. Pop poate creea falsa pårere cå ªu¡u ¿i Alexianu i-ar
fi fåcut un favor lui Marinescu, care, zice istoricul literar, „intervenise” pentru
a primi spre studiu creierul lui Eminescu. La cine anume „intervenise” Gh.
Marinescu? La ministrul de Interne, la ªu¡u, la Justi¡ie, unde? Oare, chiar
a¿a, creierele deceda¡ilor umblau cu tråsura prin târg, de la un institut la
altul, la simplå solicitare verbalå, transmiså printr-un fecior bun la toate?

De fapt, lucrurile ståteau exact pe dos, documentele semnate de medicul
Gheorghe Marinescu infirmând spusele lui A. Z. N. Pop, care sus¡ine ¿i cå
neurologul ar fi cerut „autopsierilor de la Spitalul Brâncovenesc” så-i fie trimis
creierul lui Eminescu „spre studiu” ¿i cå „î¿i propusese ca prin sec¡ionåri ¿i
observa¡ii multiple så studieze particularitå¡ile cerebralitå¡ii din care luaserå
via¡å poemele lui Eminescu”. Conform declara¡iei lui Marinescu, el nici måcar
nu a dorit, din proprie ini¡iativå, så-l cerceteze personal:

„Dupå 2 zile dela moarte s’a adus creeerul la Institutul prof. V. Babe¿ care m’a
însårcinat så må ocup de studiul acestui organ pre¡ios” – subl. ns.

Afirma¡ia este par¡ial confirmatå de revista Familia, care, în numårul din
25 iunie 1889, citeazå un alt ziar:

„«Democra¡ia» scrie : Ieri – vineri – la orele 3, remå¿i¡ele mortuale ale poetului
Eminescu au fost transportate dela ospiciul dlui dr. Su¡u la spitalul Brâncovenesc ¿i depuse
în camera mortuarå, unde dnii doctori Su¡u ¿i Alexian au fåcut autopsia cadavrului. (…)
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Dnii doctori Alexian ¿i Su¡u împreunå cu al¡i medici au fåcut la orele 11 o nouå
esaminare a creerului ilustrului råposat.

O parte din creer a fost datå în studiarea drului Babe¿.”

Cine ¿i de ce i-a dat „o parte din creer” lui Babe¿, råmâne så ghiceascå
fiecare dintre noi. Dar principala informa¡ie care lipse¿te vizeazå rezultatul la
care a ajuns Victor Babe¿ – sau Marinescu, pe care se pare cå îl numise spre a
efectua un studiu amånun¡it. ªi nu ar trebui så fim surprin¿i dacå am afla cå
siguran¡a cu care ªu¡u scrie cå Eminescu nu a fost bolnav de sifilis î¿i are
rådåcinile ¿i/tocmai în aceastå analizå, ale cårei constatåri au råmas secrete –
poate pentru a nu agita prea puternic publicul ¿i a nu strica imaginea de
„protector” a magistrului.

Meritå remarcat modul impersonal de prezentare a felului în care ar fi
ajuns creierul lui Eminescu la Institutul condus de Babe¿: „s’a adus”. „S’a
adus” de cine?–De vântoase, de talazurile mårii, de zbuciumul întregii naturi?
Nici în scrisoarea doctorului Marinescu cåtre A. C. Cuza acest aspect nu este
mult mai explicit („…mi s’a adus…”).

De altfel, Gh. Marinescu oferå douå variante: cea amintitå în Universul ¿i
cea subscriså în epistola din 1914, în care nu face nici o referire la vreo sarcinå
de serviciu trasatå de Babe¿, care încå mai tråia pe atunci.

¥n acest prim derutant context, så recitim urmåtorul calup din textul lui
Augustin Z. N. Pop:

„Doctorii ªu¡u ¿i Alexeanu i-au transmis într-un recipient de sticlå cele douå emisfere,
fårå cerebel. Marinescu î¿i propusese ca prin sec¡ionåri ¿i observa¡ii multiple så studieze
particularitå¡ile cerebralitå¡ii din care luaserå via¡å poemele lui Eminescu. Emisferul
stâng prezenta ulcera¡ii în partea psihicå ¿i în sectorul motrice; iar membranele creierului
erau injectate ¿i aderente, semne clinice ale tabesului, diagnosticat dupå reflexe ¿i de
cåtre doctorul ªu¡u cu câteva zile înainte…”

Fragmentul începe, deci, cu fapta lui ªu¡u, îl aruncå în scenå pe Marinescu,
dupå care, fårå så aten¡ioneze asupra acestui lucru, continuå cu observa¡ii culese
din… ziar. ªtirile lansate pe pia¡a mediaticå de Constitu¡ionalul (ziar aflat în
mâna junimi¿tilor lui Maiorescu), par a dobândi, astfel, ¿i girul doctorului
Gh. Marinescu – lucru total neadevårat. Gre¿ealå nevinovatå, datoratå unei
exprimåri defectuoase? Nici vorbå! Drept mårturie stå conjunc¡ia „¿i”, prin
care autorul pretinde cå înainte ca Marinescu så ajungå, vezi Doamne, la
concluziile pe care A. Z. N. Pop le pune cu de-a sila pe seama lui ªu¡u, acesta
din urmå ar fi constatat acela¿i lucru, pe alte cåi.
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Este, cred, evident cå Augustin Z. N. Pop încearcå så atragå abuziv
renumele doctorului Gheorghe Marinescu în aceastå poveste urâtå. Tentativa
poate så fie dovada cå marele neurolog fie nu a fost deloc implicat, fie, din
considerente doar de el ¿tiute, a acceptat compromisuri par¡iale, pronun¡ându-se
în maniera prezentatå, în care sifilisul cert alterneazå cu cel… probabil. De-a
dreptul ¿ocant mi se pare ¿i faptul cå doctorul Marinescu nu invocå nici o
amintire proprie, de dinainte de 15 iunie 1889, care så aibå legåturå cu Eminescu.
Nici un titlu de gazetå, nici un zvon, nici o surprizå, nimic, de parcå n-ar fi tråit
(¿i) în acea epocå.

Demn de re¡inut råmâne ¿i faptul cå Gh. Cålinescu nu folose¿te
afirma¡iile lui Marinescu, de¿i el le-a parcurs, fie ¿i doar în urma lecturii
cår¡ii lui A. Z. N. Pop, pe care o adaugå la impresionanta bibliografie, dar
despre care precizeazå: „necitat de noi, dar folosit în unele detalii”. Este
metoda frecvent folositå de Gh. Cålinescu, ¿i nu numai în monografia
Via¡a lui Mihai Eminescu, ci chiar ¿i în Istoria literaturii române, unde
preia fraze din diver¿i autori, fårå a se osteni så le marcheze cu ghilimelele
de rigoare. Dacå al¡ii ar fi procedat la fel, s-ar fi vorbit de plagiat sau de
alt soi de fructificare ilicitå a unei proprietå¡i intelectuale.

A¿a cum s-a våzut, A. Z. N. Pop precizeazå: „Doctorii ªu¡u ¿i Alexeanu
i-au transmis [lui Marinescu] într-un recipient de sticlå cele douå emisfere,
fårå cerebel”. Fusese acesta afectat de lovitura datå lui Eminescu, conform
lui D. Cosmånescu, „dupå ureche”, sfårâmându-i „osul capului”? Sau ªu¡u a
re¡inut cerebelul din motive de o cu totul altå naturå, acesta putând dovedi
absen¡a sifilisului, cåci nu degeaba scrie el într-una dintre lucrårile lui:
„…cerebelul, pe care Luys îl considerå ca alterat în paralisia generalå”  (vezi
Alienatul în fa¡a societå¡ii ¿i a ¿tiin¡ei)?

Scrisoare måsluitå

¥n destul de multe lucråri, am întâlnit referiri la scrisoarea prin care, la 29
iulie 1914, doctorul Gh. Marinescu ar råspunde unui „necunoscut”. Acest
document prezintå unele ciudå¡enii. ¥n plan profesional, constatåm cå autorul
ei se contrazice, cåci, dupå ce scrie cå ar fi observat „ca leziuni macroscopice,



59Nr. 3-5 Semnele timpului

o meningitå”, doctorul Gh. Marinescu afirmå: „nu am fåcut studiul istologic”

al creierului – deci, nu l-a studiat la microscop! A gre¿it savantul Marinescu,
scriind mIcroscopice în loc de mAcroscopice? Nu este imposibil, dupå cum
nu e imposibil nici så ne aflåm în fa¡a unui document ticluit (n-ar fi primul
din acest dosar descompletat pânå aproape de dispari¡ie, inclusiv prin ciopâr¡ire
cu lama).

Scrisoarea aceasta, a¿a cum este reproduså de Augustin Z. N. Pop, pare
suspectå, înainte de toate, din cauzå cå nu se indicå nici numele destinatarului
– o impolite¡e pe care Marinescu nu ¿i-ar fi permis-o cu o persoanå cåreia îi
acorda suficientå aten¡ie pentru a-i råspunde. Unele surse (Gheorghe Sårac,
de pildå) precizeazå cå epistola ar fi fost adresatå „unui ziarist”, altele sus¡in
cå ar fi fost trimiså „unui ie¿ean” (Augustin Z. N. Pop). Cititorului gråbit,
presupunând cå parcurge lucrårile ambilor ¿i cå re¡ine tot ceea ce cuprind
ele, ca så împace ¿i capra ¿i varza nu-i råmâne decât så-¿i imagineze cå
destinatarul o fi fost un „ziarist ie¿ean”.

De fapt, ne aflåm în fa¡a unui fals ordinar, comis sub înaltul gir al
Academiei R.P.R., a cårei editurå a publicat lucrarea lui Z. N. Pop (¿i a
cårei Bibliotecå i-a pus la dispozi¡ie o bunå parte din materialul invocat).
Se demonstreazå, astfel – a câta oarå? – cå documentele privind cazul
Eminescu trebuie analizate cu maximå pruden¡å. Totodatå, se pune întrebarea:
de ce a fost nevoit Augustin Z. N. Pop så comitå acest fals? Ce se întâmplå în
lumea înaltå ¿i rarefiatå a elitelor?

Numele destinatarului este A. C. Cuza. Foarte probabil ca majoritatea så
nu fi ¿tiut acest lucru, deoarece, în lucrarea lui A. Z. N. Pop, de¿i epistola
este prezentatå în facsimil, lipse¿te numele lui A. C. Cuza, fiind în mod deliberat
eliminat. Aceasta dovede¿te, în cel mai bun caz, cå se scriu cår¡i din cår¡i,
fårå urmå de spirit critic. Cred cå, atunci când lipsesc probele indubitabile
într-o privin¡å oarecare, ar fi preferabil ca, din când în când, så mai fie emise
¿i teorii gre¿ite, decât så fie urmatå, cu moliciunea  obedientå a oii, o singurå
cale, deschiså nu se ¿tie de cine ¿i båtutå pânå devine våioagå. Eroarea unuia
poate fi lesne îndreptatå de ceilal¡i, pe când gre¿eala colectivå cu greu poate
fi corectatå de unul singur. Cazul lui Eminescu este mai mult decât elocvent.

Dar, så revenim, prezentând partea care ne intereseazå din facsimilul
lui A. Z. N. Pop.
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¥ntre „Mult stimate Domnule” ¿i primul rând al scrisorii se poate observa
o linie finå, marcând locul de îmbinare al celor douå pår¡i, dupå prelucrarea
epistolei. Iatå ¿i originalul scrisorii doctorului Marinescu:

Se poate spune cå ¿tergerea numelui destinatarului nu ar fi mare lucru ¿i,
de aceea, nici nu ar fi un fals în adevåratul sens al cuvântului? Nu împårtå¿im
aceastå ipoteticå pårere. De fapt, aceastå måruntå contrafacere ne aratå de ce
sunt capabili unii dintre istoricii no¿tri literari ¿i ne face så ne întrebåm: cine

Locul aproximativ al ¿tampilei
Academiei. Imaginea ei fiind

foarte ¿tearså în copia pe care o
de¡inem, am sacrificat-o în

favoarea unui scris cât mai lizibil.
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¿i cum garanteazå cå acela care, tåind aståzi un cuvânt, din dorin¡a clarå de
a convinge publicul cå acel cuvânt nici nu ar fi existat vreodatå, mâine nu va
tåia o frazå ori nu va face pierdute documentele care nu convin? Exemple
concrete precum A. Z. N. Pop ar trebui så fie lec¡ii din care så învå¡åm cå
acela care tolereazå dezinformarea deliberatå, oricât de micå ¿i indiferent de
pretextele care o scuzå, nu mai poate a¿tepta så i se spunå vreodatå adevårul.

Faptul cå A. C. Cuza i s-a adresat lui Gh. Marinescu ridicå mai multe
întrebåri. Ce spera expeditorul så ob¡inå de la cel chestionat ¿i de ce nu a fåcut
public råspunsul acestuia? Cine ¿i când a predat Academiei Române scrisoarea
doctorului Marinescu? De unde ¿tia A. C. Cuza cå Marinescu avusese în mânå
creierul lui Eminescu, atâta vreme cât faptul nu fusese mediatizat? A umblat
zvonul acesta printre junimi¿tii ie¿eni? Cine l-a lansat? ªi, dacå i-a cerut lui
Marinescu informa¡ii „în privin¡a creierului” lui Eminescu, så în¡elegem cå
încå de pe atunci existau suspiciuni privind cauza realå a mor¡ii acestuia?

Råspunsuri par¡iale gåsim într-un manuscris aflat la Academie ¿i
nepublicat pânå acum. Aici, A. C. Cuza consemneazå, în legåturå cu epistola
primitå de la neurolog:

„La 16 Iunie 1889, dupå dorin¡a dlui T. Maiorescu, la Spitalul Brâncovenesc s-a
fåcut autopsia corpului lui Eminescu, dând urmåtoarele rezultate, dupå aråtårile ziarului
«Constitu¡ionalul» organ al Junimei politice:

«S-a constat cå creeri … degenera¡iune.»
Aceasta e istoria oficialå, cum am zice, povestindu-ne ultimul episod al existen¡ei

påmânte¿ti a poetului. ªi ca mai totdeauna, ¿i de data aceasta, istoria poveste¿te, dar nu
reproduce întreaga realitate. Cå så-mi dau seama încå ¿i mai bine despre aceasta –
aflând cå cercetarea anatomicå a creerului lui Eminescu fusese fåcutå de d. Dr.
G. Marinescu, acum profesor la Universitate ¿i Membru al Academiei române – m-am
adresat ilustrului savant care a binevoit så-mi dea urmåtoarele pre¡ioase amånunte:

«29 iunie (1914) Bucure¿ti
Mult stimate domnule Cuza…» (Urmeazå restul scrisorii – n. ns.). »
Aceste låmuriri ale dlui Prof. Dr. G. Marinescu ni aratå: cå nu putem înfiera de la

starea anatomicå a creerului lui Eminescu, a¿a precum s-a gåsit dupå moarte, la starea
imediat anterioarå mor¡ei, pentru a zice cå Eminescu ajunsese în stare de «ramoli¡ie».
Ceea ce de altfel nu corespunde nici cu alte amånunte, pe care le cunoa¿tem. Aceea ce så
re¡inem, e doar aceastå constatare a dlui Prof. Dr. G. Marinescu «creerul era, în adevår,
voluminos, circonvolu¡iunile bogate ¿i bine dezvoltate». Meningita constatatå se datora
desigur lovirei.”

Faptul cå în rândul meningitelor se înscrie, aståzi, ¿i cea traumaticå
ne obligå sau nu så luåm în considerare ¿i varianta în care meningita
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remarcatå, se pare, de Gh. Marinescu „se datora desigur lovirei”, a¿a
cum afirmå A. C. Cuza?

Atunci când ne referim la istoricii literari care s-au ocupat de destinul lui
Eminescu, unul dintre aspectele neplåcut surprinzåtoare constatate este acela
cå nimeni nu pare så fi fost interesat så în¡eleagå ce anume se petrecuse. To¡i
au preluat câteva cuvinte-cheie, pe care le-au perpetuat cu sfin¡enie – ¿i, probabil,
din cauza prea multelor repetåri mecanice, azi le vine greu så accepte cå în
multe privin¡e s-au în¿elat.

¥n timp, diver¿i medici au publicat pe seama lui Eminescu studii atât de
¿tiin¡ific elaborate, încât nu gåsim doi care så fi ajuns la aceea¿i concluzie.
¥n mod normal, departe de a fi låmuritoare, opiniile lor profesioniste,
dar… divergente trebuiau så atragå ¿i mai mult aten¡ia, dând de gândit. Nu
s-a întâmplat a¿a. A crede cå de aproape o sutå douåzeci de ani „dosarul”
Eminescu a încåput numai pe mâini de naivi chiar cå ar fi o naivitate. Din
evolu¡ia lucrurilor, reiese pregnant faptul cå Eminescu trebuia så fie socotit
nebun. Cå i se punea diagnosticul de schizofrenie, de sifilis sau de orice
altceva, conta prea pu¡in. Esen¡ial era, repet, ca el, spiritul critic incoruptibil,
så fie perceput ca un om cu mintea duså. ªi asta, deoarece Cineva ¿tie bine
cå pe nebun îl compåtime¿ti, dar nu bagi în seamå ce-¡i spune. Iar Eminescu
supåra tocmai prin afirma¡iile lui.

La o jumåtate de veac de la decesul lui Eminescu, a apårut cartea lui
Gh. Cålinescu, obraznicå ¿i vicleanå. S-au stârnit polemici aprinse. ªi nu
degeaba, cåci atunci încå mai exiata o firavå legåturå directå cu anii 1880, prin
persoane mai vârstnice. De pildå, A. C. Cuza (cel care, vizitându-l în 1887 pe
Eminescu la Boto¿ani, a descoperit trei noi poezii ale acestuia) a decedat în
1947, iar doctorul Gh. Marinescu s-a stins în 1938. Al¡ii, precum I. E. Torou¡iu,
nåscut în 1888, nu-l cunoscuserå pe Eminescu în via¡å, dar strângeau documente
legate de acesta – ¿i aståzi, volumele editate de Torou¡iu (primul, în colaborare
cu Gh. Carda¿) sunt un punct de referin¡å pentru to¡i cei interesa¡i de Eminescu.
Prezen¡a în cele XII volume a unor pozi¡ii subiective sau chiar a unor date
eronate, nu justificå marginalizarea lui Torou¡iu, care apare prea pu¡in, fiind
gåsit mai des în bibliografii de ordin… tactic. Mai cå-¡i vine så te-ntrebi dacå,
nu cumva, a supårat prin generozitatea cu care, într-un råstimp destul de scurt,
a pus la dispozi¡ia publicului larg coresponden¡å din care un anumit soi de
istorici literari ar fi avut despre ce så scrie timp de mai bine de o sutå de ani.

Cartea lui Gheorghe Cålinescu a revoltat prin con¡inutul ei, declan¿ând un
adevårat råzboi, încheiat doar dupå  23 august 1944, chiar dacå verdictul lui
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fusese decis, practic, încå din 1936, când Academia Românå i-a acordat lui
Cålinescu premiul „Hamangiu” pentru volumele cuprinzând Via¡a ¿i Opera
lui Eminescu. Faptul cå premiul pentru Via¡a lui Mihai Eminescu i-a fost acordat
la patru ani de la data lansårii pe pia¡å a acestei lucråri argumentat contestatå
de importan¡i oameni de culturå, dar imediat dupå încheierea tomurilor privind
Opera (la o diferen¡å de câteva luni), aratå cå monografia a fost premiatå ca så
se astupe gura celor care o combåteau. ªi, astfel, prin premiul Academiei
Române, adevårul privind soarta lui Eminescu a fost ca ¿i tran¿at, onorabila
institu¡ie asumându-¿i rolul, nu tocmai academic, de gropar. Ne vine greu så
credem cå n-a ¿tiut ce face, inclusiv din motivul cå unul dintre membrii ei era
vestitul medic Gh. Marinescu. Desigur, ar fi injust så învinovå¡im întreaga
tagmå a academicienilor, mul¡i – dacå nu majoritatea – mergând pe mâna
colegului lor neurolog, care, în 1934 – deci exact la mijlocul intervalului dintre
apari¡ia biografiei imaginate de Cålinescu ¿i premierea ei – a dat publicitå¡ii
un text cåruia îi vom acorda numaidecât aten¡ia cuvenitå.

¥n documentarea (?) lui, Gh. Cålinescu nu a apelat la ¿tiin¡a doctorului
Marinescu (care, pe lângå faptul cå era unul dintre cei mai proeminen¡i
speciali¿ti români, se numåra ¿i printre foarte pu¡inele persoane în via¡å, care
fuseserå contemporane cu Eminescu). Evident, faptul nu constituie o crimå.
El surprinde, înså, deoarece Marinescu era o avizatå surså de informa¡ii.
Bunåoarå, el trebuia så ¿tie care era statutul stabilimentului din strada Plantelor
numårul 9, trebuia så ¿tie dacå existau ospicii particulare sau nu, dacå ªu¡u era
patron sau numai director, dacå Eminescu a fost sau nu internat la Spitalul
Caritas ¿i multe alte asemenea necunoscute. Dar, ¿i mai important în cazul lui
Cålinescu, cel care a acreditat ideea infestårii lui Eminescu cu sifilis, råmânea
faptul cå doctorul Gh. Marinescu putea oferi celor interesa¡i råspunsuri privind
måsura în care anumite simptome ale sifilisului puteau fi confundate cu acelea
ale alienårii mintale, putea trasa o limitå relativå între normal ¿i  starea de
alienare etcetera. Mai mult chiar, mirå faptul cå Gh. Cålinescu, cu toate cå era
¿i gazetar, nu a încercat så ia legåtura direct cu doctorul V. Vine¿, de la care ar
fi putut afla multe lucruri nu numai inedite, ci ¿i folositoare (ca så nu spun
„obligatoriu necesare”). Orice s-ar spune, lipsa oricårui interviu luat celor care
îl cunoscuserå pe Eminescu råmâne stranie.

Lucrurile sunt cu atât mai ciudate, cu cât, încå din 1903, Ilarie Chendi
anun¡å cå „renumitul neurolog ¿i acum academician dr. Marinescu preparå
un studiu complet” privind „boala lui Eminescu”. De ce o fi trebuit så treacå
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31 de ani pânå când Marinescu så scrie cele câteva pagini despre Eminescu
– pagini din care mai mult de o treime sunt dedicate unor medici ¿i unor pacien¡i
celebri, iar restul råmâne o simplå alåturare de parafraze? Nu cumva în 1903
Marinescu a renun¡at la preconizatul studiu tocmai pentru cå pricepuse ce s-a
petrecut, în realitate?

Så nu trezeascå suspiciuni faptul cå în Constitu¡ionalul – foaia junimistå
care, în mod inexplicabil, a de¡inut exclusivitatea asupra informa¡iilor privind
rezultatele autopsiei – nu este pomenit ¿i numele doctorului Marinescu, de¿i,
într-o conjuncturå încå tulbure ¿i dintr-un motiv ¿i mai incert, creierul lui
Eminescu i-ar fi fost trimis lui, nu se ¿tie de cåtre cine („Creierul mi s-a adus…”,
scrie el) ¿i la îndemnul cui ? ¥n numitul cotidian, „Ultimele informa¡iuni”
încep cu paragraful: „Azi dupå amiazi d-nii doctori ªu¡u ¿i Alexianu au fåcut
autopsia cadavrului lui Eminescu” ¿i se încheie cu precizarea cå trupul acestuia
„va fi depus în biserica Sf. Gheorghe-Nou, de unde…” Nici un cuvânt despre
doctorul Marinescu, a cårui presupuså interven¡ie ar fi avut loc între aceste
douå momente. ¥n schimb, peste decenii, avem surpriza så constatåm cå doctorul
Gheorghe Marinescu apare, brusc, ca girant al diagnosticului pus de ªu¡u,
dascål pe care, profesional vorbind, îl depå¿ise.

Poate exagerez, dar, pe un teren încå atât de nesigur cum sunt ultimii ani ai
vie¡ii lui Eminescu (unde atâ¡ia nechema¡i par så fi fost încuraja¡i så turbure
apele), nu prea am de ales; prefer så înaintez cu pa¿i mici, iritant de pruden¡i ¿i
de lipsi¡i de spectaculozitate, dar (cât de cât) siguri, decât så copiez modelul
celor care fac salturi mari, dar care se pråbu¿esc în genunea prejudecå¡ii.

Doctorul Gheorghe Marinescu scrie cu regret ¿i convins de ignoran¡a
noastrå: „Nu s’a påstrat nici craniul lui [Eminescu] ca så’l putem studia, cum
s’a fåcut pentru Kant, Beethoven ¿i al¡i oameni superiori”. Sårmanii! Nu este
o ironie ca tocmai „oamenii superiori” så fie înmormânta¡i fårå cap, doar pentru
ca ni¿te mititei så aibå subiect de studiu? Cui ajutå încercarea de a localiza
reduta geniului, presupus ca fiind ascuns în anumite celule ale creierului, precum
puiul în gåoace? La ce bun l-am cåuta ¿i l-am descoperi, dacå tot nu-l în¡elegem?
Cå de respect, ce så mai vorbim! Savantul Marinescu îl cåineazå pe Eminescu
pentru o vinå care, conform acestei scrisori, îi revine integral, întrucât oricât de
avansatå ar fi fost starea de descompunere invocatå, ea nu împiedica analizarea
creierului ¿i depistarea, fårå dubii, a eventualului sifilis.
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Contrazicerile unui savant

Potrivit documentelor, situa¡ia doctorului Gheorghe  Marinescu nu este
tocmai confortabilå. ¥ntre altele, el prezintå creierul lui Eminescu în douå
moduri diferite:

1914 – „Creierul… nu permitea un studiu fin al structurii
circomvolu¡iunilor. (…) Creierul era în adevår voluminos, circomvolu¡iunile
bogate ¿i bine dezvoltate ¿i prezintå ca leziuni microscopice o meningitå1)

localizatå în lobii anteriori. Din nenorocire…, nu am fåcut studiul istologic
ceea ce e o mare lacunå.”

1) Cuvântul „meningitå” poate fi doar dedus, grafia nefiind
deloc lizibilå, dar, foarte probabil, asta a vrut savantul så scrie.

1934 – „Necropsia a fost fåcutå de prof. ªu¡u ¿i
Alexianu. Creerul cântårea 1400 gr., iar circomvolu¡iile ¿i ¿an¡urile erau foarte
bine pronun¡ate. (Ambele informa¡ii apar în Constitu¡ionalul din 1889 – n.ns.)

Dupå 2 zile dela moarte s’a adus creerul la Institutul prof. V. Babe¿ care
m’a însårcinat så må ocup de studiul acestui organ pre¡ios. El se afla într’o
stare de putrefac¡ie din cauza cåldurei ¿i nu a putut fi utilizat pentru cercetåri
mai amånun¡ite. Trebuind så plec în stråinåtate, pentru a asista la
inaugurarea Sorbonei, creerul s’a pierdut.”

Principala deosebire dintre cele douå fragmente constå, a¿adar, în faptul
cå primul precizeazå existen¡a unei „meningite”, în vreme ce al doilea se
bazeazå, strict, pe informa¡iile apårute în Constitu¡ionalul. De¿i afirmå despre
creier cå „nu a putut fi utilizat pentru cercetåri mai amånun¡ite”, Gh.
Marinescu nu oferå nici un detaliu observat de el cu ochiul liber. ¥n plus, în
scrisoare nu face nici cea mai vagå referire la obliga¡ia de a pleca în Fran¡a,
de¿i o asemenea coinciden¡å nu se uitå u¿or – dovadå, douåzeci de ani dupå
ce a scris epistola, încå o avea vie în minte.

De aici ¿i cea mai nelini¿titoare întrebare care se pune privitor la doctorul
Marinescu: a ¡inut el, cu adevårat creierul lui Eminescu în mânå? L-a våzut,
måcar? Este scrisoarea din 1914 autenticå? ¥ntr-unul dintre manuscrisele lui
aflate la Academie, A. C. Cuza ne asigurå cå da. Con¡ine ea înså adevårul?
Putem crede cå Marinescu a uitat de prezen¡a „meningitei” sau ne putem
gândi cå, a¿a cum el îl implicå pe Babe¿ doar dupå moartea acestuia, ¿i al¡ii
s-au folosit de numele såu abia dupå anul 1938, când a decedat?
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Ce afirmå, în fond, neurologul Marinescu cå s-ar fi petrecut la Institutul
condus de Babe¿? ¥n 1914, când Babe¿ tråia, Marinescu sus¡ine – în particular,
nu public! – cå ar fi våzut personal meningita ¿i cå nu se gråbea nicåieri.
Peste douå decenii, relatarea se schimbå. Astfel, aflåm cå Babe¿ (acum
decedat) îl însårcinase pe Marinescu så studieze creierul lui Eminescu, fårå
a-i spune: 1) când ¿i de unde a aflat cå acesta fusese autopsiat; 2) când, cum
¿i de ce luase legåtura cu ªu¡u ¿i cu Alexianu ¿i, mai ales: 3) de ce nu-i
ceruse tânårului neurolog så participe nemijlocit la întreaga necropsie (unde,
potrivit ziarului Constitu¡ionalul, numai cine n-a vrut n-a venit) ¿i, apoi, så
aducå creierul la institutul lor, pentru cercetåri suplimentare. Dar Babe¿ fiind
mort din 1926, însu¿i ilustrul Gh. Marinescu putea acum så scrie orice
despre acel Eminescu „sifilitic ¿i alcoolic, cel mai mare poet al neamului
nostru, unul dintre cei mai adânci cugetåtori de care ne mândrim cu to¡ii…”
etcetera. Oare, cum ar fi så schimbåm persoana ¿i så spunem: „sifilitic ¿i
alcoolic, cel mai mare neurolog al neamului nostru, unul dintre cei mai
marcan¡i savan¡i ai plaiurilor române¿ti…”?

Så încercåm så reconstituim implicarea doctorului Marinescu, a¿a cum
este ea relatatå în perioada interbelicå. Prin urmare, creierul a sosit într-un
moment în care medicul tocmai trebuia så påråseascå ºara. Deci, se gråbea.
Se gråbea, se gråbea, dar cât de tare se gråbea? A plecat în stråinåtate chiar în
acea zi? Unde era în clipa în care a venit „marfa”? Dacå era la Institut ¿i nu a
våzut-o – dupå cum reiese din spusele lui, înseamnå cå dezinteresul era
covâr¿itor, de vreme ce nu a rezolvat sarcina primitå.

ªi-apoi, dacå Victor Babe¿ ¿tia cå doctorul Marinescu urmeazå så reprezinte
Institutul la Sorbona, cum l-ar fi desemnat tocmai pe el så analizeze creierul
lui Eminescu? ªi de ce tocmai ultra-specialistul Victor Babe¿ nu ar fi luat nici
o måsurå pentru conservarea celor douå emisfere?

Atunci, cine a trimis creierul, de ce ¿i cu ce rezultat?
¥ntru totul suspect, nici în amplul articol din 1934, Gh. Marinescu nu

precizeazå cine a avut ini¡iativa studierii creierului la Institutul Babe¿ ¿i, mai
ales, nu låmure¿te un aspect ¿i mai ciudat: data mor¡ii lui Eminescu. Dacå
acesta a murit pe 15 iunie, iar creierul lui a ajuns la Institut „dupå 2 zile dela
moarte”, deducem cå, din ra¡iuni care ne scapå, Eminescu a fost în mod
deliberat îngropat fårå creier?

Revin la întrebarea: cum ¿i de ce a ajuns creierul lui Eminescu de la Spitalul
Brâncovenesc la Institutul condus de Babe¿? Cum de Gh. Marinescu nu a fost
absolut deloc interesat de rezultatele amånun¡ite ale autopsiei, mårginindu-se
så repete doar ceea ce a auzit la al¡ii? Cum de el, marele savant, nu a sesizat cå
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lipse¿te documentul obligatoriu, con¡inând rezultatul necropsiei – consemnare
de care ar fi avut mare nevoie pentru a se putea pronun¡a (cât de cât) în cuno¿tin¡å
de cauzå? Dacå lucrurile s-au derulat invers, cei de la Institutul lui Babe¿
trezindu-se, tam-nesam, cu creierul lui Eminescu în bra¡e, dar constatând cå
nu îl pot studia datoritå stårii avansate de degradare, de ce nu l-au trimis înapoi
¿i de ce nu au fåcut public acest fapt?

De asemenea, este bizar cå, la rându-le, nici autopsierii ªu¡u ¿i Alexianu
nu au manifestat interes fa¡å de eventualele descoperiri ale colegului Marinescu.
Nu în ultimul rând, trebuie så constatåm cå o indiferen¡å la fel de mare a
dovedit ¿i Maiorescu, omul care se credea specialist în boli psihice ¿i care,
încå de  la 28 septembrie 1876, nota în jurnal: „una dintre cele mai animate
convorbiri pânå pe la 12 1/2 noaptea. Despre creierul mare ¿i cel mic (à
propos de excita¡ii ale poeziei ¿i Eminescu), apoi despre politicå democraticå
¿i liberalå” (subl. ns.).

O altå mare uimire stârne¿te modul nea¿teptat în care doctorul Gh. Marinescu
stabile¿te diagnosticul „bolii” lui Eminescu.

1914 – ¥n scrisoarea cåtre A. C. Cuza, maladia este indicatå în mod indirect:
„…litera¡i distin¿i cari ca ¿i dânsul au murit de Paralizia generalå”.

1934 – „…surmenat pânå la exces, sifilitic ¿i alcoolic, cel mai mare poet
al ¡årii…” bla-bla-bla. Ai zice cå lucrurile sunt limpezi. Patru paragrafe mai
jos, înså, Marinescu o întoarce:

„Dacå s’ar fi urmat oarecare norme în studiul boalei lui Eminescu ¿i s’ar fi consemnat
toate particularitå¡ile ¿i leziunile lui ne-am fi dat mai bine seama de cauza ¿i felul boalei
lui. Din nenorocire, nu s’a putut face aceasta.

Foarte probabil c’a suferit de paralizie generalå atipicå, cu remisiuni. Dar ceea ce
este surprinzåtor este cå unele turburåri au lipsit chiar în faza terminalå.” (subl. ns.)

Ce anume îl putea determina pe un academician, pe un medic cu reputa¡ia
lui Marinescu så facå asemenea viraje? Acum îl nume¿te, ferm, pe Eminescu
„sifilitic ¿i alcoolic”, acum recunoa¿te cå, „din nenorocire”, încå nu sunt certe
„cauza ¿i felul boalei lui”.

Deci, „Foarte probabil c’a suferit de paralizie generalå atipicå, cu
remisiuni”!   „Atipismul” este convenabil, dar må întreb dacå, totu¿i, nu are ¿i
el ni¿te limite. De pildå, for¡ând mult nota, nu cred cå o hepatitå se poate
manifesta ca un infarct ori ca o colicå biliarå, oricât de atipicå ar fi ea sau cå,
în general, omul sånåtos poate så fie socotit un bolnav atipic. Må întreb în ce
a constat, concret, atipismul Paralaziei generale de care se spune cå ar fi suferit
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Eminescu. Savantul Gh. Marinescu scrie cå „unele turburåri au lipsit chiar
în faza terminalå” (subl. ns.), dar uitå så le enumere pe cele care s-ar fi
manifestat ¿i pe baza cårora el a pus ¿tampila de Paralizie generalå.
Ra¡ionamentul meu nu este, subliniez, al unui medic ¿i, dacå pun aceste întrebåri,
nu o fac pentru a combate, ci în speran¡a cå lumea medicalå – din care au fåcut
parte ªu¡u, Vine¿, Marinescu, Isac ¿i al¡ii – va låmuri odatå, convingåtor, acest
dosar pe care tocmai numårul exagerat de diagnostice contradictorii îl indicå
drept maculaturå de presupuneri ¿i erori, care mineazå reputa¡ia unui om, pentru
a permite câtorva pigmei så i se cocoa¡e pe umeri.

Så mergem pe firul „bolii”, de la începutul ei: deci, în iunie 1883, s-ar fi
instalat Paralizia generalå progresivå. Aceasta s-ar fi manifestat prin necontenit
delir, timp de „vre-o 6 luni ¿i 8 zile” (Maiorescu, 18 ianuarie 1884), dupå care
urmeazå o remisiune, Eminescu devenind perfect normal pentru mai bine de
doi ani ¿i jumåtate, când iar ar fi cåzut pradå manifestårilor Paralizei generale,
pentru nici douå luni. Urmeazå altå remisiune, care dureazå nici o jumåtate de
an. Evadat din Ia¿i, „pacientul” Eminescu ajunge la Boto¿ani, unde cautå så
scape de regimul cazon ¿i de teroarea sub care tråia între junimi¿ti, ca orice om care
se ¿tie permanent urmårit, permanent corectat, permanent îndrumat, dându-i-se peste
degete ca unui copil, de cåte ori dorea ceva, dar nu avea voie de la ¥mpåratul.
ªi unde, nu în ultimul rând, nimeni nu îl îndemna så scrie, ca så nu se surmeneze,
vezi Doamne, ¿i unde nimeni nu îl ajuta så-¿i recupereze manuscrisele ¿i
bilbioteca, to¡i tratându-l ca pe un alienat irecuperabil. Eminescu pare så se fi
împåcat mai u¿or cu atmosfera din ospiciu – unde, måcar, nu era cicålit fårå
încetare – decât cu traiul din Ia¿i, ora¿ ce-i devenise nesuferit. La Boto¿ani,
dupå ce petrece doar câteva zile de lini¿te ¿i pace, se pomene¿te subit luat pe
sus ¿i internat în spitalul din localitate, din motive despre care nimeni nu a
scris un cuvânt. Unii zic cå se ispråvise iar remisiunea. Maiorescu, vorbind
doar de douå „recidive”, contrazice înså aceastå opinie. Refuzul lui Eminescu
de a mai primi hranå cât timp s-a aflat în spital (azi, i-am zice grevå a foamei)
este numai unul dintre argumentele care aratå cå nu boala era de vinå. Urmeazå
cam o lunå ¿i jumåtate de „reintrare în drepturi” a Paraliziei generale, întreruptå
de o nouå remisiune, de aproximativ un an ¿i jumåtate. Starea de deplinå sånåtate
dispare din nou, brusc, atunci când Eminescu revine în Bucure¿ti hotårât så
redevinå om de preså. Abia începuse så se reacomodeze cu mediul bucure¿tean,
când este iar ridicat ¿i închis la ªu¡u, de unde nu a mai ie¿it decât mort. Totul a
durat fix 6 ani, maximum de via¡å la care ar putea spera ¿i un adevårat suferind
de Paralizie genereralå,  din clipa instalårii acestei faze de încheiere. Din acest
punct de vedere, lucrurile par a sta chiar ca la carte!
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Medicina poate înså admite alternan¡a Paraliziei generale cu remisiuni,
dupå tiparul mai sus prezentat? ¥ntreb.

Indiferent de råspuns, statistica råmâne inflexibilå. Ea ne aratå cå, în cazul
lui Eminescu, „sifilisul” ar fi fost atât de atipic, încât, într-un interval de 6 ani,
Paralizia generalå ar fi fost activå cel mult un an ¿i patru luni, restul de 4 ani ¿i
8 luni fiind tråit în remisiuni, în timpul cårora capacitå¡ile intelectuale îi erau
neatinse – de unde am putea deduce cå Paralizia generalå ¿i sånåtatea au
coexistat, ca douå entitå¡i distincte, precum patentul ¿i ¿urubelni¡a, distrugerea
materiei nervoase nefiind decât aparentå sau temporarå. Dacå Paraliziei generale
i se spune ¿i „progresivå”, din cauzå cå ea este o boalå (de fapt, o fazå a unei
boli) care se agraveazå continuu, numårul mare al „remisiunilor” detectate în
cazul lui Eminescu ¿i impresionanta lor întindere în timp, aproape cå ne-ar
face så credem cå, la nevoie, celula nervoaså seamåna cu tufi¿ul ¿i, înmugurind
sub måmoasa ac¡iune a treponemei, transformå creierul într-o pådure, care,
ca-n poveste, cre¿te pe måsurå ce-o defri¿ezi.

Doctorul Marinescu mai scrie ¿i cuvântul „leziuni”. Deducem cå, a¿a
cum era de bånuit, Marinescu era interesat så ¿tie dacå au fost descoperite
ori ba leziuni de naturå sifiliticå. Cuvântul „leziuni” nu mai este folosit
decât o singurå datå în actele medicale, când, cu doar trei luni înaintea
mor¡ii lui Eminescu, doctorii ªu¡u, Alexianu ¿i Petrescu (Petrini?) îl
examineazå, la cererea primului-procuror ¿i constatå, între altele: „nu
prezintå pe suprafa¡a corpului leziuni remarcabile” (23 martite 1889). Ce
ne-am putea dori mai clar? Cum putea cineva så ajungå în faza ter¡iarå a
sifilisului, fårå a avea pe trup urmå de cicatrice tipicå acestei ståri morbide?
Peste decenii, la 1 iunie 1931, V. Vine¿ va scrie, viclean, într-un articol
publicat în România medicalå: „Prezenta pe ambele gambe cicatrice, urme
ale unor ulcere vechi (sifilitice?)”. Asupra acestor afirma¡ii ale lui V. Vine¿,
prezentate mai amplu în pagini trecute nu mai revin, aten¡ionând doar asupra
faptului cå el însu¿i, de¿i îl îndopase pe Eminescu cu mercur, declarå cå nu
¿tia cu precizie dacå leziunile în cauzå erau sau nu „sifilitice”.

Bolile psihice curente sunt detectabile prin modul de percepere a realitå¡ii
înconjuråtoare, prin rela¡ia insului cu sinele, prin tipul de legåturi dintre individ
¿i mediul în care tråie¿te etcetera. Ele existå, cunosc o multitudine de forme,
dar nu pot fi depistate prin analizå anatomo-patologicå simplå, cum se întâmplå
în cazul sifilisului, în general (gra¡ie a¿a-numitului „sifilis florid”), ¿i al Paraliziei
generale, în special (care laså în urmå ¿i gomele sifilitice – mici tumori). Spre
deosebire de schizofrenie, bunåoarå (concept introdus în 1901 de psihiatrul
elve¡ian P. E. Bleuler, cu aportul lui H. Meier ¿i C. J. Jung – schizein = a
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diviza, phrenos = spirit), unde dereglårile – de un anume tip – sunt produse de
cauze nici aståzi totdeauna cunoscute cu precizie, sifilisul, fiind o boalå
infec¡ioaså, nu este un „defect” al organismului, ca boala psihicå „obi¿nuitå”,
ci efectul agresårii lui de cåtre o altå vie¡uitoare, microscopicå. Dacå schizofrenia
nu poate fi depistatå prin analizå anatomo-patologicå, nu la fel stau lucrurile ¿i
cu sifilisul, în general, ¿i cu Paralizia generalå, în special. Spirocheta sifilisului
produce leziuni vizibile, ale cåror urme nu mai dispar în veci ¿i care, în faza

ter¡iarå, mai ales dacå apar în creier, nu se mai vindecå, dar de agravat se pot
agrava continuu. De altfel, tocmai distrugerea unor centri nervo¿i ai creierului
este cea care poate produce paralizia propriu-ziså. De aceea, în cazul sifilisului
cerebral, se poate, eventual, vorbi de perioade de sta¡ionare, dar nu ¿i de reveniri
spectaculoase la starea de dinaintea intrårii în faza ter¡iarå.

Pozi¡ia doctorului Gh. Marinescu pare cu atât mai ¿ubredå, cu cât el
mai precizeazå, legat (¿i) de „foarte probabilul” atipism al sifilisului: „Dacå
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s’ar fi urmat oarecare norme în studiul boalei lui Eminescu ¿i s’ar fi
consemnat toate particularitå¡ile ¿i leziunile lui…” Prin urmare, „boala”
lui Eminescu nu a fost urmåritå conform „normelor”? Prin urmare, de¿i
acest lucru era obligatoriu prin Lege, nu „s-au consemnat toate
particularitå¡ile ¿i leziunile”? Aflåm încå o datå cå lui Eminescu nu i-a
fost întocmitå fi¿a medicalå ¿i cå nu au fost emise documente medicale în
ceea ce-l prive¿te. Desigur, apare întrebarea: ¿i-atunci, în ce temei vorbe¿te
Marinescu? Dacå nu a cunoscut „toate particularitå¡ile ¿i leziunile lui”,
cum s-a hazardat så punå diagnosticul de sifilis?

Dar, mai ales, cum så-l credem pe doctorul Gh. Marinescu, când, a¿a
cum se vede în facsimilul de mai jos, ªu¡u însu¿i a scris cu mâna lui, fårå så
aibå pistolul la tâmplå: „Erroare. Eminescu nu a fost sifilitic”?

De asemenea, repetåm, ªu¡u contestå ¿i excesul de båuturå , la care,
potrivit  câtorva voci råzle¡e ¿i lipsite de orice argument, s-ar fi dedat Eminescu.

Pe criterii pur subiective, Marinescu pare så aibå în ace¿tia din urmå încredere
mai multå decât are musulmanul în strigåtul muezinului.

Pove¿ti de adormit copiii critici

Diversiunea cu infirmiera neglijentå este o altå poveste… clasicizatå,
din påcate. Se pretinde cå, într-o „comunicare de popularizare”, doctorul
Marinescu ar fi declarat cå n-a putut studia creierul lui Eminescu, din cauza
unei greu credibile erori comise de o biatå îngrijitoare anonimå!

Så zicem cå Augustin Z. N. Pop are dreptate ¿i så ni-i imaginåm pe ªu¡u,
Alexianu ¿i Petrescu (Petrini?) cum pun creierul „într-un recipient de sticlå”
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¿i, prin Subaltern, i-l trimit lui Marinescu. Cum a ajuns înså recipientul pe un
pervaz încins de soare? Oare, îl putem „vedea” pe Subaltern ajungând la
Institutul condus de V. Babe¿, predând „recipientul” primei îngrijitoare întâlnite,
cea mai toantå, dupå care fuge la ¿trand?

Lucrul este cu atât mai derutant cu cât, conform lui A. Z. N. Pop, doctorul
Marinescu era cel care apelase la ªu¡u – fiind, prin urmare, direct interesat.
Bun profesionist, el ¿tia cå, dupå deces, creierul se altereazå rapid, astfel încât,
în mod normal, chiar dacå îngrijitoarea ar fi pus creierul în mod inten¡ionat pe
pervaz, efectul nu putea fi prea grav, deoarece Gh. Marinescu, anun¡at cå i-
a sosit „marfa”, ar fi apårut imediat, spre a o studia.

Sigur cå se pot gåsi multe subterfugii convenabile, greu sau chiar imposibil
de demontat cu probe materiale. Oricând pot fi invocate elemente de ordin
subiectiv, precum neaten¡ia, prostia, întâmplarea nefastå ¿i altele. Dar nu cumva
o atare scuzå este, în fond, menitå så ascundå nemedicilor (adicå, majoritå¡ii
covâr¿itoare) faptul cå în cazul lui Eminescu nu existå nici un document oficial
cerut de Lege pentru autopsii? Nu cumva s-a încercat så se stingå vina penalå
a doctorului ªu¡u, pe seama neglijen¡ei unei anonime femei de serviciu din
institu¡ia doctorului Marinescu?

ªi cum se face cå lipse¿te orice reac¡ie din partea doctorului ªu¡u sau a lui
Maiorescu fa¡å de „nebågarea de seamå” a salaria¡ilor din subordinea lui
V. Babe¿ ¿i Gh. Marinescu? Cum de nu a avut loc nici un dialog pe aceastå
temå între cei doi medici? Cum de incidentul nu a fost consemnat nici måcar
de atoate¿tiutorul Constitu¡ionalul? Complicitate? De ce Eminescu a fost dus
la bisericå ¿i depus înainte ca Marinescu så returneze creierul defunctului? Era
aceasta o practicå a vremii? Era creierul lui Eminescu material didactic? Atunci,
de ce nu a fost conservat?

Dar, pe lângå toate considerentele mai sus exprimate, proba cea mai
solidå cå Augustin Z. N. Pop imagineazå atunci când aruncå toatå vina pe
„nebågarea de seamå” a unei îngrijitoare o constituie mårturia lui Marinescu
însu¿i. De¿i oferå douå variante, nici una dintre ele nu concordå cu istorioara
lui A. Z. N. Pop. Concret, în scrisoarea din 1914, Gh. Marinescu sus¡ine cå
„Putrefac¡ia era datoritå faptului cåldurei celei mari ¿i probabil cå s-a scos
prea târziu dupå moarte”, iar în articolul Geniul ¿i nebunia lui Eminescu
este foarte precis, men¡ionând, cum am mai aråtat, cå institutul lui V. Babe¿
ar fi primit creierul fix „Dupå 2 zile dela moarte”, când „se afla într-o stare
de putrefac¡ie din cauza cåldurei ¿i nu a putut fi utilizat pentru cercetåri mai
amånun¡ite. Trebuind så plec în stråinåtate, pentru a asista la inaugurarea
Sorbonei, creerul s’a pierdut.”
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¥n cazul în care Marinescu ar fi primit creierul lui Eminescu „dupå 2
zile dela moarte”, înseamnå cå i s-a cerut pårerea dupå ce defunctul fusese
deja înhumat? Ultima frazå citatå pune ¿i ea pe gânduri. Dacå creierul s-a
pierdut fiindcå profesorul doctor ¿i academicianul Gh. Marinescu a trebuit
så plece la Sorbona, så în¡elegem cå acesta era ¿i un fel de coordonator al
îngrijitoarelor? ¥n lipsa lui se dådea totul peste cap în Institut? Oare, Institutul
era pustiu? Oare, Marinescu era singurul medic? Oare, Babe¿ n-ar fi avut
curiozitatea så afle verdictul lui Marinescu? Oare, Babe¿ nu ar fi låsat nici
un rând despre cele întâmplate?

De ce a acceptat prof. dr. acad. Gh. Marinescu
så se compromitå?

A¿adar, academicianul Gh. Marinescu îl infirmå pe Augustin Z. N. Pop în
cel mai explicit mod cu putin¡å. Istoriograful nostru nu poate invoca
necunoa¿terea, de vreme ce pomene¿te, concret, locul ¿i data apari¡iei „eseului”
(gre¿ind doar anul!) ¿i de vreme ce publicå scrisoarea în facsimil! ªi-atunci, te
întrebi: care a fost scopul inven¡iilor sale? A fost ideea lui? Ca ¿i în alte cazuri,
A. Z. N. Pop nu precizeazå de unde de¡ine datele acestea atât de ciudate.

¥ntrebårile se leagå de alta: cine ori ce l-a determinat pe Gh. Marinescu så
semneze un articol, din care probitatea lui iese atât de ¿ifonatå? Obliga¡ii?
Apartenen¡e nebånuite? Po¡i så nu te întrebi dacå, nu cumva, din punctul de
vedere al marelui neurolog, articolul Geniul ¿i nebunia lui Eminescu nu
reprezintå un compromis necesar Cuiva, care, avându-l la îndemânå, så-l
fructifice în mod viclean, asigurându-¿i totodatå spatele, gra¡ie prestigiului lui
Marinescu?

Precizarea cå doctorul Marinescu nu a analizat creierul primit de la ªu¡u
så fie, pentru public, un fel de mesaj subliminal, cu rostul de a convinge cå s-ar
fi efectuat autopsia (altminteri, neurologul neavând ce studia) ¿i cå ea ar fi
confirmat diagnosticul pus – deduså din ceea ce am numi aståzi „transparen¡a”
autopsierilor? Ce i-a re¡inut pe autopsierii ªu¡u ¿i Alexianu „så sec¡ioneze
pentru analize creierul poetului”, cum sus¡ine A. Z. N. Pop cå ar fi inten¡ionat
Gh. Marinescu? ¥n ce au constat, la urma urmei, investiga¡iile fåcute de cei doi
medici aminti¡i? Ce au învå¡at studen¡ii (a cåror prezen¡å la autopsie este
invocatå de Anonimul mediatizat de G. Potra) de pe urma necropsiei efectuate
de doctorul Al. ªu¡u, profesorul de medicinå legalå al Facultå¡ii de Medicinå
¿i care, din 1893, avea så de¡inå catedra de medicinå legalå ¿i boli nervoase?
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Povestea cu infirmiera neglijentå trebuia så abatå aten¡ia de la necropsia
propriu-ziså, mutând-o asupra unei imposibile cercetåri suplimentare ¿i så
explice, astfel, de ce nu a fost atent studiat creierul lui Eminescu? Ideea cå s-ar
fi dorit un studiu mai aprofundat trebuia så inducå publicului, încå o datå,
convingerea cå rezultatul necropsiei ar fi confirmat diagnosticul de sifilis?

Surprinzåtor, în relatårile doctorului Gh. Marinescu, numele confratelui
såu Al. ªu¡u aproape cå nu apare, cu toate cå acesta era medicul cel mai profund
implicat în cazul Eminescu. ¥n schimb, când prezintå istoricul bolii lui
Eminescu, Gh.  Marinescu preia substan¡ial din ideile cuprinse în versiunea
incontrolabilå ¿tiin¡ific a romancierului Gh. Cålinescu, îngro¿ând ¿i mai mult
tu¿ele acestuia. De pildå:

„La 28 Iunie 1883 se ivesc primele semne de nebunie. Amenin¡å cu revolverul la
Cap¿a pe Regele Carol I; dus la baia Mitra¿evsky laså apa så curgå în ne¿tire. Personalul
sparge u¿a pentru a împiedica un dezastru.

¥ntors acaså roste¿te cuvinte fårå ¿ir, dar rimând între ele. Nu mai recunoa¿te pe
nimeni. Fu condus la Institutul Caritatea a[l] d-rului ªu¡u. Avea 33 de ani. ”

Penibil! ¥n atât de pu¡ine cuvinte, a¿a potop de inep¡ii, sub semnåtura lui
Gh. Marinescu! Deci… însu¿i Carol I ie¿ise la Cap¿a, ca så ia un suc? Care
este temeiul documentar al acestui nefericit pasaj? Så luåm informa¡iile, pe
rând:

a) Povestea de la Cap¿a este relatatå de o singurå surså, nemedicul Al. Ciurcu,
individ care, ¿i el, redå ceea ce pretinde cå i-ar fi povestit Gr. Ventura, mort de
doi ani la ora a¿a-zisei dezvåluiri ¿i de un sfert de veac la data apari¡iei textului
lui Gh. Marinescu!

b) Episodul „baia Mitra¿evski” nu este povestit decât dupå mai bine de
douå decenii ¿i jumåtate, de la momentul în care se pretinde cå ar fi avut loc.
Prima lui parte, conform cåreia Eminescu „a dat drumul la atâta apå fiartå,
încât s-a opårit” provine dintr-un unic izvor (acela¿i Al. Ciurcu), fiind, peste
alte douå decenii (deci, la aproape o jumåtate de veac de la eveniment!),
completatå de Cålinescu, care renun¡å la opårealå, dar adaugå cu de la sine
putere cå ar fi fost spartå u¿a. Singurul document din epocå, în care se face
referire la intrarea în cabina de baie este procesul-verbal al Poli¡iei (ale cårui
informa¡ii Gh. Cålinescu le folose¿te selectiv ¿i fårå a le preciza provenien¡a).
¥n acest act oficial, nu se spune nimic de spargerea u¿ii – ba, dimpotrivå: din
moment ce a putut fi încuiatå dupå ce „comandoul” ¿i-a încheiat misiunea,
rezultå cå fusese deschiså fårå a folosi mijloace extreme.
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c) Nu „personalul” båii s-a ocupat de påtrunderea în for¡å, ci comisarul
Nicolescu, ajutat de „amicii” lui Eminescu.

d) Ce „dezastru” putea provoca scurgerea apei ¿i cum de nimeni din
personalul båii nu a sesizat-o? Informa¡ia este, probabil, preluatå din cartea lui
Cålinescu, dar nu a circulat în epocå. Cea mai bunå dovadå råmâne faptul cå
aceasta nu a fost consemnatå nici måcar în procesul-verbal al Poli¡iei, cu toate
cå C. N. Nicolescu, comisarul semnatar, avea tot interesul så-¿i legitimeze cât
mai credibil interven¡ia.

e) Gh. Marinescu este singurul autor care – de unde oare? – sus¡ine cå,
dupå ce s-ar fi spart u¿a cabinei de baie, Eminescu s-ar fi întors acaså. Så fi
umblat în epocå un astfel de zvon? Cei care l-au informat pe Marinescu cå,
odatå revenit în cåmåru¡a lui din Amzei, Eminescu ar fi rostit „cuvinte fårå ¿ir,
dar rimând între ele” nu i-au spus ¿i numele respectivilor martori ¿i cum
ajunseserå dumnealor acaså la el?

f) „Nu mai recunoa¿te pe nimeni”, adaugå Gh. Marinescu, contrazicând
întreaga memorialisticå existentå, cåci nimeni nu declarå cå, întâlnindu-l pe
Eminescu, ar fi avut surpriza så constate cå acesta nu îl recuno¿te. Cu regret,
trebuie så remarcåm cå eminentul doctor fie nu a citit cu aten¡ie nici måcar
lucrarea lui Cålinescu, fie fabuleazå.

g) „Prof. dr. GH. MARINESCU, Membru al Academiei Române”, cum
semneazå neurologul textul såu din Universul, vorbe¿te de „semne de nebunie”,
fårå a spune în ce constau ele. Referitor la faza în care se gåsea „boala”, singura
trimitere explicitå o face în epistola cåtre A. C. Cuza, când scrie fårå ezitare cå
Eminescu ar fi „murit de Paralizie generalå” – în articolul publicat în 1934,
socotind înså acest diagnostic ca „foarte probabil”, dar nu cert!

ªi mai curios råmâne înså faptul cå doctorul Gh. Marinescu nici måcar
nu aminte¿te bile¡elul cu preten¡ie de certificat medical, semnat de ªu¡u la
5 iulie 1883 ¿i nu scrie nici un cuvânt despre tratament ¿i evolu¡ia bolii în
aceastå etapå.

De-aici, deja, începe så se contureze latura imoralå a implicårii savantului,
frizând tåinuirea infrac¡iunii, cåci råmâne de necrezut ca doctorul Gh. Marinescu
så nu fi ¿tiut, barem, cå nimeni nu putea fi legal internat într-un ospiciu, în
absen¡a unui certificat medical eliberat de o comisie de medici. Prin urmare,
nu se poate crede cå el nu a våzut încå de atunci cå se comite un abuz få¡i¿.
Oare, din aceastå cauzå så fi trecut complet sub tåcere amestecul lui ªu¡u?

De altminteri, a¿a cum am aråtat, neurologul Gh. Marinescu recunoa¿te
cå nici una dintre pu¡inele probe indubitabile la care a avut acces (con¡inutul
unor articole scrise de Eminescu ¿i probe ale grafiei acestuia) nu indica deloc
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sifilisul. Diagnosticul lui, råmas în coadå de pe¿te, a fost pus în temeiul câtorva
consemnåri ale unor persoane apar¡inând unui singur grup de interese: Junimea.

¥n fine, un alt argument cå doctorul Gh. Marinescu n-ar fi tocmai inocent
în aceastå poveste råmâne faptul cå, încå din iunie 1889, lipse¿te cauza mor¡ii
lui Eminescu. S-a vorbit despre ea – mai ales prin preså, s-a dat de în¡eles cå ar
fi ba una, ba alta, dar nu existå consemnatå, concret, într-un document oficial,
semnat de legi¿tii despre care ni se spune cå ar fi fåcut autopsia, iar certificatul
de moarte (numårul 161/1889), pe baza cåruia Primåria a eliberat actul de
deces necesar înhumårii, pare så nu fi fost våzut decât de Nicolae Hagi Stoica,
„oficiar de stare civilå”, care a consemnat decesul lui Eminescu în Registrul
pentru mor¡i pe anul 1889. Gh. Marinescu nu numai cå o scaldå, înså chiar ¿i
atunci când se hazardeazå så scrie cå Eminescu ar fi fost „sifilitic ¿i alcoolic”,
o face dupå ce în¿irå drept „probe” zvonuri ¿i påreri, venind, repet, dintr-un
extrem de limitat numår de guri ¿i niciodatå fåcând trimitere la pionul principal:
defunctul lui confrate, Al. ªu¡u.

La vremea apari¡iei sale, articolul lui Gh. Marinescu nu a avut deloc un
efect spectaculos. El a început så stârneascå valuri mai mari, doar dupå ce a
fost pus pe tapet de A. Z. N. Pop, care l-a întrebuin¡at dupå cum i-au dictat
propriile nevoi. Afirma¡iile lui Augustin Z. N. Pop reprezintå o mare problemå,
pentru cå, pânå una-alta, ele existå, sunå grozav de ferm, sunt preluate de o
mul¡ime de al¡i autori ¿i, în consecin¡å, continuå så influen¡eze publicul,
îndreptându-l ¿i mai ståruitor în aceea¿i direc¡ie gre¿itå.



¥n aten¡ia Academiei Române
Academia Românå a premiat (¿i) monografia lui Gh. Cålineascu, Via¡a

lui Mihai Eminescu. Implicit, astfel, ea ¿i-a asumat versiunea acestuia,
confirmând pentru opinia publicå diagnosticul de sifilis pus de numitul autor
lui Eminescu. Cu speran¡a cå nu sunt necesare cereri exprese în acest sens,
Academia autosesizându-se într-o chestiune atât de importantå, în care este în
joc ¿i prestigiul ei, a¿teptåm ca renumita institu¡ie så-¿i precizeze pozi¡ia fa¡å
de argumentele anchetei noastre, fie demonstrând cå sunt inexacte, fie corectând
eroarea comiså în urmå cu decenii. Dar, indiferent ce decizie va lua, aceasta
trebuie anun¡atå în mod public.
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MAIORESCU ¿i EMINOVICII
sau

MÅªTILE ¥NGERULUI PROTECTOR

Falsuri noi pentru o minciunå veche

Ca ¿i cum n-ar fi prea de ajuns vechile neadevåruri sfruntate, domnul
G. Muntean ne oferå o gogoa¿å fierbinte. ¥n volumul Eminescu. 100 documente
noi (catalogat de Z. Ornea drept „o nestematå de pre¡”), G. Muntean scrie:

„¥n ¥nsemnåri zilnice Maiorescu adaugå: «Luni 15/27 august 1883. Am fost la
sanatoriul Soutzo så våd pe Eminescu. Deliriu necontenit. Nu m-a cunoscut. Trist aspect.
Venise fratele såu la mine – a profitat de ocazie ca så iee (subl. ns.) ceasornicul de aur a
(sic!) sårmanului nebun. ªi tatå-såu (subl. ns.) a venit la mine.» Nici pe el (subl. ns.) nu
l-a recunoscut Eminescu, pe care båtrânul sfâ¿iat de atâtea suferin¡e, l-a låsat în seama
lui Maiorescu.”

De¿i aceastå variantå a textului original cuprinde o sumå de scorneli greu
calificabile, aparent, domnul Muntean nu ar fi, totu¿i, decât pe jumåtate vinovat.
¥ntr-adevår, de¿i nu mårturise¿te, rândurile de mai sus, pe care le prezintå ca
fiind chiar din jurnalul lui Maiorescu, sunt preluate, de fapt, din I. E. Torou¡iu
(volumul IV). Dacå ne gândim înså cå dumnealui a fost ¿i salariat al Institutului
condus de Gh. Cålinescu, participând la studierea ¿tiin¡ificå a patrimoniului
Eminescu, nimic nu-l poate exonera de råspundere profesionalå. Este intolerabil
ca o asemenea eroare (?) grosolanå de text så persiste mai bine de o jumåtate
de veac, fiind cu elan „clasicizatå” prin rutina autorilor de „cår¡i din cår¡i”!
Cazul domnului G. Muntean, care împarte responsabilitatea cu al¡i asemenea
speciali¿ti, ne aratå, încå o datå, cå, în cera ce-l prive¿te pe Eminescu,
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superficialitatea craså atinge cote imorale. Se impune tot mai acut o riguroaså
reverificare a tuturor documentelor referitoare la Eminescu ¿i o atestare a
pieselor autentice, separându-le de mun¡ii de tala¿ pseudo-informativ. Dacå
nu se va despår¡i adevårul indubitabil de rest, se va continua så se parafrazeze
dupå ureche ¿i dupå interese – caz în care, ce nevoie mai avem de arhive, ce
nevoie mai avem chiar de adevår?

¥n citatul oferit de ofensivul cercetåtor G. Muntean, nici måcar datarea
nu este conformå originalului, iar formule precum „så iee” („ee”, dupå
Torou¡iu) sau „tatå-såu”, de naturå så creeze impresia de autenticitate, nu
fac decât så-l în¿ele pe cititor. Oare, domnul G. Muntean nu ¿tie cå fragmentul
invocat din jurnalul lui Maiorescu este scris în germanå ¿i cå, traducerea
efectuându-se dupå anii 1930, nu mai putea fi folositå forma popularå
(regionalå) a verbului a lua?

ªi-apoi, nicåieri în jurnalul lui Maiorescu nu figureazå formularea: „Luni
15/27 august 1883.” ¥n ziua la care se referå G. Muntean, primele cuvinte
sunt: „Duminicå 14/26 Aug. – pânå Miercuri 17/29 Aug”.

¥n ¥nsemnåri zilnice, apårute sub îngrijirea lui Rådulescu-Pogoneanu,
textul respectå manuscrisul ¿i sunå astfel:

„Aståzi vizitat un minut 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. Acum 2 zile
(subl. ns.) a fost la mine tatål såu (anecdote din societatea moldoveneascå de odinioarå)
¿i dupå aceea fratele såu, locotenentul, care s’a folosit de aceastå ocazie spre a-¿i anexa
ceasornicul alienatului såu frate.”

Diferen¡a dintre traducerea domnului G. Muntean ¿i original este
fundamentalå. Maiorescu nu l-a vizitat pe Eminescu în aceea¿i zi în care i-a
avut oaspe¡i pe tatål ¿i pe fratele acestuia (15 august), ci doar douå zile mai
târziu. Gre¿e¿te involuntar venerabilul G. Muntean?

Comprimând textul mistificat, ob¡inem: „Am fost la sanatoriul Soutzo så
våd pe Eminescu… Nu m-a cunoscut. Venise fratele såu la mine… ªi tatå-såu
a venit la mine.” Aici, G. Muntean închide ghilimelele ¿i continuå pe cont
propriu: „Nici pe el nu l-a recunoscut Eminescu”. Deci, cåminarul s-ar fi
våzut cu Eminescu, la 15 august, fårå så fie recunoscut de fiu-såu. A¿a cum
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se succed frazele, te po¡i gândi cå aceastå afirma¡ie existå ¿i în jurnalul lui
Maiorescu, poate sub o altå formå, parafrazatå de G. Muntean. Nici vorbå!
Fratele Matei nu a fost låsat så meargå la ospiciu, spre a-l vedea pe Eminescu,
iar tatål nu a trebuit så fie oprit, din simplul motiv cå nici nu a venit în
Bucure¿ti, afirma¡ia lui Maiorescu fiind, ¿i ea, neadevåratå.

Gre¿ealå? Adicå domnul G. Muntean, scriitor de subsoluri de primå mânå,
nu ¿tie så citeascå? Må tem cå eroarea dumnealui miroase a premeditare. ªi
iatå de ce: în jurnalul lui Maiorescu, nu se face vorbire nici de drumul
båtrânului Eminovici la ospiciul lui ªu¡u, nici de întâlnirea lui cu Eminescu.
Prin urmare, G. Muntean fie de¡ine informa¡ia din altå parte decât de la
Maiorescu (caz în care avea obliga¡ia så men¡ioneze sursa), fie aceasta îi
apar¡ine – situa¡ie în care se impunea så o sus¡inå cu probe. Cum probe nu
existå, rezultå limpede cå domnul G. Muntean are dreptul de autor asupra
adåugirii cu pricina. ¥n consecin¡å, nu putem crede decât cå a încercat så se
foloseascå în mod oneros de spusele altcuiva, dupå ce, din slabå cunoa¿tere
sau din interes, le adåugase informa¡ii ireale, produs al propriei fantezii.

¥n fine, dupå pasajul citat, domnul G. Muntean nu se astâmpårå ¿i mai
adaugå un paragraf, ce pare scris de un om care s-a trezit brusc dintr-un somn cu
visuri ciudate: „Deci (subl. ns.) ceasul a fost «reclamat» înainte de perioada
«recluziunii acestuia la Viena», cum presupunea nu demult Augustin Z. N. Pop
în citata sa lucrare (?) la p. 349-350”. Aproape cå te sperii. ªi ce-i cu asta? E
de råu, e de bine? Care este legåtura ¿i, mai ales, care este relevan¡a
„presupunerii” lui A. Z. N. Pop, când acest lucru îl aflåm direct din jurnalul
lui Maiorescu, unde este notat negru pe alb? Dacå asta e principala concluzie
pe care o poate trage domnul G. Muntean, oftåm ¿i spunem ¿i noi, ca dumnealui,
în originala-i traducere: „Trist aspect”.

Ca orice anomalie, ¿i aceastå fraudå informa¡ionalå ridicå întrebarea: de
ce a fost nevoie de ea? Din disperare? Maiorescu nu e aståzi apårat atât pentru
ceea ce a scris, cât pentru sistemul pe care l-a creat? De ce domnul G. Muntean
se stråduie¿te prin orice mijloace så dea legitimitate ac¡iunilor întreprinse de
Maiorescu împotriva lui Eminescu? Råmâne un grav ¿i semnificativ indiciu
cå, undeva, s-a ¿tiut totu¿i adevårul în legåturå cu Eminescu.

Oricât s-ar strådui, domnul G. Muntean ¿i al¡ii nu reu¿esc så ne convingå
cå Gheorghe Eminovici ¿i-ar fi vizitat fiul la ospiciul lui ªu¡u ¿i cå acesta nu l-
a recunoscut. Preten¡ia Magistrului, care afirmå cå ar fi primit dezlegare de la
cåminar så se ocupe de Eminescu råmâne o tentativå penibil e¿uatå. Maiorescu
însu¿i s-a împotmolit aici.
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O epistolå care n-a fost trimiså

Anumite surse istoriografice pretind cå, în ziua de 15 august, la el acaså,
Maiorescu ar fi purtat cu Matei Eminovici o discu¡ie decisivå pentru destinul
lui Eminescu. Sosit la Bucure¿ti special pentru a-¿i scoate fratele de la ªu¡u ¿i
a-l lua pe Eminescu cu sine, la Râmnicu Sårat, în urma acestei conversa¡ii, din
motive necunoscute, Matei ar fi renun¡at la acest proiect.

Pe de altå parte, avocatul Maiorescu sus¡ine cå, în aceea¿i zi, ar fi primit ¿i
vizita båtrânului cåminar Eminovici, cu care ar fi stabilit o în¡elegere
„paternalistå”, privitor la Eminescu. Gheorghe Cålinescu prezintå acest episod
cu siguran¡a celui care preia informa¡iile direct din Monitorul Oficial
(„Gheorghe Eminovici, venit la Bucure¿ti, declarå cå laså asupra lui Maiorescu
«toatå îngrijirea materialå ¿i moralå», iar un frate, probabil Matei, smulse
criticului ceasornicul de aur al poetului”– subl. ns.). ¥n realitate, cuvintele
citate de Cålinescu sunt culese din bine ticluitul jurnal al lui Maiorescu, singurul
loc în care apar aceste informa¡ii. Cine le ia de bune poate crede cå Eminovicii
au aruncat în spinarea bietului Maiorescu povara obliga¡iilor lor familiale ¿i s-
au retras la umbrå, så joace stos. Aceste informa¡ii false continuå så fie acreditate
public, gra¡ie superficialitå¡ii (la¿itå¡ii?) unor istorici literari.

Dar så derulåm i¡ele pe îndelete.
Despre pretinsa întâlnire Maiorescu – Gheorghe Eminovici existå patru

men¡iuni scrise (trei ale lui Maiorescu ¿i una a Harietei). Douå au fost fåcute în
1883, celelalte – în primåvara anului urmåtor. Iatå-le, cronologic:

17 august 1883 – Maiorescu consemneazå în jurnalul intim:

„Acum 2 zile a fost la mine tatål såu (anecdote din societatea moldoveneascå de
odinioarå) ¿i dupå aceea (subl. ns.) fratele såu, locotenentul…”

Atrage imediat aten¡ia faptul cå, potrivit magistrului, cei doi Eminovici
nu ar fi venit împreunå, ci separat – ca la dentist. Coinciden¡å? Oricum, meritå
re¡inut faptul cå Maiorescu nu se aratå defel surprins de aceastå nea¿teptatå
potrivire a lucrurilor.

18 octombrie 1883 – Potrivit unor lucråri de istorie literarå, Maiorescu
i-ar fi scris lui Gheorghe Eminovici (sublinierile îmi apar¡in):
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„Stimate Dle,
Starea fiului D-strå ¿i amicului nostru literar M. Eminescu nu s’a îndreptat încå, ¿i

a¿a am hotårât cu to¡ii, cei de aici, så-l trimetem pe cheltuiala noastrå la Institu[tu]l de
aliena¡i din Viena ¿i så-l låsåm acolo vreme de un an. Dacå nu se va îndrepta pânå
atunci, va fi timpul venit så-l a¿ezåm la Golia sau la Mårcu¡a, ca pe un bolnav fårå leac.

Cu prilejul venirii D-voastre la Bucure¿ti, ne-a¡i declarat cå låsa¡i asupra noastrå
toatå îngrijirea materialå ¿i moralå pentru nenorocitul D-voastrå fiu. Cu toate aceste,
m’am crezut dator a vå da de ¿tire despre cele de mai sus.

Primi¡i, vå rog…”

Scrisoarea în sine nu existå. Textul este preluat din jurnalul lui Maiorescu,
unde apare ca proiect de epistolå. De altfel, cuprinsul acestei a¿a-zise scrisori
este caligrafiat de altcineva (se pare cå de fiica avocatului) ¿i ocupå o paginå
care, lucru simplu de demonstrat, a fost în mod deliberat rezervatå, fiind
completatå ulterior.

(Cuvintele „am hotårât cu to¡ii” sunt una dintre cheile textului de epistolå.
Ele aratå de ce a fost necesarå ¿i aceastå nouå måsluire olografå. Concret:
avocatul Maiorescu ¿tia bine cå, în cazul în care Eminescu ar fi fost declarat în
mod oficial alienat, trebuia instituitå curatela ¿i constituit consiliul de familie,
din care tocmai el risca så nu poatå face parte [„Acei care vor fi provocat
interdic¡iunea, nu vor putea face parte din consiliul de familie” – Codul civil,
articolul 441]. Totodatå înså, în lipsa curatelei, dispårea suportul juridic care
så permitå men¡inerea lui Eminescu în balamuc. ªi-atunci, Maiorescu a întocmit
documente astfel redactate, încât din ele så se poatå crede cå ac¡iunile sale s-ar
derula cu ¿tirea ¿i cu acordul familiei Eminovici. Numai cå, chiar så fi vrut,
cåminarul nu putea transmite nimånui drepturi de curator asupra lui Eminescu,
atâta vreme cât acesta nu era pus sub interdic¡ie. Or, din punct de vedere
juridic, pânå la moarte, Eminescu s-a aflat în deplinåtatea capacitå¡ii de
exercitare a drepturilor lui civile. Pentru avocatul Maiorescu, esen¡ial era ca,
într-un raft al arhivei Tribunalului Ilfov, så existe un dosar legal înregistrat,
pe a cårui copertå så scrie: „Interdic¡ia Mihailu Eminescu”.)

Deocamdatå, lipse¿te dovada cå textul în discu¡ie ar fi fost expediat ¿i cå
ar fi ajuns la destinatar. O probå cå misiva nu a depå¿it niciodatå filele jurnalului
lui Maiorescu råmân ¿i epistolele Harietei. De pildå, la 7 martie 1884, ea scrie:
„…Mihai, despre care n-am nici o ¿tire, decât acele ce se aud prin jurnale”.
Dacå textul din jurnalul lui Maiorescu ar fi ajuns la Ipote¿ti, sub forma unei
scrisori, desigur cå el ar fi fost invocat de Harieta.



82 Nr. 3-5Semnele timpului

Tot la concluzia cå textul n-a fost expediat conduce ¿i faptul cå, dintre
toate cuvintele care compun primul rând:

„Dlui George Eminovici Bucure¿ti 18/30 Octombrie 83”,
numele destinatarului este caligrafiat de Maiorescu într-un spa¡iu låsat liber
de cel/cea care i-a slujit drept scrib. Så deducem cå, atunci când a fost conceput
textul, magistrul nu cuno¿tea cu precizie numele cåminarului ¿i domiciliul
lui exact,  adresa fiind, ¿i ea, adåugatå tot de Maiorescu? Dacå aceste elemente
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au fost completate ulterior conceperii amintitului text, mai putem accepta cå
Maiorescu chiar avusese o discu¡ie de o asemenea mare însemnåtate, cu un
om care i-ar fi låsat în seamå „toatå îngrijirea materialå ¿i moralå” a lui

Eminescu, dar cåruia nu-i cuno¿tea nici numele, nici adresa?
7 martie 1884 – Harieta se adreseazå lui Maiorescu, printr-o scrisoare

caligrafiatå tot de o mânå stråinå. Fragmentul care ne intereseazå acum este
urmåtorul:

„Aflând încå de la råposatul tatå cå Domnia Voastrå a¡i fost totdeauna generos
cåtre sårmanul frate Mihai ¿i a¡i luat asupra Dvoastrå îngrijirea lui materialå ¿i-l
sprijini¡i dupå cum se poate, Vå rog din toatå inima a må în¿tiin¡a în ce grad se aflå
boala fratelui meu în present ¿i ce ¿tiri ave¡i D.Voastrå despre såmanul Mihai, cåci nu
¿tiu unde a må adresa.

Mul¡umindu-Vå din toatå inima pentru generozitatea [pe] care a¡i probat-o tot
deauna cu nefericitul ¿i iubitul meu frate Mihai…”

Acest pasaj constituie o probå de polite¡e, care aståzi pare exageratå,
dar care, în epocå, era frecventå în lumea ora¿elor ¿i târgurilor noastre. ¥n
cazul de fa¡å, ea poate a fost u¿or îngro¿atå, date fiind firea autoarei, interesul
personal, diferen¡a de vârstå ¿i distan¡a socialå, care o separa de fostul (¿i
viitorul) ministru.

Formulåri precum: „generozitatea [pe] care a¡i probat-o tot deauna” au,
a¿adar, un suport pur axiomatic, neverificabil. Harieta nu avea de unde så ¿tie
cât de generos era Maiorescu în realitate ¿i cum se manifesta acea generozitate,
dupå cum nu ¿tia dacå, nu cumva, Eminescu plåtise cu asupra de måsurå
pentru o dårnicie care nu sub¡iase defel punga magistrului, cåci se bazase pe
banii statului (în perioada studen¡iei lui Eminescu) ¿i pe colecta publicå (dupå
28 iunie 1883). Mai mult, însu¿i tatål ei, cel de la care aflase toate acestea, nu
era cu mult mai bine informat decât ea asupra rela¡iilor Eminescu – Maiorescu.

Faptul cå ¿i anterior, precum la 5 noiembrie 1880, Harieta îi scria lui
Maiorescu, sperând ca acesta s-o ajute („Mihai îmi datore¿te de 14 luni una
sutå galbeni”) ne aratå cå, încå de pe atunci, în gândul ei, Maiorescu era un
fel de ¿ef al lui Eminescu – poate ¿i un Mecena. Astfel, cuvintele: „a¡i fost
totdeauna generos… ¿i a¡i luat asupra Dvoastrå îngrijirea lui materialå ¿i-l
sprijini¡i dupå cum se poate” nu se mai referå exclusiv la anul 1884, ci la o
perioadå mult mai mare. (Acee¿i veche ¿i statornicå percep¡ie asupra lui
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Maiorescu o va determina pe Harieta så-i scrie acestuia ¿i la 19 octombrie
1886, când zadarnic îl va ruga, cu cerul ¿i cu påmântul, så o împrumute „cu
600 franci pe termin de douå luni”, pentru a-¿i plåti medicul.)

Nu este exclus ca buna pårere a Harietei despre magistru så se fi datorat
unor lucruri mårunte, de care noi nu avem habar. ¥n fond, pentru ca un om
obi¿nuit så devinå erou nu e necesar så îl cunoascå, personal, fiecare dintre to¡i
ceilal¡i ¿i så îl måsoare. Ajunge ca în târg så i se dea drumul unui zvon favorabil
Cuiva, pentru ca respectivul så devinå faimos. Mul¡i vor vorbi despre el cu
aplomb, fårå a-¿i pune întrebarea elementarå: individul chiar existå ¿i chiar
este ceea ce se spune despre el cå ar fi? De aceea, pårerea Harietei putea fi
rezultanta unor informa¡ii aparent neimportante, dar care, alåturi de anumite
altele, så schimbe semnul unei convingeri. De pildå, nu putem exclude ca
însu¿i Eminescu så fi contribuit, în mod involuntar, la conturarea unei imagini
favorabile lui Maiorescu. Bunåoarå, în epistola prin care anun¡a pårin¡ilor
moartea unuia dintre fra¡ii lui (ªerban), Eminescu adåuga: „Maiorescu promisese
ca, începând de la 1 ianuariu anul viitor, så-i facå un mic ajutor lui ªerban de
60 franci pe lunå. Acest ajutor se-n¡elege cå acum e de prisos” (scrisoare
nedatatå, expediatå în a doua parte a lui noiembrie 1874). Avem vreun motiv
så eliminåm aprioric ipoteza cå Harieta a aflat ¿i ea de inten¡ia lui Maiorescu  ¿i
cå a pre¡uit-o, a¿a cum se cuvenea? Pentru logica ei era aberant så creadå cå,
din moment ce Maiorescu se aråtase dispus så-l ajute pe ªerban, fårå a-l cunoa¿te,
pentru Eminescu trebuia så fie numai lapte ¿i miere?

La 7 martie 1884, Harieta afirmå, ce-i drept, cå aflase de la defunctul ei
tatå de aten¡ia cu care Maiorescu l-ar fi înconjurat pe Eminescu, numai cå ea
nu face nici o referire la vreo în¡elegere anterioarå, în acest sens, între cåminar
¿i Maiorescu. Ea nu invocå întâlnirea celor doi, de¿i contextul era mai mult
decât favorabil unei atari rememoråri. Pur ¿i simplu, mul¡ume¿te pentru
implicare, fårå a preciza în ce consta aceasta.

ªi mai elocvent este înså faptul cå, atunci când råspunde Harietei (14
martie 1884), nici måcar Maiorescu nu pretinde cå ar fi avut o în¡elegere cu
cåminarul. Aceastå idee privind existen¡a unei conven¡ii între cei doi apare
numai în jurnalul lui Maiorescu, în suspectul text antedatat, pomenit mai sus.

Harieta nu spune în mod explicit cå Gh. Eminovici s-ar fi întâlnit special
cu Maiorescu la Bucure¿ti, ci doar cå Maiorescu ar fi luat asupra lui „îngrijirea
materialå” – fapt care oglindea opinia de mai largå råspândire, privind protec¡ia
acordatå de magistru lui Eminescu. Dupå un prim anun¡ apårut în România
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liberå din 2 septembrie, patru zile mai apoi, aceea¿i gazetå face loc unei ¿tiri
concepute chiar de Maiorescu ¿i care începe a¿a:

„Noti¡a luatå dupå Na¡iunea, în care spuneam cå mai mul¡i români de bine au
contribuit så ajute pe iubitul ¿i nenorocitul nostru Eminescu, ne facem o plåcere
modificând-o în sensul adevårului, cåci nu oamenii de bine contribuiesc, ci prieteni, ¿i
numai prieteni ¿i îndeplinesc o datorie cåtre o fiin¡å iubitå” (subl. ns.).

Aceasta este, a¿adar, generozitatea la care se referå Harieta.
De altfel, dupå ce Harieta îl roagå pe Maiorescu så-i transmitå ve¿ti noi

despre Eminescu, î¿i explicå astfel propria necunoa¿tere: „cåci nu ¿tiu unde a
må adresa”. Oare, dacå între tatål ei ¿i Maiorescu chiar ar fi existat o în¡elegere,
nu ar fi fost cåminarul în¿tiin¡at unde e spitalizat fiul lui?

Epistola în discu¡ie este ciudatå ¿i în ceea ce prive¿te grafia. ¥n mod cert,
ea nu a fost scriså de mâna Harietei. ¥ntrucât, potrivit datelor trecute în capul
primei pagini, pare a fi fost conceputå la Ipote¿ti, unde atunci nu exista o a
treia persoanå care så i-o punå pe hârtie, este posibil ca aceastå scrisoare så
constituie ultimul document scris de fratele ei Nicu, înainte de a-¿i face
testamentul ¿i de a explica sumar ce l-a împins la sinucidere (9 martie 1884).
¥nså, la fel de bine, epistola poate fi un fals comis cu un scop anume.

14 martie 1884 – Abil, când råspunde Harietei, Maiorescu o întreabå,
între altele:

„Båtrânul D-voastrå tatå, când a fost pe la mine la Bucure¿ti în August anul trecut,
mi-a spus cå tot capitalul såu mobil era de 18.000 franci! Care este partea, care îi revine
acuma lui Mihail, dupå moartea tatålui såu?” (subl. ns.)

Patru zile mai târziu, Harieta îi trimite o scrisoare de råspuns, din care
lipse¿te, înså, absolut orice referire, cât de aluzivå, la „capitalul mobil” ori la
vizita tatålui ei la Bucure¿ti. E ca ¿i cum n-ar fi citit fraza subliniatå. Ea nu
pare så ¿tie nimic despre vreo în¡elegere între tatål ei (decedat cu vreo douå
luni în urmå, la 8 ianuarie) ¿i Maiorescu, cåruia îi mul¡ume¿te din bun-sim¡
(poate, ¿i din calcul), pentru, credea ea, „pårinteasca  îngrijire a iubitului meu
frate Mihai”.

Atât de exacta dimensionare a capitalului mobil al cåminarului nu constituie
nici pe departe o probå indubitabilå cå Maiorescu ar fi discutat cu Gh. Eminovici.
Trecem peste absen¡a oricårei garan¡ii privind precizia acestei informa¡ii ¿i
ne amintim cå, la fel de bine, ea îi putea parveni lui Maiorescu prin Matei
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sau prin „amicii” din Ia¿i, care îl ¡ineau la curent cu toate cele. Sau, poate, în
cine ¿tie ce context, ea a fost aflatå în vara anului 1881, când Gheorghe
Eminovici a venit în Bucure¿ti spre a fi examinat de doctorul Kremnitz („…de
oarece – precizeazå nepotul såu, Victor – suferea de bå¿icå, boalå de care a ¿i
murit”). ¥n plus, dacå cifra ar fi fost rostitå chiar de cåminar, în 1883, ar însemna
cå Maiorescu a min¡it prin omisiune, în ziua de 17 august a aceluia¿i an, când,
referitor la pretinsa vizitå a lui Gheorghe Eminovici, a notat doar atât, într-o
parantezå: „anecdote din societatea moldoveneascå de odinioarå”, dând astfel
impresia cå musafirului nu-i påsa de soarta fiului lui, închis la ªu¡u. Erau mai
importante anecdotele, decât pretinsa în¡elegere, referitoare la Eminescu?

¥n fine, råmâne o nedumerire: dacå Maiorescu chiar ar fi trimis scrisoarea
din 14 martie 1884, înseamnå cå aceasta ar fi ajuns la Ipote¿ti într-un moment
în care Harieta era obligatå så-¿i facå bagajul ¿i så se mute definitiv, pentru a
ceda locul noilor proprietari. Så zicem cå a socotit scrisoarea lui Maiorescu
suficient de importantå pentru a o lua cu sine. Dar, peste 6 ani, ea avea så
moarå singurå, unii autori consemnând cå pu¡inele ei lucruri s-au împrå¿tiat,
care pe unde s-a nimerit. Citez din I. Påun-Pincio:

„Câteva luni de la moartea poetului, într-o diminea¡å, pe strada Teatrului din
Boto¿ani, se scoteau în vânzare câteva lucruri; o canapea, vreo douå sofe ¿i niscaiva
cår¡i. Era mobilierul lui Eminescu. Nefericita lui sorå murise ¿i ea – ¿i acuma aceste
câteva lucruri, toate vechi, toate hârbuite, gråiau lumei de såråcia, de mizeria în care au
tråit cei cari le-au avut...”

Aceastå epistolå a lui Maiorescu cåtre Harieta nu a fost copiatå în jurnalul
autorului. Ce noroc orb a fåcut ca textul ei så ajungå pânå la noi ¿i ce ghinion
a lovit vraful de scrisori trimise de Cornelia Emilian aceleia¿i Harieta (care o
asigura cå nu a pierdut nici una dintre ele), de s-au dus toate pe Apa Sâmbetei?!

Acestea sunt singurele „probe materiale” pe care istoricii literari î¿i
întemeiazå certitudinea cå Maiorescu ¿i cåminarul s-ar fi întâlnit la Bucure¿ti,
în miezul lui august ’83, în casa celui dintâi. Precum se vede, lucrurile nu
sunt tocmai simple. Existen¡a unui document nu garanteazå, obligatoriu, ¿i
autenticitatea lui, iar autenticitatea nu ajunge pentru a fi siguri cå acesta
cuprinde adevåruri.

¥n analiza noastrå, trebuie så mai luåm în calcul ¿i urmåtoarea afirma¡ie
a Harietei:  „…Matei, care este obligat a-l ¡ine, luându-i toatå partea lui”
(18 martie 1884). A¿adar, în mintea ei, Eminescu råmåsese în familie, nu
fusese „înstråinat”. Harieta nici nu-¿i imagina cå Maiorescu ¿i fratele ei
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mai mic ar putea fi rivali, în dorin¡a lor de a se ocupa, care mai de care, de
Eminescu. Scrisoarea avocatului Maiorescu, în care acesta, dupå ce se interesa
de capitalul mobil al Eminovicilor, o întreba ironic: „Poate så vie la Ipote¿ti?
Sau ave¡i altå propunere?”, de¿i el avea „ploile” aranjate în acest sens,
probabil cå o ¿i speriase pu¡in – de aici, multele ei scuze ¿i explica¡ii,
referitoare la modul în care Matei a vândut totul la Ipote¿ti, precum ¿i
precizarea, perfect realå, cå ea e „singurå [¿i] pribeagå”, lipsitå de orice
putere financiarå. ªi-atunci, îl aruncå în fa¡å pe Matei: „iar cå nu se
intereseazå fratele Matei, vå rog så vå råspundå D-lui singur”.

Clara contra Titus

Ziua de 15 august, când prin casa lui Maiorescu s-ar fi perindat atât
cåminarul, cât ¿i mezinul familiei Eminovici, mai are o sumå de necunoscute.
Prima vizeazå cauza care a provocat acea întâlnire. A fost ea rodul invita¡iei
lui Maiorescu? ¥n acest caz, înseamnå cå Maiorescu avea un plan anume, despre
care nu a men¡ionat nimic. Au sosit Eminovicii din proprie ini¡iativå, ac¡iona¡i
de puteri telepatice nebånuite? Pu¡in plauzibil.

Slavici noteazå o frazå pe care cåminarul i-ar fi scris-o lui Eminescu, prin
primåvara-vara lui 1883, dupå îmbolnåvirea lui Nicu: „Mi s-a urât via¡a; få ce
faci ¿i vino de-l ia, ca så-l duci în vreo caså de sånåtate” (Eminescu – omul).
Dacå ar fi så-l luåm în serios pe ¿irian, ar trebui så admitem cå starea fizicå a
båtrânului Eminovici era deosebit de precarå – caz în care simpla idee cå el ar
fi båtut drumul pânå în Capitalå fårå scop ¿i fårå a fi chemat ar deveni aberantå.

Så-i dåm credit avocatului Maiorescu ¿i så încercåm så refacem „filmul”
întrevederilor, folosind relatarea lui, de gazdå. Deci, Maiorescu se pomene¿te
cu un båtrân la u¿å. Aflå cå îl cheamå Gheorghe Eminovici, îl pofte¿te înåuntru,
iar celålalt då curs invita¡iei ¿i, odatå påtruns în caså, începe så povesteascå
„anecdote din societatea moldoveneascå de odinioarå”. A¿a, tam-nisam? A
intrat ¿i a început så spunå snoave, întrerupându-se doar ca så guste din dulcea¡å?
ªi a spus ¿i a tot spus, iar când i s-a terminat repertoriul, musafirul de la Ipote¿ti
s-a ridicat brusc ¿i a plecat, så-i bucure ¿i pe al¡ii cu istorioarele lui?

Nicåieri, versatul avocat Maiorescu nu afirmå cå, în timpul acestei discu¡ii,
ar fi fost analizatå situa¡ia lui Eminescu. Aceastå idee nu a fost nici måcar
aluziv consemnatå în vreuna dintre noti¡ele lui, necum sus¡inutå cu dovezi! Ea
ar putea fi doar presupuså: o datå ce acceptåm cå Maiorescu a primit vizita
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cåminarului, în august 1883, bunul-sim¡ ne obligå så credem cå, în timpul unei
asemenea întrevederi, nu putea fi ocolit tocmai subiectul central: Eminescu.

Dar så privim ¿i alte detalii privind presupusa tranzac¡ie patrimonialå
Maiorescu – Gh. Eminovici. Dacå venirea cåminarului fusese neanun¡atå,
normal era ca acesta så o motiveze într-un fel. Ce dorea cåminarul, de fapt?
Mister total! ¥n nici un caz, nu se poate crede cå scopul sosirii lui ar fi fost
acela de a spune anecdote sau, în cel mai fericit caz, de a-l ruga pe Maiorescu
så se ocupe în locul lui de soarta propriului fiu! Ce fel de discu¡ii s-au purtat?
Cum s-a ajuns la – zice Maiorescu – declara¡ia prin care cåminarul låsa asupra
lui „toatå îngrijirea materialå ¿i moralå” a lui Eminescu? Dacå în¡elegerea de
care vorbe¿te Maiorescu chiar a fost încheiatå, înseamnå cå el avea nevoie de
ea. Atunci, cum se explicå faptul cå, personal, nu fåcuse nici un demers spre a
o determina, totul datorându-se numai întâmplårii? Ce valoare juridicå avea o
asemenea conven¡ie exclusiv oralå ¿i care nici nu preciza drepturile ¿i obliga¡iile
fiecårei pår¡i? Cum putea Maiorescu så preia oficial „toatå îngrijirea materialå
¿i moralå” a lui Eminescu, fårå så-¿i asume o råspundere, cât de micå? ªi-apoi,
putea cåminarul så-¿i dea fiul pe mâna altuia, fårå så încerce så îl revadå,
måcar o clipå? O fi locuit Gheorghe Eminovici la Ipote¿ti, dar numai prost nu
era. Matei scrie despre tåtâne-såu:

„Mul¡umitå înså memoriei uimitoare pe care o avea (calitate mo¿tenitå de Mihaiu),
apoi din citit, ¿i din contactul cu lumea cultå, ¿tia de 300 de ori trei clase primare. Vorbea
bine rutene¿te, le¿e¿te (=polone¿te), nem¡e¿te, muscåle¿te ¿i pricepea ¿i fran¡uze¿te; cum
zicem noi, nu-l puteau vinde Francezii.”]

Så zicem, înså, ca Maiorescu. Deci, cåminarul îi oferå prin mandat vocal
soarta propriului fiu ¿i pleacå. Maiorescu n-apucå bine så ia o lingurå de
supå, când, ca la ghi¿eele Primåriei, se aude iar „toc-toc” la u¿å. ¥n prag, un
muståcios, înalt de fix 1,68 m. Se prezintå: Matei Eminovici, locotenent, ¿i
spune ce-l mânase într-acolo. Voia så-l scoatå pe Eminescu din balamuc ¿i
så-l ducå la Râmnicu Sårat. ¥n urma conversa¡iei care are loc, Matei este înså
¿i el determinat så renun¡e la plan. Prin ce metode, nu ¿tim. ¥n schimb,
cunoa¿tem cå, despre acest moment, Clara Maiorescu î¿i informeazå cumnata
de la Ia¿i, în termenii urmåtori:

[Eminescu ] „Are un frate ofi¡er, care e ¡icnit; deunåzi a fost ¿i a vrut så-l scoatå [de ia
ªu¡u] ¿i så-l ia la ¡arå. Cum înså Eminescu e înscris de Titus, doctorul nu-l elibereazå decât
dupå declara¡ia acestuia. Natural cå aceasta nu se poate întâmpla, decât la cererea tatålui,
acesta înså n’a scris nimånui aici.” (Textul a fost publicat în Convorbiri literare, mai 1937.)
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Primul lucru care ne atrage aten¡ia este acela cå so¡ia lui Maiorescu nu
pomene¿te nimic de vizita tatålui lui Matei, petrecutå – în versiunea magistrului
cu doar câteva ceasuri înainte (dacå nu minute). Mai mult decât atât, ea se
referå la cåminar ca la o persoanå aflatå departe: „acesta înså n’a scris
nimånui aici” (subl. ns.). ¥n cazul în care båtrânul Eminovici ar fi fost în
strada Mercur 1 la data pretinså de Maiorescu, Clara ar fi vorbit, înainte de
orice, de opinia exprimatå oral de acesta, în dialog cu ea ¿i/sau cu so¡ul ei.
„N-a scris nimånui aici” echivealeazå cu nu a luat legåtura cu nimeni din
familia ei. De asemenea, nici un cuvânt din relatårile Clarei nu sus¡ine teoria
cå båtrânul Eminovici i-ar fi dat mânå liberå so¡ului ei, în privin¡a îngrijirii
„materiale ¿i morale” a lui Eminescu. Nici explicit, nici implicit.

Un accent suplimentar îl pune cuvântul „înså” („acesta înså n-a scris…”),
care aratå cå Eminescu ar fi putut fi pus în libertate, înså tatål lui, care avea
dreptul så cearå acest lucru, nu a scris nimic în acest sens.

Dacå Matei cel „¡icnit” avea nevoie de avizul tatålui, i-l putea cere ¿i avea
toate ¿ansele så îl ¿i ob¡inå. Ceva necunoscut nouå l-a fåcut înså, repet, så
renun¡e la proiect. ¥n orice caz, dacå Gheorghe Eminovici ar fi cåzut la învoialå
cu Maiorescu, cu doar câteva ceasuri înainte de apari¡ia lui Matei, respectivul
acord ar fi constituit principalul argument folosit de magistru pentru a respinge
cererea locotenentului. Cel pu¡in pentru moment, ¿tiind cå dreptul de decizie îi
revenea tatålui såu, Matei ar fi fost obligat så se supunå.

Din toate cele de mai sus rezultå cå, în mod cert, cåminarul Eminovici
n-a på¿it în casa lui Maiorescu la mijlocul lui august 1883 ¿i, pe cale de
consecin¡å, el nu avea cum så-l „mandateze” pe acesta, dându-i dreptul de a
decide asupra lui Eminescu. ¥n aceastå situa¡ie, devine limpede cå a¿a-zisa
„scrisoare” din 18 octombrie 1883 nu a fost expediatå. Faptul este cu atât mai
credibil, cu cât, a¿a cum am dovedit cu altå ocazie, Maiorescu a mai comis un
asemenea fals, atunci când a pretins cå l-ar fi vizitat pe Eminescu la 1 ianuarie
1884, la Döbling, dupå ce ar fi petrecut singur noaptea de Anul Nou, la hotel.
ªi tertipuri similare mai întâlnim în practica „ocrotitorului” junimist.

Ceasul råu al avocatului Maiorescu

Pe scrisoarea primitå de la Matei (data expedierii: 18 iulie 1883), Maiorescu
noteazå, la o datå necunoscutå:

„NB I-am råspuns, a venit la Bucure¿ti, a luat din vechia locuin¡å a lui Mih. Em. un
ceasornic de aur, råmas în påstrare acolo, a venit så må vadå promi¡ând ajutor bånesc
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pentru între¡inerea bolnavului, dar n’a trimis nimic, ¿i n’a mai scris nimic, a dispårut.
T.M.”

Nota lui M aiorescu, pe scrisoarea primitå de la Matei Eminovici - 18 iulie 1883
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Din punct de vedere „tehnic”, se remarcå faptul cå, în aceastå notå, cuvintele
„I-am råspuns” sunt scrise cu litere mai groase ¿i mai ¿terse. Asta må face så
cred cå restul textului a fost adåugat mai târziu, cu alt instrument de scris sau
cu cel vechi, recondi¡ionat. ¥n sine, consemnarea în doi timpi ar fi un lucru
normal, dacå ne gândim cå venirea lui Matei în Bucure¿ti s-a produs dupå ce-
i råspunsese Maiorescu. Con¡inutul completårii o scoate înså din sfera firescului.

Povestea acestui ceasornic ne intereseazå sub patru aspecte: 1) dacå Matei
l-a luat cu adevårat, la 15 august; 2) motivul sub care ¿i l-a însu¿it; 3) dacå l-a
luat din proprie ini¡iativå ori a fost îmboldit în acest sens ¿i 4) unde se afla
ceasul când a sosit locotenentul în Capitalå.

Referitor la prima necunoscutå, nu am ¿tiin¡å ca Matei så fi deståinuit
cuiva cå, în acea zi, i-ar fi luat lui Eminescu tocmai acest ceasornic, primit
cadou de la cåminar. De fapt, afarå de Maiorescu, nimeni nu mai relateazå
acest gest, de¿i, dacå ar fi fost real, ar fi stârnit protestul multora, Maiorescu
neavând nici un interes så-l påstreze secret.

Un argument de naturå så conteste afirma¡iile lui Maiorescu privitoare la
ceasornic ne oferå ¿i Victor Eminescu (fiul cel mai mare al lui Matei), care îi
scrie lui Corneliu Botez, la 13 aprilie 1909:

„Când Gh. Eminovici a plecat în Bucure¿ti (începutul lui iulie 1881) a cumpårat din
Bucure¿ti ¿i a dåruit lui Mihai un ceas de aur cu lan¡ de 40 de galbeni, ceas pe care l-a
påstrat de¿i a dus de multe ori lipså. La moartea lui Mihai s-a gåsit ¿i (subl. ns.) o mul¡ime
de monede antice.” (Dacå informa¡ia privind ceasornicul nu este preluatå chiar de la
Caragiale, atunci confirmå spusele acestuia: „Peste câ¡iva ani a venit în Bucure¿ti tata lui
Eminescu. Era un båtrân foarte drågu¡, glume¡ ¿i original. Fåcuse o bunå afacere ¿i
venise så-i cumpere fiului haine ¿i ceasornic…” – ¥n Nirvana).

Din amintita formulare a nepotului Victor, rezultå cå, pânå dupå deces,
atât ceasul, cât ¿i nea¿teptata „mul¡ime de monede antice” (unde or fi acum?)
au fost accesibile numai lui Eminescu. Cât de mult ¡inea acesta la ceasul în
discu¡ie, aflåm din scrisoarea lui cåtre Chibici:

„Ceea ce-a¿ voi så ¿tiu de la tine este dacå cår¡ile ¿i lada mea sunt în oarecare
siguran¡å ¿i dacå pot spera så le revåd. ¥n ladå trebuie så se fi aflând ¿i ceasornicul pe
care l-am scos de la Sim¡ion. ¥ncolo a¿ voi så ¿tiu dacå pot scåpa de aici, unde în adevår
îmi pare cå stau fårå nici un folos.” (12 ianuarie 1884).

Este limpede cå primele patru lucruri care îl interesau pe Eminescu în
acel moment erau: libertatea, cår¡ile, manuscrisele ¿i  ceasul.
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Sub ce pretext ar fi luat Matei ceasornicul? ¥n douå din cele trei locuri în
care consemneazå fapta atribuitå lui Matei, Maiorescu nu specificå, preferând
så ne lase så imaginåm tot ce e mai råu. ¥n cel de-al treilea document, o epistolå
cåtre Emilia (4 iunie 1887), devine chiar agresiv, scriind în legåturå cu banii
strân¿i de aceasta în numele lui Eminescu:

„Numai de nu i-ar mânca soru-sa paralele, faimoasa Henrietta. Frate-såu, Cåpitanul
Eminowitz (deci, Maiorescu era la curent cu avansarea acestuia, fiind interesat de soarta
lui – n.ns.) a profitat de boala poetului pentru a’i fura ceasornicul de aur. Aceasta este
singura u¿urare ce a adus-o situa¡iunii” (subl. ns.).

¥ntrucât lipse¿te un råspuns ferm la întrebarea: când invocå „boala
poetului”, Maiorescu se referå la episodul din 1883 sau la cel petrecut în 1887?,
acest citat poate fi interpretat în douå moduri.

Så le luåm pe rând, în ordine cronologicå.
Indiscutabil, ceasul putea fi furat doar o datå. De aceea, dintre posibilele

argumente care pot conduce la concluzia cå Maiorescu ar plasa fapta lui Matei
în vara anului 1883, absen¡a oricårei ¿tiri conform cåreia acesta ar fi ajuns în
1887 la Boto¿ani råmâne, poate, cel mai important. Un element similar este
faptul cå, în cazul în care cåpitanul ar fi fåcut, totu¿i, acest drum ¿i ar fi încercat
så-¿i însu¿eascå ceasornicul, Harieta ar fi reac¡ionat, måcar prin vaiete cåtre
Cornelia Emilian. Dacå plecåm de la premiza cå, în scrisoarea în discu¡ie,
Maiorescu s-ar referi la anul 1883, am avea trei documente maioresciene care
incrimineazå acela¿i lucru. Douå sunt din 1883 (jurnalul personal ¿i nota de pe
scrisoarea lui Matei), iar altul din 1887 (epistola cåtre Emilia). Sesizåm înså
douå detalii. Pe de o parte, scrisoarea din 1887 surprinde, fiind cel pu¡in ciudat
ca Maiorescu så î¿i anun¡e sora despre pretinsul furt la patru ani de la comiterea
lui ¿i fårå a preciza când a avut loc! Pe de altå parte, verbele „a lua” ¿i a-¿i
„anexa”, folosite în 1883, au fost înlocuite cu „a fura”, patru ani mai târziu.
(¥n vreme ce mul¡i autori doar sugereazå cå Matei nu ar fi fost tocmai model
de moralitate, domnul G. Muntean, mergând necondi¡ionat pe mâna lui
Maiorescu, îl eticheteazå pe militar, scurt ¿i sigur de sine: „neonestul”. Ferici¡i
cei ce nu-¿i pun întrebåri!)

Aceasta ar fi prima variantå.
Dacå ne gândim înså cå aceastå scrisoare cåtre Emilia a fost redactatå la

câteva zile dupå ce Eminescu fusese internat în spitalul din Boto¿ani ¿i cå
magistrul nu indicå nici måcar anul în care ar fi fost furat ceasul, devine
posibil ca afirma¡iile lui Maiorescu så priveascå „boala poetului” din 1887.
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Un alt argument în acest sens poate fi ¿i faptul cå, în întreaga scrisoare,
Maiorescu se referå numai la lucruri de strictå actualitate, „furtul” lui Matei
fiind relatat imediat dupå exprimarea temerii cå „faimoasa Henrietta” ar
putea „mânca” cei 825 de franci abia colecta¡i de Emilia. De aceea, pare
improbabil ca atunci când scrie ironic cå frauduloasa însu¿ire a ceasului ar
constitui „singura u¿urare” aduså de ofi¡er „situa¡iunii” lui Eminescu,
magistrul avea în vedere fapte petrecute cu ani în urmå, la o datå ¿i într-un context
pe care nu le men¡ioneazå. ¥n fine, chestiune de detaliu, Maiorescu scrie cå
ceasornicul ar fi fost furat de „Cåpitanul Eminowitz” (pânå la 30 august 1886,
Matei fusese locotenent).

Evident, în clipa în care am admite aceastå a doua variantå, am accepta
cå, la Boto¿ani, Eminescu avea ceasornicul cu el – deci, Maiorescu a min¡it
atunci când a scris în jurnal cå Matei ¿i-ar fi „anexat” bunul fratelui lui cu
ani în urmå. Iar dacå a min¡it în scris, evident cå nu a fåcut-o pentru sine, ci
pentru cei cårora le-a fost destinat acest jurnal. De unde ¿i concluzia cå ar
trebui så mai reflectåm, înainte de a decide dacå asemenea foi scrise sunt sau
nu de „inestimabilå valoare”. Putem avea surpriza så constatåm cå sunt
foarte… estimabile!

Poate nu vom ¿ti niciodatå la ce moment anume s-a referit Maiorescu, în
epistola lui. Poate, nici el însu¿i nu avea ceva clar în minte, esen¡ialå fiind
încercarea de a denigra cu orice pre¡. Din fericire, în judecarea problemei de
fond conteazå mai pu¡in când ¿i cum a min¡it Maiorescu ori dacå a încurcat
minciunile. Oricum ar sta lucrurile, interven¡ia lui olografå în jurnalul intim,
pentru a adåuga cå Matei ¿i-ar fi „anexat” ceasornicul lui Eminescu, este
incontestabilå ¿i ea nu atestå onestitate. Dacå ¿i-a anun¡at sora asupra acestui
pretins furt cu patru ani întârziere, imaginea lui se umbre¿te ¿i mai mult.
Dacå, atunci când a „informat-o”, se referea la fapte din 1887, situa¡ia îi
devine chiar ¿i mai precarå, întrucât nici copiii nu l-ar crede pe cel ce pretinde
cå acela¿i eveniment a avut loc la douå date diferite, între care nu se aflå o zi
sau o lunå, ci patru ani!

Cu altå ocazie, Maiorescu afirmå cå respectivul ceasornic ar fi „råmas în
påstrare” la Slavici, unde rezultå cå fusese låsat în mod special. Så ne închipuim
cå, ¿i în august 1883, locuin¡a lui Eminescu continua så se prezinte a¿a cum o
prinsese seara zilei de 28 iunie – adicå inclusiv cu hainele (acum mucegåite?)
azvârlite în mijlocul încåperii? Oare, casa Slåvicioaiei era muzeu, caså de
amanet sau depozit de obiecte pierdute?

Nimeni nu consemneazå data la care camera închiriatå, ¿tiutå ca „locuin¡a
lui Eminescu” a fost golitå de ultimele mårun¡i¿uri apar¡inând acestuia,
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redevenind una dintre odåile familiei Slavici. De ce? Oare, din cauzå cå
averea cea mai de pre¡ a cåmåru¡ei (manuscrise, bibliotecå, ceasul de aur)
fusese transportatå la Maiorescu, iar lui Slavici i-a fost ru¿ine så dezvåluie
acest fapt, de care era par¡ial råspunzåtor? Så-i fi venit ¿irianului peste mânå
så spunå cå n-avusese råbdare nici måcar o lunå, så vadå dacå, nu cumva,
lucrurile reintrå în normal? Nu ¿tiu dacå de aici putem concluziona cå a ¿tiut
dinainte ce avea så urmeze, Eminescu fiind condamnat fårå drept de apel,
dar îmi este limpede cå acest mårunt aspect pune (¿i el) în cu totul altå luminå
„prietenia” lui Slavici fa¡å de Eminescu. Cå, desigur, nu degeaba, ulterior
zilei de 28 iunie 1883, cei doi nu au mai påstrat nici un fel de legåturå!

Pentru ca Matei så poatå lua ceasornicul, el trebuia, în primul rând, så
cunoascå adresa lui Eminescu. Rela¡iile locotenentului cu ceilal¡i fra¡i nu par
så fi fost dintre cele mai strânse. ªtim, bunåoarå, cå, la 6 aprilie 1880, a avut
loc a doua cåsåtorie a lui Matei (cu Ana Condeescu) ¿i cå, a doua zi, Eminescu
i-a scris Harietei: „Mateiu s-a însurat ieri. Mi-a trimis o invita¡ie prin po¿tå (pânå
în 1883, Eminescu avea så-¿i schimbe înså de mai multe ori locuin¡a – n. ns.), pe
care am primit-o abia azi dupå amiazi. Dacå-i scrii, scrie-i cå-l felicit – eu
n-am nici vreme nici dispozi¡ie”. ¥ntr-o tonalitate asemånåtoare se înscrie ¿i
råspunsul lui Nicu, cåtre Eminescu: „De la Mathe[i] n’am ¿tiri, nici cunosc
adresa sa” (aprilie 1883).

Så presupunem înså cå, direct de la Eminescu sau printr-o ter¡å persoanå,
Matei ob¡inuse într-un fel oarecare ultima adreså a acestuia. Ca så intre în
camerå, trebuia så aibå nu numai acceptul proprietåresei, ci ¿i pe acela al Poli¡iei,
care, conform documentelor din dosarul de curatelå 968/1883, ar fi sigilat u¿a
încåperii. Så zicem cå ar fi trecut ¿i de aceste piedici ¿i iatå-l påtrunzând în
odaie! Este singur sau supravegheat? Dacå e întovårå¿it continuu de cineva,
înseamnå cå al¡ii au responsabilitate pentru påstrarea bunurilor lui Eminescu –
bunuri pe care nici måcar membrii familiei nu le pot prelua fårå så se
întocmeascå un act doveditor. Fire¿te, în aceastå ipotezå, Matei nu are cum
så-¿i „anexeze” vreun lucru din camerå, oricât i-ar sticli ochii dupå el. Dacå
este singur ¿i bandit precum îl prezintå unii, înha¡å ceasul, îl scapå în buzunar,
apoi î¿i vede de drum.

Dar, dacå ne uitåm mai atent, mai zårim un detaliu: ceasornicul în cauzå
nu stå agå¡at pe perete, så-l vezi ¿i din stradå, ci este închis în lada cu manuscrise
(unde, probabil, Eminescu îl pusese pentru mai multå siguran¡å). Så credem
cå Matei fåcuse efortul de a påtrunde ilegal în locuin¡a lui Eminescu doar
pentru a scotoci printr-o ladå cu hârtii, în care nu ¿tia cå s-ar afla ceasul?
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De-ar fi så ne luåm dupå Maiorescu, ar trebui så acceptåm cå Matei ar fi
ajuns acaså la dumnealui neinvitat ¿i fårå motiv – ca ¿i cåminarul ¿i, în general,
ca orice necaz. Pur ¿i simplu, l-ar fi purtat picioarele în strada Mercur, în¡epenind
în dreptul casei de la numårul 1. Din fericire, chiar dacå nu oferå amånunte,
scrisoarea Clarei dezvåluie mobilul acestei vizite: Matei nu se gåsea în
Bucure¿ti pentru a înhå¡a lucrurile lui Eminescu ¿i a fugi cu ele într-o cazarmå
de provincie, ci pentru a-l scoate pe frate-såu de la balamuc ¿i a-l duce „la
¡arå”. So¡ia magistrului nu scrie înså nimic despre ceasornic. Så în¡elegem
cå Matei, dupå ce ¿i-l însu¿ise, a sim¡it un subit imbold de a i se spovedi doar
lui Maiorescu, la ureche?

Må întreb: cu ce scop ar fi mers Matei la „vechia locuin¡å a lui Mih. Em.”
(care numai sigiliu pare så nu fi avut, de intra ¿i ie¿ea cine vrei ¿i cine nu vrei)?
Avocatul nostru nu spune, pe ¿leau, cå rostul drumului ar fi fost acela de a
pune mâna pe ceas, dar lipsa unei alte explica¡ii o supline¿te cu brio. Adesea,
exprimårile eliptice sunt mai penetrante decât cele tran¿ante ¿i, mai ales, nu
incumbå responsabilitate.

Era capabil Matei så profite de „boala” fratelui såu, pentru a-l u¿ura
de un lucru la care acesta ¡inea atât de mult? Ne lipse¿te orice temei
faptic pentru a crede cå ofi¡erul era în stare de asemenea meschinårii.
Dimpotrivå, avem în schimb certitudini privind modul în care era apreciat
locotenentul Matei de cåtre superiori. Iatå câteva exemple, decupate în
vitezå din „Registrul de personal al Dlui officier Eminovici Matei, nåscut
la 1856 Noembr. 16 la comuna Cucoreni, jude¡ul Boto¿ani”, publicat de
A. Z. N. Pop în Contribu¡ii documentare:

„ºinutå bunå, inteligent; cunoa¿te reglementele. Nu serve¿te destul de bine fiind
cam lene¿” (1 ianuarie 1877); „…foarte harnic, de o capacitate realå ¿i foarte cinstit”
(1 iulie 1878); „…cam îndåråtnic, cred cå este onest… Nu-i cunosc nici un viciu, datorii
nu are, este un officer distins” (1 ianuarie 1879), acela¿i ofi¡er precizând, în toamna aceluia¿i
an: „…m-am convins cå-i f. cinstit” (septembrie); „…ca cassier mi-a dat proba de o
onestitate exemplarå” (1 iulie 1880); „Caracter nobil ¿i foarte onest” (1 ianuarie 1883);
„Foarte activ ¿i cinstit” (februarie 1883); „f. harnic ¿i f. cinstit, serios ¿i prevåzåtor”
(septembrie 1885); „Foarte cinstit” (1888); „incapabil de a tågådui un adevår, chiar de
i-ar fi nefavorabil” (1891-1892).

ªi, pentru a avea un tablou cât mai complet, trebuie spus cå militarul Matei
Eminovici a ajuns nu o datå la arest. Prima pedeapså, „închisoare patru zile
pentru întårziere peste concediu”,  a primit-o la 30 august 1876. Referitor la
aceasta, A. Z. N. Pop scrie: „Matei, chemat lângå patul agoniei mamei sale,
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asistase la înmormântarea Ralucåi ¿i-¿i prelungise primul såu concediu ca
ofi¡er”. Celelalte sanc¡iuni s-au datorat vorbelor sale:  „…pentru cå a calificat
pe Lt. Col. ªerbånescu care urma så-l învoiascå, stråjer de la 11 Februarie ¿i
colonel de contrabandå” (8 iunie 1881);  „…pentru råspuns indisciplinat
cåtre cåpitan Eliad” (16 iunie 1881);  „…pentru mai multe lipsuri nemotivate
de la instruc¡ie, calificând-o în officeri prostie de nici un folos real” (octombrie
1883);  „…pentru cuivintele insultatuve aduse Administratorului Niculescu
în fa¡a gradelor inferioare, pe care l-a fåcut punga¿, care de¿i relativ
adevårat, dar nu în fa¡a gradelor inferioare” (16 februarie 1885); 
„…calificånd pe Dl. General Pencovici civil în uniformå ¿i o calamitate pe
capul Divisiei” (martie 1889);  „…pentru cå a fåcut raport necuviincios
contra cåpit. Ple¿oianu” (ianuarie 1891). La 18 iunie 1892, Matei î¿i
înainteazå demisia din Armatå, cerând cu aceastå ocazie så i se elibereze
„un extract dupå calificativele ce le-am avut în timpul carierei mele militare,
cåci dacå prin felul caracterului meu eram incompatibil cu serviciul militar,
în lumea civilå acestea sunt de o însemnåtate ter¡iarå, ¿i fiind cå voesc a
intra într-un serviciu privat, så nu se ia faptele mele din via¡a militarå drept
viciuri, incapacitate, cuno¿tin¡e restrânse sau lene.”

¥n sfâr¿it, citând din consemnårile colonelului Gramont, privitor la „faptele
de vitejie ale lui Matei Eminovici în timpul råzboiului de Independen¡å”,
A. Z. N. Pop adaugå:

„A fåcut campania ca sublocotenent cu Reg. 4. A luat parte în lupta de la Smârdan
¿i a fost decorat cu Steaua României cl. 5-a. Assemine a luat parte la înconjurarea
Plevnei ¿i a fost decorat cu Virtutea Militarå. (…) A luat parte la intrarea în Plevna ¿i
la båtålia de la Smârdan.” Acela¿i istoric literar completeazå: „Decorat de ¿ase ori”,
Matei „råmâne, dincolo de micimile omene¿ti ale unor ofi¡eri uita¡i, vrednic titular al
urmåtoarelor decora¡ii ¿i medalii române ¿i ruse: «Virtutea militarå, Crucea Trecerii
Dunårii, Steaua României cl. A V-a de Råzboi, Crucea de aur cu spade a Sf. Stanislav,
Comemorativa Ruså, Apåråtorii Independen¡ei”.

Pe cine så crezi? Pe ofi¡erii din care am citat – to¡i, dezinteresa¡i (ba, unii,
afla¡i chiar în conflict cu Matei) – sau pe Maiorescu ¿i pe urma¿ii lui?

Este adevårat cå, dupå moartea lui Eminescu, prin câteva declara¡ii
hazardate, Matei a adus deservicii destul de importante imaginii acestuia, dând
apå la moarå detractorilor. Dar aceastå vinå, la care nimeni nu se referå, pentru
cå, prin u¿urin¡a cu care a scåpat unele cuvinte, Matei devenea util, råmâne
departe de a ne îndritui så certificåm reaua lui credin¡å ¿i, mai ales, nu permite
så acreditåm ideea cå ar fi ac¡ionat mânat doar de dorin¡a câ¿tigului material.
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Oare, dacå Matei ar fi fost atât de hråpåre¡ ¿i de incorect, ar mai fi a¿teptat
el pânå la 2 februarie 1895, ca så cearå – zadarnic – lui Maiorescu så-i predea
biblioteca lui Eminescu? La data invocatå, el scrie din Mizil:

„Respectos vå rog så bine voi¡i a încredin¡a biblioteca fratelui meu care a råmas la
Dumneavoastrå în urma mor¡ii sale”.

Pe col¡ul acestei epistole, Maiorescu a notat:

„Råspuns oral aducåtorului scrisorii, cå în urma mor¡ii lui M. Eminescu nu mi s’a
remis nimic din partea lui Em. 5/17 Febr. 1895.”

Sigur cå nu i se putea remite nimic „din partea” lui Eminescu, abandonat
în ospiciul lui ªu¡u ¿i jefuit de magistru pânå ¿i de pu¡inele bunuri pe care le
avea! ªi sigur cå biblioteca nu ¿i-a însu¿it-o „în urma mor¡ii” lui Eminescu
(cum naiv crede Matei), ci încå din momentul primei sechestråri. Viclenia lui
Maiorescu sare în ochi. ¥ncercând så se joace cu cuvintele, el ocole¿te
adevårul, råspunzând, practic, la o solicitare care nu-i fusese formulatå. Mai
exact, Matei se referå la acele cår¡i care, „în urma mor¡ii” lui Eminescu, au
„råmas” (în continuare) la Maiorescu, nicidecum la unele care i-ar fi „fost
remise” din partea defunctului, dupå decesul acestuia. Po¡i så califici altfel
decât drept mizerabil, aproape gangsteresc, modul josnic în care Maiorescu
a furat biblioteca ¿i manuscrisele lui Eminescu, dupå care a încercat cu
perseveren¡å så-l denigreze pa Matei, mo¿tenitorul de drept?

Existå domni care comenteazå laudativ ¿i aproape cu satisfac¡ie noti¡a
lui Maiorescu. ¥ntre ei, unii pretind chiar cå minciuna ordinarå, dacå e spuså



98 Nr. 3-5Semnele timpului

de un om cu multå carte, sluje¿te Patria ¿i Neamul. De pildå, G. Muntean
scrie, referitor la invocata apostilå a lui Maiorescu:

„Lucrurile n-au stat chiar a¿a, înså, om cu experien¡å ¿i cu destule date privitoare la
¡inuta fratelui poetului (?), Maiorescu a preferat o abatere de la adevår pentru a evita
fapte de care se temea, probabil: risipirea manuscriselor ¿i a cår¡ilor poetului” – pe care,
ne-am convins, a preferat så le risipeascå personal. Domnul Muntean continuå: „Pe urmå,
formal, va fi fost adevårat cå «în urma mor¡ii lui M. Eminescu nu i se remisese nimic din
partea lui Em.(inescu)», deoarece cår¡ile ¿i manuscrisele erau, se pare, de mai demult la
el. Nu-i exclus så se fi gândit a le pune la adåpost chiar de Eminescu, care, în timpul
bolii, le-ar fi putut råvå¿i sau distruge.”

Fårå comentarii!

Logicianul Maiorescu î¿i då singur palme

Dacå punem alåturi afirma¡iile lui Maiorescu însu¿i, privind „anexarea”
acestui ceas de cåtre Matei, observåm cå ele se contrazic cu frenezie:

 La 17 august 1883, magistrul scrie în jurnal (unde, completând la cald,
nu gre¿e¿te decât dacå vrea): „…a fost la mine… locotenentul, care s’a folosit
de aceastå ocazie (subl. ns.) spre a-¿i anexa ceasornicul alienatului såu frate”.
Dacå Matei a profitat de vizita la Maiorescu pentru a lua ceasul, înseamnå cå
instrumentul se gåsea în casa magistrului. Dacå a¿a ståteau lucrurile, faptul
constituie o dovadå cå nu Matei furase ceasornicul (cum, reamintesc, o
informeazå magistrul pe sorå-sa).  ¥n cazul în care ceasornicul se gåsea în casa
din strada Mercur 1, înseamnå cå Maiorescu însu¿i era ho¡. ªi, într-o atare
ipotezå, Matei, departe de a fura, devine recuperator al bunurilor fratelui såu,
ajunse în mâini stråine, lipsite de orice drept de a le de¡ine. Cât de mare a fost
neru¿inarea, s-a våzut ¿i atunci când Maiorescu „a donat” Academiei
manuscrisele lui Eminescu, asupra cårora nu avea nici urmå de drept de posesie.
Chiar ¿i aståzi, în hârtiile onorabilei institu¡ii, se face vorbire de cår¡i de-ale lui
Eminescu, donate de Maiorescu!

La o datå incertå ¿i în contrast cu consemnårile din jurnal, Maiorescu
schimbå scenariul, notând pe scrisoarea primitå de la Matei: „…a luat din
vechia locuin¡å a lui Mih. Em. un ceasornic de aur” (subl. ns.).

Cum „vechia locuin¡å” a lui Eminescu nu era acaså la Maiorescu ¿i cum
må îndoiesc cå acela¿i lucru poate fi luat, simultan, din douå locuri diferite,
chiar dacå am presupune cå locotenentul ar fi suferit de cleptomanie, el nu



99Nr. 3-5 Semnele timpului

avea cum så-¿i „anexeze” din casa magistrului un obiect aflat la altå adreså.
Concluzia e clarå: Maiorescu iarå¿i, ¿i iarå¿i, minte!

Manuscrisul jurnalului maiorescian ne oferå ¿i altå surprizå. ¥n ziua de
17 august1883, referitor la primirea lui Matei, magistrul a consemnat doar
douå-trei cuvinte:

„Acum 2 zile a fost la mine tatål såu… ¿i dupå aceea fratele såu, locotenentul”.

Atât! Ulterior, poate peste o zi, poate peste un an, Maiorescu a apucat
din nou pana, a ¿ters discret punctul de dupå „locotenentul” ¿i a continuat:
„care s’a folosit de aceastå ocazie spre a-¿i anexa ceasornicul alienatului
såu frate”. Este foarte posibil ca, tot în perioada în care a înghesuit acest
rând între douå ¿iruri scrise cu cel pu¡in câteva zile înainte, så fi completat ¿i
nota fåcutå pe marginea scrisorii primite de la Matei, în iulie 1883.

Relele inten¡ii ale lui Maiorescu transpar cu atât mai evident, cu cât el se
munce¿te så-l compromitå cu orice pre¡ pe Matei, dar nu suflå o vorbå despre
scopul real al vizitei acestuia: acela de a-l duce pe Eminescu cu el, la Râmnicu
Sårat. Vezi Doamne, Matei l-ar fi vizitat doar ca så-i calce covoarele, så-i
månânce dulcea¡a ¿i så-i facå promisiuni pe care sigur le va încålca!

ªi må mai întreb: dacå Maiorescu, a¿a cum sus¡ine, s-ar fi angajat fa¡å de
cåminar så preia „toatå îngrijirea materialå ¿i moralå”, cu ce obraz ar fi
acceptat el oferta lui Matei, de a-i trimite bani? Ce obraz trebuia så aibå,
pentru a nu-i spune mezinului Eminovicilor ce tocmai discutase cu tatål lui?

ªi aici, revenim la întrebarea: cum anume a reu¿it Maiorescu så-l convingå
pe Matei så-l lase pe Eminescu la ªu¡u? Nu putem ¿ti cu precizie ce tip de
discurs a folosit Maiorescu în acea zi, dar putem bånui. De pildå, pare foarte
probabil ca „argumentul” forte folosit de Maiorescu så fi constat în documente
måsluite, precum procesul-verbal al Poli¡iei ¿i fi¡uica semnatå de ªu¡u –
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Consemnarea lui Maiorescu privind pretinsa vizitå a a cåminarului ¿i adåugirea prin care
îl acuzå pe fiul acestuia, Matei, cå ar fi luat ceasornicul lui Eminescu. Punctul noti¡ei originale,

tåiat de Maiorescu când a fåcut adåugirea este marcat cu un cerc.
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ambele, culese din dosarul de curatelå numårul 968/1883. Fire¿te, aceste falsuri
nu erau destinate numai lui Matei. Piesele acestui dosar råmâneau foarte eficiente
pentru posteritate – când, de altfel, au ¿i fost date publicitå¡ii, cu efectul scontat.

Imediat dupå sechestrarea lui Eminescu, cu asemenea „documente”
fabricate, Maiorescu putea reu¿i douå performan¡e: pe de o parte, så îl
convingå pe Matei de acuta „nebunie” a fratelui såu (dupå care îi venea u¿or
så-l ¡inå la distan¡å de ospiciu, sub diverse pretexte) ¿i, pe de altå parte,
elimina complet din ecua¡ie ¿i cea mai vagå urmå a ideii privind implicarea
lui directå. Pentru Maiorescu, acest ultim aspect, al neamestecului såu în
ac¡iunea de internare a lui Eminescu, era extrem de important (nu degeaba,
timp de decenii, publicul habar n-a avut cå el a fost omul care aranjase ploile,
împreunå cu doctorul ªu¡u).

De¿i, repet, nu putem cunoa¿te în ce a constat discu¡ia lui Maiorescu cu
Matei, existå indicii de naturå så convingå cå, la 15 august 1883, locotenentul
påråsea Bucure¿tii convins cå nu câ¿tigase decât o amânare, speran¡a „revenirii”
lui Eminescu fiind prezentatå ca infimå. Ne putem gândi cå, la întâlnirea din
august, con¿tient de slabele sale resurse båne¿ti (comparativ cu puterea
financiarå a Junimii) ¿i de nepriceperea într-ale medicinii, el så fi acceptat ca,
într-o primå fazå, Maiorescu ¿i „amicii” så se ocupe ei de chestiune, având
¿anse de reu¿itå mult mai mari decât putea spera el så rezolve de unul singur.

Poate (¿i) de aceea, dupå moartea cåminarului, pe când Eminescu tocmai
pleca de la Viena spre Italia, Matei a vândut totul la Ipote¿ti, cu inten¡ia declaratå
ca pår¡ile de bani ce li se cuveneau lui Nicu ¿i lui Eminescu så fie folosite de el
pentru îngrijirea acestora. Harieta, de¿i supåratå (prin vânzare, råmåsese fårå
caså, fiind silitå så-¿i caute adåpost la månåstirea Agafton), îi scrie lui Maiorescu
cå Matei ¿i-a luat angajament scris, privind obliga¡ia de a-i între¡ine pe cei doi
fra¡i ai såi. Apoi, lucrurile s-au precipitat. La foarte scurt timp, Nicu s-a
împu¿cat, iar Eminescu, întors curând dupå aceea în ¡arå, s-a dovedit perfect
zdravån – motiv pentru care a ¿i fost izolat în perimetrul Ia¿ilor, bine controlat
de oamenii Junimii politice.

Un nou argument cå Matei nu a fost ho¡

Recent, Muzeul Literaturii Române din Ia¿i, unde se aflå expus ceasul lui
Eminescu ¿i inelul lui sigilar (ambele, din aur), a råspuns solicitårii scrise, prin
care rugam så ni se ofere „informa¡ii cât mai amånun¡ite, cuprinzând istoricul
acestor douå mårturii”. Din påcate, datele primite sunt extrem de sårace ¿i
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la mâna a doua. Mai exact, ne-a fost remiså copia xerox a unui articol (de
fapt, o notå ceva mai amplå, nesemnatå) publicat la 15 ianuarie 1993, în
ziarul Evenimentul zilei. ¥n ciuda asigurårilor cå „datele ce le ve¡i gåsi acolo
(în articolul cu pricina – n. ns.) sunt furnizate de muzeograful de atunci,
adicå din momentul achizi¡ionårii obiectelor”, ne încearcå un sentiment amar,
cåci, dacå presa a ajuns så fie bazå de date pânå ¿i pentru muzee ¿i dacå, în
plus, sursa documentarå mai bate ¿i câmpii, atunci chiar cå nu ne mai miråm
de lipsa de interes fa¡å de aceste institu¡ii de culturå.

Dar, pentru a nu lungi vorba, iatå con¡inutul integral al articola¿ului în
cauzå, intitulat „Ceasul ¿i inelul de aur ale lui Eminescu”:

„De la primele începuturi ale organizårii muzeale a obiectivelor literare din cadrul
Muzeului Literaturii Române din Ia¿i, fiecare dintre cei pu¡in antrena¡i în acea muncå
atât de captivantå visam så descoperim mari raritå¡i, unicate de valori excep¡ionale,
manuscrise, documente, tipårituri sau alte piese reprezentative pentru istoria ¿i cultura
acestui neam, care så poatå constitui apoi puncte de atrac¡ie deosebitå în muzeele ce
urmau så se deschidå. ªi am avut noroc, un noroc cum nici prin vis nu ne-am fi închipuit.
S-au descoperit, de-a lungul anilor, ¿i s-au pus în luminå, valori inestimabile. Printre
marile noastre bucurii în acest sens se numårå ¿i cea oferitå de descoperirea ceasului ¿i
inelului, ambele din aur, ce au apar¡inut lui Mihai Eminescu.

Ne obi¿nuisem så dåm crezare fiecårui zvon, oricât de aiurit ne-ar fi pårut la început.
Când am auzit de ceasul ¿i inelul marelui poet, ne nu-a venit så credem. Ar fi fost prea
frumos så fie adevårat. ªeful nostru de atunci, Ion Arhip, a decis imediat cå pleacå el så
cerceteze. ªi a plecat la Câmpulung Moldovenesc, unde tråia doctorul Gareiss, rudå prin
alian¡å cu Eminescu. Mare noroc am avut atunci ¿i de faptul cå proaspåta noastrå colegå,
Magda Jianu, angajatå muzeografå îndatå dupå deschiderea Casei «Dosoftei» ¿i rudå
cu doctorul Gareiss, o mai veche cunoscåtoare a tainei celor douå valori, s-a oferit så ne
ajute (subl. ns.).

Doctorul Gareiss, destul de în vârstå ¿i cu sånåtatea cam ¿ubredå, urma så se
stabileascå definitiv în Germania. Magda Jianu ¿i Ion Arhip au reu¿it så-l convingå så
doneze pentru muzeul din Ia¿i cele douå obiecte eminesciene. Când le-am våzut intrate în
patrimoniul institu¡iei noastre, am crezut cå toatå lumea ne apar¡ine. Aveam deja asiguratå
o vitrinå care så prezinte vizitatorilor o amintire atât de pre¡ioaså legatå de Dumnezeul
geniului românesc (?). Aveau så mai urmeze încå multe, foarte multe descoperiri uimitoare
cu care ne mândrim, pe drept cuvânt, în fa¡a oricui. Dar parcå valorile adunate dupå
aceea nu s-au mai bucurat de atâta cinstire ca ceasul ¿i inelul marelui poet…”

Ca ¿i cum n-ar fi prea de-ajuns ea singurå, infla¡ia de cuvinte este dublatå
de lipsa ideilor legate de tema anun¡atå în titlu. S-a sleit atât de mult elanul,
încât n-a mai råmas for¡å decât pentru ostenite exaltåri de tipul: Eminescu,
„Dumnezeul geniului românesc”? Suntem convin¿i cå mul¡i muzeografi au ce
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povesti ¿i a¿teptåm un volum care så cuprindå interesantele lor istorisiri, dar
asta nu poate suplini informa¡ia substan¡ialå ¿i la obiect.

Textul de mai sus con¡ine o singurå ¿tire într-adevår importantå: ceasul lui
Eminescu a ajuns în posesia unui anume doctor Gareiss, care l-a donat
Muzeului. Când s-a întâmplat acest lucru, prin ce concurs de împrejuråri a
devenit Gareiss proprietarul lui, ce fel de rudå era numitul cu Eminescu ori la
ce datå l-a predat prestigioasei institu¡ii nu se mai spune, de¿i, extrem de rarå
întâmplare, unul dintre muzeografii care s-au ocupat de preluarea obiectului
era rudå cu donatorul. Dacå despre o pieså „reprezentativå pentru istoria ¿i
cultura acestui neam” se ¿tiu ¿i se comunicå atât de pu¡ine lucruri, ce så mai
a¿tep¡i în ceea ce le prive¿te pe cele mai pu¡in importante?

Câteva date orientative, pentru neaviza¡i. Numele Gareiss este legat de
Aglaia, sora lui Eminescu. Pe scurt: primul so¡ al Aglaiei a fost Ioan Drogli,
profesor în Cernåu¡i, cu care a avut trei copii (Victoria, George ¿i Ioan – fata
decedând la vârsta de numai doi ani). Ioan Drogli a murit pe nea¿teptate, în
noaptea de 10/11 noiembrie 1887, pe când Eminescu se gåsea la Boto¿ani,
împreunå cu Harieta. Dupå câ¡iva ani de våduvie, la 18 februarie 1890, Aglaia
s-a recåsåtorit (luând de so¡ un militar, pe nume Heinrich Gareiss von
Döllitzsturm), iar un deceniu mai târziu s-a stins ¿i ea.

Reamintim cå, potrivit lui Victor Eminescu (fiul lui Matei), „la moartea
lui Mihai” s-ar fi descoperit „o mul¡ime de monede antice” ¿i, se poate deduce
din text, fårå a fi înså cert, ceasornicul. Apar o serie de necunoscute: cine ¿i
unde anume le-a gåsit? Erau monedele la un loc cu ceasornicul? Cine ¿i sub ce
formå a intrat în posesia lor? Pentru a råspunde, se impune så aflåm cel pu¡in
douå lucruri :

1) unde se gåsea ceasornicul, în clipa în care Eminescu î¿i dådea sufletul
în ospiciul doctorului ªu¡u;

2) dacå ¿i care dintre rudele lui Eminescu s-a(u) aflat în Bucure¿ti la data
decesului lui.

A¿a cum am aråtat, afirma¡iile potrivit cårora Matei ar fi furat ceasul
propriului frate sunt neverosimile, Maiorescu însu¿i, unicå surså a acestor
informa¡ii, fiind cel care provoacå neîncredere. Lor li se adaugå atitudinea lui
Eminescu. ªtiut fiind cât de mult ¡inea la acest ceasornic (care nu avea doar
valoare sentimentalå, ci era ¿i un bun care, putând fi lesne gajat, la nevoie, îl
putea ajuta så iaså dintr-o crizå financiarå), råmâne pu¡in plauzibil ca el så nu
fi deplâns vreodatå pierderea acestui obiect de mare valoare, a¿a cum a fåcut
în cazul cår¡ilor ¿i în cel al manuscriselor (ultimele aflându-se, în clipa primei
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lui sechestråri, la un loc cu ceasul, în ladå). Atunci când glåscioare din
redac¡iile unor ziare dirijate îl cåinau pe Eminescu pentru dezinteresul pe
care l-ar fi aråtat ceilal¡i Eminovici fa¡å de soarta lui (alte voci au aruncat
vina pe Veronica), nimeni nu a afirmat cå, în loc så-i dea, familia i-ar fi luat.
De asemenea, cum nimeni nu-¿i aminte¿te ca Eminescu så fi întrebat ce se
întâmplase cu acest dar primit de la cåminar sau så fi umblat vorba cå fratele
lui ar fi pus mâna pe el, bånuim cå lipsea temeiul unui astfel de zvon. ¥n mod
sigur, în timpul lungilor recluziuni la ªu¡u ¿i la Obersteiner (iunie/iulie 1883
– februarie 1884), ceasornicul nu s-a aflat asupra lui Eminescu – drept dovadå
stând faptul cå primele informa¡ii pe care acesta i le cere lui Chibici în ianuarie
1884 privesc soarta cår¡ilor, a manuscriselor ¿i a ceasornicului. Chibici nu i-
a råspuns în scris, cum ar fi fost de a¿teptat, dar nu ar fi exclus ca, atunci
când a plecat spre Viena, så fi avut cu sine ¿i ceasornicul.

Argumentul cel mai solid înså, care ne determinå så credem cå Eminescu
¿i-a recåpåtat ceasornicul dupå eliberarea din ospiciul vienez råmâne
coresponden¡a. A¿a cum se cunoa¿te, la 12 ianuarie 1884, Eminescu îi scrie
lui Chibici:

„Ceea ce-a¿ voi så ¿tiu de la tine este dacå cår¡ile ¿i lada mea sunt în oarecare
siguran¡å ¿i dacå pot spera så le revåd. ¥n ladå trebuie så se fi aflând ¿i ceasornicul pe
care l-am scos de la Sim¡ion” (subl. ns.).

¥n scrisoarea prin care – la 10 februarie – îi råspunde în locul lui Chibici,
Maiorescu nu pomene¿te nimic de cår¡i ori de ladå, dar, din moment ce îl
asigurå cå „a fost o adevåratå exploziune de iubire” în sprijinul lui, vorbindu-i
¿i de edi¡ia a doua a recent lansatului volumului Poesii, „care va fi reclamatå
pe la toamnå ¿i în care vei putea face toate îndreptårile ce le crezi de trebuin¡å”
(subl. ns.), rezultå cå nu se punea problema ca lucrurile lui Eminescu så se fi
pierdut, revenirea acestuia la masa de lucru presupunând recåpåtarea låzii cu
întreg con¡inutul ei. (Desigur, ra¡ionamentul este valabil cu condi¡ia ca
afirma¡iile lui Maiorescu så fi fost sincere.)

Re¡inerea în Capitalå a bibliotecii ¿i a manuscriselor lui Eminescu putea
fi justificatå prin faptul cå erau greu de transportat, cå la Ia¿i Eminescu nu
avea un spa¡iu optim pentru depozitare ¿i cå, oricum, „bolnav” fiind, ar fi
fost în interesul sånåtå¡ii lui så lase scrisul ¿i så stea la umbrå. ¥n afarå de
aceasta, junimi¿tii ie¿eni nu puneau prea mare pre¡ pe cår¡ile lui – pe
manuscrise, nici atât. Nu la fel ståteau lucrurile ¿i cu ceasornicul lui, obicet
mic, ce nu ocupa nici întreg buzunåra¿ul vestei, dar lesne convertibil într-o
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sumå de bani deloc neglijabilå. De aceea, dacå råtåcirea cår¡ilor ¿i a manuscriselor
ar mai fi fost trecutå cu vederea, dispari¡ia ceasornicului era de naturå så ridice
întrebåri cu atât mai neplåcute, cu cât se ¿tia cå Eminescu ståtuse în gazdå la
Slavici. De asemenea, din moment ce Maiorescu îi scrisese surorii lui cå în volumul
Poesii, pe care îl pregåtise, se gåseau ¿i „Unele absolut inedite, mai ales un
frumos sonet despre Vene¡ia ¿i o Glosså” (subl. ns.), era clar cå el cotrobåise prin
lada cu pricina, putând fi, la rândul lui, învinovå¡it pentru dispari¡ia ceasornicului.
Cum Maiorescu nu avea nici un interes så aparå ca un ho¡ în ochii junimi¿tilor
ie¿eni, în cazul în care ceasornicul ar fi fost luat de Matei, el avea tot interesul så
facå public acest lucru. Nu a fost cazul, Maiorescu acuzând pretinsul furt al
ceasornicului de cåtre Matei abia la 4 iunie 1887, în scrisoarea cåtre Emilia.

Al doilea document pe care îl avem în vedere este scrisoarea trimiså de
Eminescu lui Chibici, la 20 octombrie 1884, pe când ståtea „la otel România
(vechiul han al lui Bacalu), într-o hulubårie pu¡in recomandabilå din orice
punct de vedere”. Cu acea ocazie, Eminescu îi scrie:

„Te rog dar, så iei tu lada de la Sim¡ion, dacå nu mai e cu putin¡å så stea acolo, pânå
ce starea mea se va-ndrepta, dacå e cu putin¡å så se-ndrepte vrodatå”.

Cum, spre deosebire de epistola din 12 ianuarie, de data aceasta Eminescu
nu mai invocå prezen¡a ceasornicului în ladå ¿i, mai ales, nu solicitå så-i fie
trimis, deducem cå, deja, acesta îi parvenise, într-un moment neprecizat.

Se afla vreunul dintre fra¡ii lui Eminescu în Bucure¿ti, la data decesului?
Istoria literarå ne înva¡å cå, potrivit lui Maiorescu, nimeni din familie nu

l-ar fi condus pe acesta pe ultimul drum. A¿a cum vom aråta ceva mai departe,
avem motive så credem cå noti¡a din ¥nsemnåri zilnice („Nimeni din familia
lui”, la înmormântare) este o altå minciunå strategicå a „olimpianului”. De¿i
foarte pu¡ine surse din epocå au consemnat prezen¡a Harietei la funeraliile lui
Eminescu, acestea sunt mai credibile decât Maiorescu. De altfel, aceastå ¿tire
nu a fost dezmin¡itå de nimeni.

Ca unicå rudå de sânge participantå la funeraliile lui Eminescu, Harieta
devine persoana cåreia este cel mai plauzibil så îi fi fost înmânat ceasornicul
fratelui dispårut. Victor Eminescu aminte¿te câteva lucruri care s-ar fi
descoperit dupå moartea lui Eminescu. Nu conteståm spusele lui, dar, ¿tiind
bine cå Eminescu locuia în gazdå, ne punem întrebarea: dupå închiderea lui
la ªu¡u, i-a mai plåtit cineva chiria? Dacå „da”, cine, cum dovede¿te ¿i de ce
nu s-a aflat pânå acum? Dacå „nu”, cine, când ¿i sub ce formå legalå i-a golit
locuin¡a ¿i ce s-a ales de lucrurile existente în ea? ªi, nu în ultimul rând, de
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unde ¿tia Victor, fiul lui Matei, ce anume se gåsise în locuin¡a lui Eminescu,
dupå decesul acestuia?

Muzeul Literaturii Române din Ia¿i a ob¡inut ceasornicul lui Eminescu de
la medicul Gareiss. Dar Gareiss, când ¿i de la cine l-a primit? ¥n mod normal,
ar fi de a¿teptat ca speciali¿tii care l-au „capturat” så ne poatå råspunde.
Minima curiozitate fiind general umanå, nu o genå specificå muzeografului,
bånuim cå, fie ¿i extra-profesional, cei care au preluat ceasornicul i-au cerut
lui Gareiss unele låmuriri. De ce nu ni le împåtå¿esc ¿i nouå?

Dacå am lua de bune informa¡iile lui Maiorescu, ar trebui så acceptåm
cå Matei, dupå ce ¿i-ar fi însu¿it aproape bandite¿te „ceasornicul alienatului
såu frate”, tam-nisam, i l-ar fi cedat surorii lui Aglaia, de¿i, afarå de
Maiorescu, nimeni nu mai ¿tia cå acesta s-ar fi gåsit la el. Cât de strânse erau
rela¡iile dintre Aglaia ¿i Matei putem intui din scrisoarea celei dintâi cåtre
editura fra¡ilor ªaraga:

„Repet încå o datå, cerceta¡i imediat unde se aflå sta¡ionat în prezent fratele meu
cåpitanul Eminovici, cåci sunt convinså cå vå va da ¿i el dreptul liber de a tipåri, ca ¿i
mine” (5 februarie 1893).

Faptul cå ceasornicul a fost donat Statului de cåtre rude ale lui Heinrich
Gareiss, nu de cåtre descenden¡i ai lui Matei Eminescu, constituie un nou
argument cå, atâta timp cât Eminescu a fost în via¡å, cåpitanul nu a profitat
nici o clipå de bunurile acestuia. Ba, mai mult, din evolu¡ia lucrurilor deducem
cå el ¿i-a exercitat drepturile succesorale legitime abia prin anul 1894 – când,
probabil, cineva i-a atras aten¡ia asupra lor.

¥n lumina informa¡iilor actuale, traseul ceasornicului pare så fi fost
urmåtorul:

 dupå decesul lui Eminescu, i-a revenit Harietei, ajunså la Bucure¿ti
(nefiind exclus nici ca el så-l fi låsat la Boto¿ani, în aprilie 1888, când a plecat
spre Capitalå);

 câteva luni mai târziu, Harieta decedând ¿i ea, ceasul a ajuns la Aglaia
[Augustin Z. N. Pop scrie: „ªi când aceastå nefericitå sorå Harieta închise
ochii la 24 decembrie 1889, pu¡inele bunuri de familie, hârtiile ¿i amintirile
simple se mutarå în scrinul celeilalte surori…” (Noi contribu¡ii…)];

  când Aglaia s-a stins ¿i ea, ceasornicul a råmas so¡ului acesteia, Heinrich
Gareiss, ale cårui rude de sânge l-au påstrat în familie, pânå în ziua (neprecizatå)
în care a fost cedat Muzeului Literaturii Române din Ia¿i.

Fårå så fie cert, acest traseu råmâne cel mai plauzibil. Deocamdatå.
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Aglaia, sora lui Eminescu, nu i-a scris
lui Maiorescu

Cui întreabå dacå Aglaia, sora lui Eminescu, s-a adresat vreodatå în scris
lui Maiorescu i se råspunde afirmativ. Cei mai insisten¡i aflå înså cå este vorba
doar de o singurå epistolå, redactatå la 3 iulie 1889. Dacå este adevårat cå
Aglaia a trimis o scrisoare la acea datå, preten¡ia cå aceasta i-ar fi fost adresatå
magistrului råmâne o altå gogoa¿å. Eroarea porne¿te din douå izvoare
principale: un text al lui Maiorescu, din 1892, ¿i volumul V al colec¡iei întocmite
de I. E. Torou¡iu (Studii ¿i documente literare, 1934).

Pentru a reîmprospåta amintirile, så parcurgem textul acestei epistole, a¿a
cum apare el la Torou¡iu (pagina 124). Reproduc con¡inutul întregii pagini:

„LV
A.[glaie] Drogli cåtrå Titu Maiorescu

STIMABILE DOMN,
Conform dorin¡ei D-voastre vå trimet «Familia» No. 2, anul 1885. Biografia fratelui

Mihail este exactå, cu deosebire cå s’au nåscut în satul Ipote¿ti lângå ora¿ul Boto¿ani,
depårtarea 1  oarå, proprietatea tatålui nostru.

Gimnasiul superior nu l’a terminat aice din desperare cå murise Pumnul. ¥mi aduc
aminte cå dupå înmormântarea lui Pumnul ¿’au depus cår¡ile sub un scaun în grådina
publicå ¿’au plecat spre casa pårinteascå. ¥ntrebat de pårin¡i de ce au fugit de la ¿coalå
el plângând råspunse: «mai mult n’am ce face în Cernåu¡i – Pumnul nu mai este, au
murit». Pårin¡ii în loc så-l mustre, au plâns ¿i ei; noi copiii våzând cå plâng pårin¡ii,
începuråm ¿i noi – a¿a cå acea scenå nu se va ¿terge niciodatå din memoria mea.

Cum s’a desvoltat caracterul seu în urmå nu ¿tiu; ca copil ¿i båeat era foarte drept,
blând, bun ¿i milos, totodatå despot mare ¿i pesimist.

¥n anul 1871 påråsii ¿i eu ¡ara el fiind la studii în Viena. La moartea mamei în 1876
l’am våzut pentru ultima oarå ca bårbat sånåtos; atunci era deja în Ia¿i ca func¡ionar.
Cred cå de la 1871 încoace, d-l Maiorescu va ¿ti mai bine via¡a lui activå (subl. ns.).

Sunt multe scene din copilårie care mi le reamintesc, înså sunt de prisos a le spune,
cåci nu pot fi bune pentru biografie.

A. Drogli
Cernåu¡i 3 Iuli 1889.”
Dedesubt, Torou¡iu precizeazå:
„Izvoare: Autografe Titu Maiorescu.
                Copie încredin¡atå de G. T. Kirileanu.”



107Nr. 3-5 Semnele timpului

¥n textul ce prefa¡eazå edi¡ia a VI-a a poeziilor lui Eminescu, Maiorescu
laså så se în¡eleagå cå aceastå epistolå i-ar fi fost adresatå lui:

„…din coresponden¡a ce am avut-o în a. 1889 relativ la biografia lui Eminescu, am
¿i o scrisoare de la sora mai mare a poetului, doamna A. Drogli, din Cernåu¡i, 3 iulie
1889...” (subl. ns.).

Abilå formulare, ce poate avea sensuri complet diferite, în  func¡ie de
interpretarea care i se då. Primul gând al cititorului este acela cå Maiorescu a
corespondat cu mul¡i „relativ la biografia lui Eminescu” ¿i cå, între cei care i-au
scris pe aceastå temå, s-ar numåra ¿i Aglaia. Fraza are înså deplin în¡eles ¿i în
cazul în care Maiorescu s-ar referi la o epistolå a Aglaiei cåtre nu-conteazå-cine,
ob¡inutå nu-conteazå-cum de un ter¡, care i-a trimis-o nu-conteazå-de-ce
magistrului, ca material documentar.

A fost Torou¡iu påcålit de exprimarea lui Maiorescu? Må îndoiesc, cåci
asta ar însemna cå neaten¡ia (sau ne¿tiin¡a) lui ar fi fost atât de mare, încât så
ne facå så ne întrebåm dacå a ¿i citit tot ceea ce a publicat. Scrisoarea Aglaiei
nu putea fi destinatå lui Maiorescu, de vreme ce ea îl pomene¿te pe acesta la
persoana a treia: „Cred cå de la 1871 încoace, d-l Maiorescu va ¿ti mai bine
via¡a lui activå” (subl. ns.).

Acela¿i I. E. Torou¡iu, într-un volum precedent (numårul III), publicase o
scrisoare a lui Ioan Sbiera cåtre Titu Maiorescu, datatå tot 3 iulie 1889. Primul
paragraf al acestei epistole trimise de Sbiera din Cernåu¡i (unde locuia ¿i Aglaia)
sunå astfel:

„¥ndatå dupå primirea råva¿ului D-voastre, am fost la sora råposatului M. Eminescu,
la doamna Aglaiea Drogli ¿i i-am comunicat dorin¡a D-voastre. Mi-a råspuns cå
biografiea ce i-a fåcut’o I. Vulcan in numårul 2 din Familiea, anul 1885, ar con¡ine cam
tot ce’¿i aduce domniea sa aminte ca mai remarcabil din copilåriea lui, doarå atât ar
mai adauge cå el, în vârsta de 16 ani a compus o dramå în cinci acte pe o singurå coalå
de hârtie, pentru care mult ar da acum de s’ar mai gåsi undeva. «Aceasta, zise ea mai
departe, vådia de pe atunci talent literar». La ståruin¡a mea mi-a promis cå’mi scrie tot
ce scie din copilåria frå¡ini-såu, …dar’ …mi-a trimes numai scrisoarea pe care o alåtur
la a mea. Numårul din Familie nu Vi’l trimet pentrucå sciu cå’l ai” (subl. ns.).

Textul este prea clar, ca så mai necesite comentarii sau demonstra¡ii.
Este evident cå Maiorescu a ajuns la Aglaia pe ocolite, prin I. G. Sbiera,
care îi fusese profesor lui Eminescu dupå moartea lui Pumnul, era coleg cu
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Maiorescu la Academie ¿i, mai ales, domicilia în acela¿i ora¿ cu Aglaia. La
insisten¡ele lui Sbiera, aceasta a cedat (¿i se pare cå råu a fåcut), acceptând så
a¿tearnå pe hârtie câteva rânduri, pe care cernåu¡eanul le-a pus în plic ¿i le-a
trimis la Bucure¿ti.

Dacå am trata lucrurile superficial, am putea spune: ei, ¿i?, ce mare lucru
este cå Maiorescu nu a cåutat-o direct pe Aglaia ¿i cå Aglaia i-a råspuns prin
Sbiera? Nu ¿tia cå, oricum, rândurile ei ajung la Maiorescu? Nu neapårat, dar,
e drept, de¿i i s-a adresat lui Sbiera, Aglaia a råspuns, de fapt, întrebårilor lui
Maiorescu. Amånuntul este doar aparent insignifiant, el fiind o elocventå
mårturie privind profunda rupturå existentå între Maiorescu ¿i to¡i Eminovicii
– rupturå pe care unii se feresc så o recunoascå, deoarece ea ar pune sub semnul
întrebårii ¿i rela¡iile magistrului cu Eminescu. De aceea, probabil, celor
nedumeri¡i de necesitatea prezen¡ei unui intermediar între Maiorescu ¿i Aglaia,
istoricul literar Augustin Z. N. Pop le oferå o explica¡ie foarte personalå:

„Harietei, cåreia îi scrisese altådatå (14/26 martie 1884) cu cuvinte de indignare,
mai nenorocitå acum sub aplecårile dureroase ale sor¡ii, nu i se putea adresa.
Locotenentului Matei Eminovici mai pu¡in. Criticul scrise, încrezåtor, lui I. G. Sbiera,
fost profesor al lui Eminescu la Obergymnasium, care, locuind în Cernåu¡i, putea cere
rela¡ii de familie de-a dreptul Aglaei. Dar, cercetatå pripit, ea s-a mul¡umit så recomande
«cam tot ce-¿i aduce ( ) aminte» schi¡a biograficå a lui Iosif Vulcan din Familia…” (Noi
contribu¡ii…) – subl. ns.

A¿adar, A. Z. N. Pop opineazå cå Aglaia s-ar fi „mul¡umit så recomande
«cam tot ce-¿i aduce ( ) aminte»”, din cauzå cå ar fi fost „cercetatå pripit”.
Ciudatå ¿i strâmbå frazå! Nu pripeala a fåcut ca informa¡iile transmise de
Aglaia så fie atât de sårace, cåci Sbiera nu i-a dat un termen limitå, în care så
råspundå. De altminteri, Aglaia spune clar: „Sunt multe scene din copilårie
care mi le reamintesc, înså sunt de prisos a le spune”. Pozi¡ia ei este lipsitå
de orice echivoc.

Mai dificil de în¡eles este ce o fi vrut A. Z. N. Pop så spunå atunci când a
afirmat cå Maiorescu se putea adresa „Locotenentului Matei Eminovici” chiar
„mai pu¡in” decât Harietei. Ce anume îl re¡inea pe magistru så i se adreseze ¿i
ce îl fåcea så îl denigreze cu orice pre¡? Så fi fost o urå bezmeticå? Så îl fi
defåimat el pe Matei cu gândul cå, astfel, justifica de ce nu îl laså pe Eminescu
în grija familiei? Câteva lucruri sunt sigure: cât timp a tråit Eminescu, Matei
l-a cåutat pe Maiorescu doar pentru a-l lua pe „bolnav” cu sine – deci, numai
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aceastå inten¡ie îl putea deranja pe înaltul „protector”. La fel, Harieta nu l-a
iritat pe Magistru pânå în clipa în care l-a primit pe Eminescu sub acoperi¿ul
ei. ¥n fine, så ne amintim o parte din preten¡iile lui Maiorescu: „toatå grija lui,
eu, numai eu, am avut-o ¿i numai eu am pus-o la cale. Nimeni altul nu s’a
interesat de el – nici familia ¿i nici cei mai apropia¡i prieteni ai lui” (epistolå
cåtre Emilia Humpel, 19 octombrie 1883). Aceste trei incontestabile realitå¡i
dau na¿tere ipotezei cå Maiorescu ar fi încercat så ob¡inå un soi de monopol
asupra lui Eminescu ¿i asupra operei acestuia, de care s-a slujit extrem de
eficient. Direct sau prin ¿u¿otitori, el a reu¿it så creeze falsa impresie cå
Eminescu ar datora foarte mult „protec¡iei” lui. Gra¡ie eforturilor unei anumite
„¿coli” de istorici literari, acest neadevår a traversat diverse regimuri politice,
continuând så fie acceptat ¿i promovat ¿i aståzi.

¥n ceea ce prive¿te explica¡ia datå faptului cå Maiorescu nu i s-a adresat ¿i
Harietei, cu acelea¿i întrebåri puse Aglaiei, bine-ar fi fost ca A. Z. N. Pop så
aibå dreptate! Unde n-ar fi avut magistrul atâta inimå, cå de multe rele am fi
fost scuti¡i! Din påcate, nu considerentul cå Harieta era „mai nenorocitå acum
sub aplecårile dureroase ale sor¡ii” l-a oprit så-i scrie. Drept dovadå, nici la
14 martie 1884, când magistrul i-a adresat „cuvinte de indignare”, Harieta nu
avea motive så fie veselå: abia se împliniserå douå luni de la moartea tatålui ei,
cåminarul Gheorghe Eminovici (8 ianuarie), ¿i trecuserå doar 5 (cinci) zile de
când se sinucisese fratele ei Nicu (9 martie).

Prin urmare, nici vorbå de menajamente! Ba, chiar dacå nu mergem cu
gândul pânå la a ne imagina cå Maiorescu înadins i-a scris „cuvinte de
indignare” într-o clipå în care era atât de greu încercatå, nu putem så nu
remarcåm cå magistrul nu î¿i exprimå nici måcar în mod formal regretul fa¡å
de cele douå decese. La 14 martie, Maiorescu se referå atât de scurt ¿i sec la
pierderea lui Nicu („Aud cå ¿i fratele cel de la ¡arå a murit”), încât, în plan
afectiv, între aceste cuvinte ca o micå rafalå de mitralierå ¿i aud cå v-a furat
vulpea curcanul nu zåre¿ti nici o diferen¡å. Mai mult, dupå ce minte cu sfruntare:
„Despre paralizia la mânå ¿i picior nu am aflat nimic; trebuie så fie scornituri
absurde din provincie” (la 6 decembrie 1883, tot el, Maiorescu, îi scrisese
surorii lui cå Eminescu „are un «u¿or acces de paralizie, cu crampe»…”),
„milosul” avocat abordeazå chestiunea care-l frigea:

„¥ncå o întrebare îmi permit. Båtrânul D-voastrå tatå, când a fost pe la mine la
Bucure¿ti în August anul trecut, mi-a spus cå tot capitalul såu mobil era de 18.000
franci! Care este partea, care îi revine acuma lui Mihail, dupå moartea tatålui såu?”
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Cercul de fier

Nu existå nici un document referitor la ceva anume, care s-ar fi  petrecut
între magistru ¿i familia lui Eminescu înainte de moartea acestuia, declan¿ând
ura lui Maiorescu. O informa¡ie incontestabilå este aceea cå, în 1889, Maiorescu
s-a adresat numai Aglaiei, de¿i ¿tia foarte bine cå ¿i Harieta ¿i Matei aveau
propriile amintiri (fiind posibil chiar ca unul dintre ei, fie pentru cå a fost
prezent la evenimente la care lipsiserå ceilal¡i doi, fie pentru cå era înzestrat cu
o memorie mai bunå, fie din alte cauze så fi fost mai bine informat). Totodatå,
observåm cå Aglaia este sora a cårei existen¡å fusese complet ignoratå de
Maiorescu pe când mai tråia Eminescu. Prin urmare, ea nu avea cum så îl
supere pe magistru. (Cu toate acestea, a¿a cum am aråtat, nici la ea Maiorescu
nu a apelat direct.)

Cu ce gre¿iserå Harieta ¿i Matei fa¡å de Maiorescu?
Cu Matei, magistrul se întâlnise doar la mijlocul lui august 1883, când

acesta venise la Bucure¿ti cu gândul de a-l scoate pe Eminescu de la ªu¡u ¿i
a-l lua cu sine, la Râmnicu Sårat. Faptul cå noti¡a privind pretinsul furt al
ceasornicului de aur a fost inseratå în jurnalul lui Maiorescu mai târziu, ne
face så credem cå, în urma vizitei locotenentului, cei doi s-au despår¡it în rela¡ii
normale, doar ulterior având loc un eveniment sau creându-se o situa¡ie care
l-a determinat pe Maiorescu så întunece cu orice pre¡ imaginea lui Matei.

Coresponden¡a aratå cå magistrul ¿i-a în¿tiin¡at sora despre pretinsul furt al
ceasului abia la 4 iunie 1887 (lucru de mare mirare, dacå ne gândim cå, în cazul
în care un asemenea fapt ar fi fost real, el ar fi ajuns la urechile întregii familii
Maiorescu ¿i cå, într-una din multele lor scrisori trimise la Ia¿i, fie matroana
casei, fie fiica ei ar fi anun¡at-o pe Emilia Humpel asupra unui gest atât de josnic).
Acesta ar fi doar unul dintre considerentele care ar putea sus¡ine ipoteza cå
Maiorescu a adåugat fraza cu pricina nu cu mult înaintea scrisorii din 4 iunie
1887. Faptul devine cu atât mai plauzibil, cu cât el are loc la nici douå luni dupå
ce Eminescu refuzase så revinå în Ia¿i, iar sora lui, Harieta, acceptase så-i acorde
„azil”. Tot în acest scurt interval, Eminescu reîncepuse så scrie versuri, ¿i avea
deja o în¡elegere cu V. G. Mor¡un, care se declarase interesat så i le publice. Prin
urmare, astfel, Eminescu demonstra cå numai „nebun” nu era. Recuperând încet-
încet  terenul pierdut în 28 iunie 1883, putea så câ¿tige bani prin propria muncå
¿i, în plus, volumul preconizat ar fi eliminat fårå doar ¿i poate edi¡ia Maiorescu.
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Mai ¿tim cå Maiorescu ¿i-a min¡it de multe ori familia (uneori, doar prin
omisiune), dar ¡inea ca rela¡ia cu sora lui så fie cât mai trainicå, compensând
labilitatea rela¡iilor cu so¡ia – cea care i se pårea aståzi magnificå, dar mâine se
comporta „ca o furie, ochii învåpåia¡i, sprâncenele în goanå de încruntare,
mânele reci, etc.”, pradå, de pildå, unui „adevårat acces de gelozie jumåtåte
alienatå-idioatå” (¥nsemnåri zilnice, 15 iunie 1889). La fel, ¿tim cât de sensibilå
era Emilia la tot ce era legat de Eminescu, acesta fiind unul dintre motivele
pentru care Maiorescu încearcå så-i creeze iluzia cå l-a trimis pe Eminescu la
Viena doar pentru a-i face dânsei pe plac.

Una peste alta, nu cred cå gre¿im dacå analizåm cu mai multå aten¡ie
cele petrecute în 1887, când apar câteva date concrete, care ne ajutå så
pricepem ce anume s-a întâmplat, de a stârnit reac¡ii atât de veninoase din
partea lui Maiorescu.

Coresponden¡a Harietei deschide prima cale de cercetare. ¥nainte de a ne
uita prin scrisorile ei, trebuie så precizåm cå ea ¿i Matei au fost ataca¡i în
acela¿i timp de  Maiorescu, care le aduce amândurora aceea¿i gravå acuza¡ie:
aceea cå ar fi ho¡i (locotenentul – avansat între timp la gradul de cåpitan – ar fi
furat ceasul lui Eminescu, iar „faimoasa Henrietta” ar fi fost capabilå så-i
toace banii). Acuza¡ia, repet, a fost formulatå la foarte scurt timp dupå ce
Harieta î¿i „permisese” så îl primeascå pe Eminescu în locuin¡a ei din Boto¿ani,
în loc så-l alunge la Ia¿i, a¿a cum, probabil, ar fi vrut Miron Pompiliu ¿i ¿efii
lui. Faptul avea loc dupå ce, cu vreun an în urmå, tot ea, încercase zadarnic så
îl smulgå pe Eminescu din Ia¿i, spre a-l lua cu sine la Boto¿ani (ne reamintim
cå o tentativå similarå fåcuse ¿i Matei). Atunci, „amicii” au respins rugåmintea
Harietei, de¿i, în mai 1886, Miron Pompiliu i-a trimis lui Maiorescu o scrisoare
disperatå, cerându-i så-l (re)interneze pe Eminescu.

Fapt de relativå mirare, Emilia Humpel va prelua formularea fratelui såu,
cåruia îi scrie la 20 iunie 1887: „ªi noi ne ferim de faimoasa Henriette ¿i de dl.
Eminovici” (subl. ns.). Aprecierea Emiliei este bizarå, deoarece ea nu
corespondase cu Harieta, iar aceasta nu a fost nici o clipå acuzatå cå ar fi
pråpådit banii strân¿i pentru Eminescu în alte scopuri decât cele stabilite de
Comitetul din Ia¿i. Fraza este cu atât mai suspectå, cu cât nu în¡elegem de ce ar
fi trebuit Emilia så se fereascå de Matei, pe care nu avem ¿tiin¡å så îl fi våzut,
måcar, la chip. Pare o supralicitare, pe care preferåm så nu o comentåm acum.

Så-i dåm cuvântul ¿i Harietei. Dupå ce îi acuzå de nepåsare pe „pretin¿ii
amici” ai lui Eminescu, ea î¿i aminte¿te cu amåråciune:
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„Eu i-am propus de mult så-l iau la mine, ei au zis cå la mine n’are distrac¡ie, ba
încå ¿i mai mult, m’am dus så-l våz de douå ori la Ia¿i ¿i am ¿ezut douå zile în hotel pânå
mi-au dat amicii voe så-l våd (subl. ns.). Nici o datå în viea¡a mea n’oiu uita lovitura mea
moralå, când l’am våzut a¿a mizer…” (23 iunie 1887).

Oare, aceastå informa¡ie nu apare la biografi doar pentru cå îl contrazice
pe Maiorescu, demonstrând cå familia a încercat så se ocupe de Eminescu, dar
abia a ob¡inut o… audien¡å la el, din cauza „amicilor”, care îl „ocroteau”?
Oare, faptul cå „amicii” preferau så-l ¿tie pe Eminescu la ospiciu, decât liber ¿i
alåturi de un membru al familiei sale nu spune nimic? Dacå Maiorescu chiar
socotea cå ar fi un alienat irecuperabil, ce sens mai avea så-i cenzureze pânå ¿i
întâlnirile cu sora lui?

Maiorescu pretinde cå, la 18 octombrie 1883, i-ar fi scris lui Gheorghe
Eminovici: „Dacå nu se va îndrepta pânå atunci, va fi timpul venit så-l a¿ezåm
la Golia sau la Mårcu¡a, ca pe un bolnav fårå leac”. Peste patru ani, la 3 iunie
1887, magistrul va scrie celor de la România junå: „Eminescu tot mai tråie¿te,
de¿i este intelectual pierdut; fiindcå tråie¿te, trebuie så figureze în almanah”
(e vorba de Almanahul „României june”) – subl. ns. Dacå Eminescu chiar era
un mort umblåtor, de ce nu a îndråznit totu¿i så-l a¿eze „la Golia sau la Mårcu¡a,
ca pe un bolnav fårå leac”? Chiar dacå ar fi så admitem cå Eminescu ar fi fost
bolnav ¿i ar fi avut o recidivå în vara lui 1887, era acesta motiv så-l prezin¡i ca
fiind iremediabil „pierdut”? Oare, la 19 octombrie 1883, Maiorescu nu îi scria
Emiliei în termeni asemånåtori („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”),
pentru ca, la scurt timp, så se dovedeascå cå gre¿ise? Neputin¡a lui Maiorescu
de a-¿i mårturisi flagranta eroare indicå onestitate? Se poate vorbi de
bunåvoin¡å, måcar, atunci când „protectorul” persevereazå în gre¿eli comise
împotriva celui despre care pretinde cå l-ar ocroti?

Cum se face cå, îndatå ce începea så scrie, Eminescu… „înnebunea”
subit? Reamintesc: la 25 octombrie a apårut poezia La steaua, iar la 5
noiembrie a fost arestat, patru zile mai târziu fiind deja închis la Månåstirea
Neam¡ului. A ie¿it de aici la 9 aprilie, plecând direct spre Boto¿ani. Scurt
timp dupå sosire, a reînceput så scrie versuri, pentru ca, vreo lunå ¿i jumåtate
dupå aceea, så devinå iar „alienat”. ¥n aprilie urmåtor, a ajuns în Capitalå.
Peste câteva luni, publica articole în România liberå. Curând dupå aceea, lui
Eminescui i s-a oferit o tribunå de la care putea rosti oricând, orice: revista
Fântâna Blanduziei. ¥n decembrie 1888 a apårut primul numår al acestei
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publica¡ii, iar în ianuarie 1889 Eminescu a fost din nou dat pe mâna lui
ªu¡u – de data aceasta, definitiv. ªi-acestea sunt tot coinciden¡e?

Amicii, mai råi ca lupii

Dupå ce Eminescu a påråsit Boto¿anii, în aprilie 1888, Harieta nu a primit
de la el scrisorile promise la despår¡ire, astfel cå, în vara lui 1888, ea nu ¿tia
nici måcar unde locuie¿te:

„De la cuconu Mihai nu am gåsit nici o buche, lucru ce må costå cum nu sunt în
stare a vå descrie, cåci nu pot så-mi fac o idee sigurå, ce face ¿i de ce nu-mi scrie nimic?
Batå-l Dumnezeu de Bucure¿ti, de n’ar fi a¿a de mare, tot îl gåsea un domn ce merge
acolo foarte des, cå-i este femeea bolnavå la spitalul d-lui Sutzu. ¥nså m’a asigurat c’o zi
întreagå l-a cåutat ¿i n-a fost în stare så-i deie de urmå. (…) Poate mata, în absen¡a me,
vei fi aflat ceva de Mihai, cåci eu parcå a¿i fi în America”.

Aceasta era situa¡ia la 10 iunie. Vreo douå såptåmâni mai târziu, am våzut,
Maiorescu avea så declare în scris cå Eminescu n-ar fi „în starea sigurå de a
se îngriji însu¿i” ¿i cå, în consecin¡å, vrând-nevrând, cei care se stingeau de
dragul lui întemeiaserå un „Comitet de amici care så’l ia iarå¿i sub un fel de
tutelå”.

Aproape completa rupere a lui Eminescu de Harieta, de Aglaia ¿i de Matei
a fost unul dintre factorii care au fåcut ca el så cadå mai u¿or victimå în ianuarie
1889 (cum se întâmplå, îndeob¿te, cu cei singuri pe lume). A¿a se face cå
Harieta aflå de reinternarea lui Eminescu abia în martie 1889, când acesta se
gåsea de vreo lunå ¿i jumåtate în ospiciu. Sare în ochi faptul cå, nici acum,
autoritå¡ile nu au în¿tiin¡at familia „bolnavului”, a¿a cum obliga Legea. ªi,
de data aceasta, sub nici o formå, nu se mai poate admite ideea cå „amicii”
nu ¿tiau de unde så-i ia rudele. Pentru Maiorescu, adresa Harietei era bine
cunoscutå (doar era „faimoaså”, nu?), de Aglaia a dovedit cå ¿tie cum så
dea, dacå dore¿te, iar Matei se afla într-o situa¡ie similarå, din moment ce
Maiorescu urmårea atent evolu¡ia lui.

La 7 martie 1889, Harieta îi scrie Corneliei Emilian:

„Ce råu a fåcut ea [Veronica] de l-a luat pe Mihai de lângå mine. Mi s’a spus cå este
iarå¿i plin de bube. De aceea ce m’am temut, n’a scåpat, pentru cå n’a mântuit cura ¿i
mizerabila boalå s’a ivit cu putere de i-a luat iarå¿i mintea. De ce nu-l cautå ea acum?”
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Scrisoarea aratå, fårå dubii, un lucru extrem de important: pentru Harieta,
apari¡ia leziunilor era semn sigur al smintelii. Eminescu nu trebuia så se
comporte ca un alienat, pentru a fi socotit astfel. Ca de atâtea ori înainte, ¿i cu
aceastå ocazie, se spune cå Eminescu ¿i-ar fi pierdut min¡ile, dar singurul
simptom în acest sens råmân påcåtoasele „bube” de pe gambe, care nu aveau
nimic de-a face cu sifilisul, nicidecum fapte sau manifeståri concrete de alienare.

A fost confundatå ectima cu sifilisul? Nu, deoarece se ¿tia cå pentru ectimå
Eminescu urmase mai multe tratamente prescrise de doctorul W. Kremnitz,
care a contestat totdeauna caracterul luetic al bolii lui Eminescu. ªi, ca så
eliminåm orice dubii, iatå, integral, ce scrie Slavici referitor la aceastå boalå
de piele:

„El [Eminescu] s-a îmbolnåvit în cele din urmå – o boalå care mie îmi pårea foarte
primejdioaså: i se umpluserå fluierele picioarelor de ni¿te bube urâte, care se întindeau.
D-rul Kremnitz, care ¡inea mult la el, l-a examinat înså ¿i ne-a încredin¡at cå bubele
acelea sunt cu desåvâr¿ire nevinovate (subl. ns.), cå le au adeseori oamenii care tråiesc
în mizerie* ¿i cå se vor vindeca ele de ele dupå ce Eminescu va fi tråit un timp oarecare
mai regulat.

A råmas deci ca el så plece la ¡arå, ¿i råposatul Nicolae Mandrea i-a fåcut rost så
steie timp oarecare la mo¿ia Flore¿ti din Valea Gilortului, unde avea ¿i aer curat ¿i apå
bunå. Pentru ca så nu steie de pomanå, ceea ce el n-ar fi primit, comisiunea însårcinatå
cu publicarea documentelor råmase de la baronul Hurmuzaki i-a dat, în urma ståruin¡elor
lui Teodor Rosetti, un onorariu de câteva mii de lei pentru traducerea în române¿te a
unui volum din Fragmente. A råmas înså ca aceasta så fie singura carte pe care o ia cu
dânsul, cåci cår¡ile pe care le cetea erau du¿manii lui.

Am trecut peste câteva såptåmâni ¿i eu pe la Flore¿ti ¿i l-am gåsit acolo sånåtos tun
¿i în voie bunå. Era numai el la conacul mo¿iei, singur, adecå în foarte bunå societate.”

*¥n trecut, cuvântul mizerie nu avea ¿i conota¡ia de murdar, adåugatå cu timpul
sensului såu principal, acela de såråcie lucie. Unii par så nu ¿tie acest lucru.

Mårturia lui Slavici convinge cå „amicii” ¿tiau foarte exact ce era cu bubele
de pe gambele lui Eminescu. S-a profitat de asemånarea lor cu leziunile de
naturå lueticå? A¿a s-ar zice. Sigur este cå, în 1889, la ªu¡u au fost reluate
diagnoza ¿i cura prescrise de Isac, cu deosebirea cå fric¡iunile cu mercur au
fost înlocuite cu „injec¡ii mercuriale” (doctorul V. Vine¿). Astfel, într-un
råstimp de nici doi ani, organismul lui Eminescu a fost supus la trei tratamente
cu deriva¡i ai mercurului – cel pu¡in o datå, doza de argint viu depå¿ind orice
închipuire.

Cum, pe de o parte, Maiorescu a corespondat cu doctorul Isac ¿i, pe de
altå parte, era complice cu ªu¡u încå din 1883, a crede cå el nu a ¿tiut ce se
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întâmplå ar fi naivitate. Lipsa oricårei interven¡ii din partea lui ¿i garan¡iile
explicite acordate anterior priceperii lui ªu¡u se extind, implicit, ¿i asupra lui
Isac, ceea ce face så putem afirma cå Maiorescu a fost întru totul de acord cu
numi¡ii medici.

La 6 iunie 1889, Harieta îi transmitea Corneliei Emilian:

„Venind azi în ora¿, am gåsit ziarul «Na¡ionalul» pe care mi l-ai trimes mata ¿i am
cetit ce scrie despre bietul Mihai. Mi s’a umplut inima de durere, mai cu deosebire cå
acuzå rudele cå nu-l îngrijesc. Eu, care voiu så renun¡ la Lacu-Sårat ¿i så pornesc la
Bucure¿ti, så am numai cu cine så-l aduc. Måmu¡å dragå, oare D-nu [Teodor] Late¿
sigur cå-l va aduce? ¥nva¡å-må så må duc la Bucure¿ti cu banii ce-i am de la d-nu Nanu,
¿i îl voiu putea oare aduce singurå? A¿a sunt de supåratå, în cât nu ¿tiu ce så fac så-l
scap de spital, cåci ¿tiu bine cå el se supårå peste firea omeneascå când î¿i vine în fire (?)
¿i se vede în spital. Singura mea speran¡å e¿ti mata, scumpå mamå, ca så rogi pe studen¡i
så se gråbeascå a-l aduce, poate este încå timp. Vezi mata cå nimeni nu plåte¿te la
spital, apoi de ce så-l las eu de batjocura nu ¿tiu cui?

Må las în deplinå credin¡å cå mata vei avea bunåtate så spui un cuvânt lui d-nu
Late¿ sau alt cuiva, så-l aducå la Ia¿i” (subl. ns.).

O datå ce a scris asemenea rânduri, este greu de presupus cå „faimoasa”
Harieta îl mai socotea pe Maiorescu binefåcåtor al fratelui ei. Evident, inten¡ia
ei de a-l lua pe Eminescu din ospiciul lui ªu¡u, nu-i putea råmâne stråinå lui
Maiorescu. Rândurile Harietei prezintå o inten¡ie mai veche, lucru demonstrat
de fraza: „Måmu¡å dragå, oare D-nu Late¿ sigur cå-l va aduce?”, din care
rezultå cå solu¡ia Late¿ fusese anterior propuså de C. Emilian, din moment ce
Harieta o întreabå dacå e lucru sigur cå acesta „’l va aduce” pe Eminescu de la
Bucure¿ti.

Inten¡ia Harietei de a-l scoate pe Eminescu de la ªu¡u nu era, deci, o noutate.
Preconizata ei cålåtorie spre Capitalå fusese anun¡atå încå din primåvarå:

„Direc¡iunea ospiciului Mårcu¡a, din Bucure¿ti, ne spune Epoca, a fåcut cunoscut
zilele acestea parchetului din capitalå, cå nu mai poate ¡inea-n cåutare pe nenorocitul
nostru poet Eminescu, pentru motivul cå ospiciul nu poate hråni decât pe bolnavii a
cåror între¡inere e plåtitå de primåria capitalei.

Primul procuror, fa¡å cu aceastå invita¡iune pu¡in umanitarå a direc¡iunea de aliena¡i, a
cerut de la o comisiune medicalå un raport asupra stårei poetului Eminescu (este vorba de
certificatul semnat de doctorii Al. ªu¡u, G. Alexianu ¿i Z. Petrescu la 23 martie 1889 – n.ns.).
Acest raport fiind depus dintr-însul se constatå cå boala crudå care-a lovit pe ilustrul
cugetåtor se agraveazå din zi în zi.

¥n urma acesteia, primul procuror a cerut de la primul pre¿edinte al tribunalului de
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Ilfov så instituie o curatelå asupra averii bolnavului, adicå asupra modestei pensiuni
de 250 lei, pe care i-a acordat-o nu demult Camera.

Pe de altå parte, e vorba de a se readuce nenorocitul bolnav la Boto¿ani unde se
fåcuse deja odatå bine, subt cura veteranului ¿i-nvå¡atului nostru medic d. Dr. Isaac. ¥n
acest scop, sora poetului va ¿i pleca zilele aceste la Bucure¿ti” – subl. ns.; (Curierul
român, 19 aprilie 1889).

A¿adar, primul act al unei înscenåri a fost jucat de ªu¡u, care a informat cå
Eminescu va fi dat afarå din ospiciul Mårcu¡a (unde ªu¡u era director), sub
penibilul pretext cå nu s-ar fi gåsit un tain tocmai pentru el, „poetul cel mai
mare al ¡årii” ¿i omul care avea, nu-i a¿a?, o „protec¡ie” atât de înaltå. De
altfel, „motivul cå ospiciul nu poate hråni decât pe bolnavii a cåror între¡inere
e plåtitå de primåria capitalei” este cu atât mai dicutabil, cu cât Regulamentul
de func¡ionare al numitului ospiciu precizeazå: „To¡i cei admi¿i în Ospiciu
sunt între¡inu¡i ¿i cåuta¡i cu cheltuiala Guvernului” (articolul 3). Dacå, a¿a
cum se pare, ªu¡u a fåcut apel la prevederile articolului 4 din Regulament („¥n
despår¡irea sminti¡ilor se pot primi ¿i indivizi de o condi¡iune mai bunå cu
îndatorire d’a plåti o ipensiune potrivit cu cheltuielile Regimului Ordinariu;
înså se  vor ¡ine într-o sec¡iune deosebitå pentru fiecare sex”), reaua lui credin¡å
este ¿i mai evidentå.

Fårå så ne propunem så epuizåm acum subiectul, remarcåm cå, din
moment ce Eminescu fusese acceptat în ospiciu, înseamnå cå nu se punea
problema banilor, acest jalnic pretext fiind enun¡at aproape imediat dupå
12 februarie 1889 – data la care regele a semnat decretul de acordare a
pensiei viagere. De asemenea, reamintim cå Eminescu a fost dus la Mårcu¡a
la o datå necunoscutå ¿i de cåtre persoane neidentificate. ªu¡u l-a primit,
încålcând grosolan prevederile articolului 7 din Regulamentul de func¡ionare
internå, care stipula:

„De câte ori o autoritate administrativå înainteazå pe Vr’un smintit la Ospiciu, trebuie
så-l înso¡eascå de o hârtie formalå cåtre Medicul primar al Ospiciului, înso¡itå de act
medical în original (subl. ns.), iar dacå smintitul se trimite de vr’un tribunal sau vr’o
curte el va fi înso¡it pe lângå hârtia formalå ¿i d’un extract de sentin¡å judecåtoreascå
prin care a fost declarat de smintit”.

¥n disperare, unele voci dispuse så îl apere pe Maiorescu cu orice pre¡ au
încercat så se aga¡e de faptul cå arhiva Mårcu¡ei fiind datå dispårutå, nu s-ar
mai putea ¿ti cu precizie dacå respectivul document medical a fost sau nu
întocmit. Råspunsul ni-l då chiar ªu¡u, atunci când afirmå cå, împreunå cu
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doctorii G. Alexianu ¿i Z. Petrescu, ar fi fost invitat „de Dl. prim-procuror
prin adresa nr. 5717 a comunica starea facultå¡ilor mintale a lui M. Eminescu”.
Cum raportul semnat de cei trei este datat 23 martie ¿i cum în el nu se face nici
o referire la vreun alt act medical similar emis în acela¿i an, este limpede cå, în
intervalul ianuarie – 23 martie 1889, Eminescu a fost dus ¿i ¡inut la Mårcu¡a cu
for¡a (adicå, în termeni mai apropia¡i de dreptul penal, a fost råpit ¿i sechestrat).

Doctorul ªu¡u nu se putea prevala nici de prevederile articolului 12 al
aceluia¿i Regulament, privind cazurile excep¡ionale („¥n caz de urgen¡å,
Medicul primar al Ospiciului poate primi provizoriu pe un individ ¿i fårå
certificat Medical, înså va raporta pe datå despre aceasta Direc¡iunei Generale
a Serviciului Sanitar, care orânduie¿te o comisiune medicalå spre a examina
starea mentalå a individului” – subl. ns.), întrucât, pe de o parte, el nu a anun¡at
Direc¡ia Generalå a Serviciului Sanitar, ¿i, pe de altå parte, desemnarea comisiei
s-a fåcut împotriva Legii, primul-procuror neavând competen¡a necesarå ¿i
trebuind så apeleze tot la conducerea Serviciului Sanitar.

Desigur, ªu¡u nu a ac¡ionat de capul lui (la acea datå, la putere se afla un
guvern junimist, în care Maiorescu de¡inea portofoliul Cultelor). Demersul a
fost un vicle¿ug, menit så provoace, pasåmite, reac¡ia Parchetului ¿i så-l oblige
så cearå punerea pacientului sub interdic¡ie (demers care, dacå Eminescu ar fi
fost bolnav, trebuia fåcut cu douå luni în urmå). ¥n felul acesta, între altele, se
trecea peste multiplele ¿i gravele ilegalitå¡i comise împotriva acestuia, Parchetul
„uitând” så întrebe, înainte de orice, în ce temei legal se afla Eminescu la
Mårcu¡a. De asemenea, primul-procuror se prefåcea a fi uitat con¡inutul
articolului 437 din Codul civil:

„¥n caz de nebunie cu furie, dacå interdic¡ia nu este provocatå nici de so¡, nici de
rude, ea trebuie så fie provocatå de procuror, care în cazuri de imbecilitate sau de smintire
poate asemenea a o cere în contra unei persoane, înså numai când n-are so¡, nici so¡ie,
nici rude cunoscute” (subl. ns.).

Or, ¿tim bine, Eminescu avea rude în via¡å. Asupra acestui subiect voi
reveni înså în pagini viitoare, demonstrând cå dosarele de curatelå deschise lui
Eminescu, nicicând „curate”, au fost (re)„aranjate” dupå 1958, anul în care
Gh. Cålinescu a fost oficial informat asupra existen¡ei unuia dintre ele.

¥n ceea ce-l prive¿te, ªu¡u era cointeresat så îl dea afarå pe Eminescu din
ospiciul Statului, pentru a-l transfera în stabilimentul såu, proprietate privatå,
având astfel nu numai un pacient în plus, ci unul de excep¡ie, pe care îl putea
studia în voie ¿i asupra cåruia era liber så încerce orice terapie. Mai mult,
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pentru strachina zilnicå de mâncare gåtitå în plus, el urma så primeascå lunar
cei 250 de lei, pe care, dupå mari eforturi, Camerele se deciseserå så îi acorde
lui Eminescu. Impresia cå transferul de la Mårcu¡a în stabilimentul lui ªu¡u ar
fi fost un favor fåcut lui Eminescu este total gre¿itå, întrucât el nu a fost, astfel,
dus de la råu la mai bine. La Mårcu¡a, hrana putea fi mai proastå, dar acolo
ªu¡u nu putea face chiar orice. Pentru cå era doar ¿ef, nu ¿i patron, libertatea
lui de ac¡iune era mult îngråditå nu numai de faptul cå era mai mare numårul
subalternilor (deci ¿i al ochilor ¿i urechilor curioase), ci ¿i de tipul de rela¡ie
existent între el ¿i restul personalului. De altfel, faptul cå lui Eminescu i-au
fost administrate „injec¡ii mercuriale” doar dupå ce a ajuns la „institutul”
ªu¡ului vorbe¿te de la sine.

Maiorescu, recte Comitetul

Cel pu¡in o vreme, Harieta l-a respectat pe Maiorescu. Dacå sentimentul
ei provenea doar din credin¡a cå i-a ajutat fratele ori dacå se datora ¿i pozi¡iei
lui sociale, nu putem ¿ti. Când, împinså de nevoia de a-¿i respecta promisiunea
fåcutå unui medic, a apelat ea înså¿i la în¡elegerea magistrului, cerându-i 600
de lei cu împrumut, nici nu a fost bågatå în seamå. Cum tonul scrisorilor ei
cåtre Cornelia Emilian nu aratå vreo urmå de resentiment fa¡å de Maiorescu,
deducem cå, de¿i nu i-o fi convenit, nici nu ¿i-a schimbat pe loc impresia
despre el, con¿tientå fiind, probabil, cå magistrul nu avea nici un fel de obliga¡ie
fa¡å de ea. Se pare cå, pu¡in înainte de moartea lui Eminescu, s-a petrecut ceva
ce noi nu cunoa¿tem ¿i care a råvå¿it-o cu totul. Spun înainte de moarte, pe
considerentul cå, în scrisoarea mai sus citatå, ea invocå „mizeria” – or, aceasta
nu putea fi observatå la un cadavru a¿ezat într-o pivni¡å de spital ¿i cu atåt mai
pu¡in de la sute de kilometri depårtare. „Mizeria” cred cå este unul dintre
aspectele våzute, a¿a cum spune Harieta, cu ochii ei. ªi unde altundeva så o
fi våzut, dacå nu la ospiciul în care a murit Eminescu?

Harieta îl socotea pe doctorul ªu¡u principalul vinovat de moartea lui
Eminescu. Cum era ¿tiut, înså, cå la ªu¡u se ajunsese prin „grija” lui Maiorescu,
foarte posibil ca ea så îl fi considerat ¿i pe acesta din urmå par¡ial råspunzåtor,
dacå nu de uciderea lui Eminescu, måcar de faptul cå acesta fusese ¡inut „în
cea din urmå mizerie”.

De asemenea, ea nu putea uita cå, prin presa junimistå, întreaga familie
Eminovici fusese acuzatå cå nu s-ar îngriji de soarta lui Eminescu. ¥n ceea
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ce o prive¿te pe Harieta, nedreptatea era flagrantå. ¥ntâi, nu ea s-a aråtat
nepåsåtoare fa¡å de soarta lui Eminescu, ci acesta nu a fost, în 1888, foarte
doritor så o întâlneascå:

„La 23 August m’am dus la Lacul-Sårat ¿i am fåcut numai 15 båi, pentru cå la 5
Septembrie s’au închis båile. De la Lacul-Sårat m’am dus la Bucure¿ti så våz pe Mihai.
Ce am întâmpinat, nu sunt în stare a-¡i descrie, lucru ce s’a însårcinat a-¡i scrie buna ¿i
nobila Domni¿oarå Adela Andrei. (…) Mihai este bine, dar am trebuit så fac multe
închinåciuni adoratei lui pânå mi-a permis så-l våd” (Harieta cåtre C. Emilian, 26
septembrie 1888).

¥n al doilea rând, reinternarea lui Eminescu la ªu¡u s-a fåcut într-un mod
¿i la o datå necunoscute nici aståzi, de cåtre persoane råmase neidentificate.
Ca ¿i în 1883, lipse¿te orice document legal, ce trebuia emis în clipa închiderii
cuiva în balamuc. ¥n ciuda legisla¡iei în vigoare, nimeni din familia lui Eminescu
nu a fost în¿tiin¡at asupra privårii lui de libertate. Ba, mai mult, Maiorescu va
recurge chiar la declara¡iile mincinoase ale lui M. Bråneanu, pus så-i inducå în
eroare pe magistra¡i.

Din punctul de vedere al Justi¡iei, Eminescu fusese pânå în 1889 deplin
sånåtos, neexistând probe medicale legale contrare. Legea prevedea ca to¡i
sminti¡ii så fie obligatoriu pu¿i sub interdic¡ie, or, în cazul lui Eminescu, nu
numai cå Justi¡ia nu a dat o sentin¡å în acest sens, dar nimeni nu a cerut ca el så
fie interzis. Prin urmare, nu se putea pune nici problema recidivei, a¿a cum a
scris Maiorescu, întrucât, dupå 28 iunie 1883, când Eminescu, pur ¿i simplu, a
dispårut brusc din mijlocul celorlal¡i, despre el s-a spus cå ar fi alienat, dar
nimeni nu a våzut vreodatå cum se manifestase invocata nebunie.

Principalele încålcåri ale Legii, comise în ianuarie 1889, când, repet,
Eminescu a fost cules nu se ¿tie de unde (poate chiar de acaså) ¿i închis din
nou la ªu¡u sunt evidente: 1) nu a fost întocmit nici unul dintre multele
documentele prevåzute de Lege în asemenea cazuri, Eminescu fiind transportat
într-un loc închis, a¿a cum un produs de contrabandå circulå de la contrabandist
la beneficiar (neexistând documente, nu se poate preciza dacå a fost vorba de
Mårcu¡a, de balamucul privat al lui ªu¡u, de alt stabiliment ori de vreo locuin¡å
personalå, dupå cum nu se ¿tie nici cine, când ¿i de ce l-a dus acolo, ori în ce
temei legal l-a primit ªu¡u ori alt doctor, în cazul în care a fost dus la ospiciu);
2) pentru a-¿i duce planul la îndeplinire, complicii au comis infrac¡iunile de
råpire ¿i sechestrare; 3) nu a fost numitå comisia care, în maximum 3 zile,
trebuia så se pronun¡e asupra stårii de sånåtate a pacientului (fapt explicabil,
dat fiind modul ilegal în care a fost „internat”).
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De¿i numele celor care l-au dus la ªu¡u nu sunt ¿tiute, avem temei så
credem cå, ¿i acum, aranjorul opera¡iunii a fost tot Maiorescu. Iatå ce îi scrie
acesta lui Socec, la 27 iunie 1888, când Eminescu abia revenise în Capitalå
¿i când, subliniez, nimeni, dar absolut nimeni nu îi pune în seamå vreo faptå
concretå care så ateste alienare sau care så fie måcar neobi¿nuitå:

„Pentru Eminescu, care este aici ¿i nu e în starea sigurå de a se îngriji însu¿i, se
formeazå un Comitet de amici care så’l ia iarå¿i sub un fel de tutelå.” (subl. ns.).

Aceastå epistolå este o mårturisire aproape completå, care aratå cine a
organizat eliminarea lui Eminescu de pe scena vie¡ii publice – întâi, prin

mijloace de for¡å, iar mai apoi, prin permanentå urmårire ¿i obstruc¡ionare.
Sub acest aspect, baronul von Mayr era un diletant, cu rezultate pe måsurå!
Principalii supraveghetori ai lui Eminescu au fost totu¿i români, nu unguri,
austrieci sau ru¿i.

ªtim bine cå a¿a-zisul „Comitet de amici”, de care vorbe¿te Maiorescu, nu
numai cå nu a fiin¡at practic, dar, afarå de Maiorescu, nimeni n-a pomenit,
måcar, necesitatea înfiin¡årii unui asemenea grup. Cum nici magistrul însu¿i
nu marcheazå momentul alcåtuirii lui în jurnalul intim ¿i cum nici al¡ii nu î¿i
amintesc de existen¡a lui, concluzia se impune de la sine: „Comitetul de amici”
era, de fapt, Maiorescu. Acest paravan nu are, precizåm, nimic comun cu nucleul
numit Comitet ¿i care, la 20 octombrie 1890, a început så cer¿eascå parale,
motivând cå „Mormântul lui Eminescu are trebuin¡å de un monument de piatrå
înconjurat de grilaj ¿i de planta¡ii, care så însemneze locul ultimului repaus al
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marelui poet na¡ional”. ¥n rela¡ia lui Maiorescu cu Socec, aburul numit „Comitet
de amici” a fost util pentru a justifica preluarea de cåtre magistru a drepturilor
båne¿ti cuvenite lui Eminescu.

Maiorescu ¿i „amicii” au min¡it Tribunalul

¥n vremea în care Harieta nu ¿tia cum så procedeze, doar-doar îl va scoate
pe Eminescu mai iute de la ªu¡u, nici Maiorescu nu ståtea cu mâinile în sân.
Astfel, el a folosit (sau chiar a provocat?) amenin¡area lui ªu¡u, care
anun¡ase cå este obligat så-l arunce pe Eminescu în stradå ¿i împotriva
„bolnavului” a fost pornit un nou proces de curatelå. ¥n cursul acestui proces,
în ziua de 6 iunie 1889, Tribunalul Ilfov s-a declarat de acord så-l lipseascå
pe Eminescu de posibilitatea exercitårii drepturilor sale civile (documentul
final nu a mai fost întocmit, întrucât, între timp, victima decedase). Aceastå
decizie luatå împotriva lui Eminescu s-a bazat pe mårturia mincinoaså a lui
M. Bråneanu. Cum Bråneanu era un, am zice aståzi, copil de mingi al lui
Maiorescu ¿i cum, în plus, nu avea nici un interes personal care så+l determine
så+¿i ri¿te nu numai pozi¡ia, ci chiar ¿i libertatea, min¡ind Justi¡ia într-o chestiune
gravå, care nu-l privea, avem motive så credem cå neadevårurile rostite au fost
un umil serviciu fåcut „¿efului”. De altfel, simplul fapt cå Maiorescu nu l-a
corectat pe Bråneanu, de¿i cuno¿tea prea bine situa¡ia realå, aratå la comanda
cui a min¡it redactorul de la România liberå.

Concret, este vorba de urmåtorul document, sunoscut ¿i ca „jurnalul nr.
2783/1889”:

„1889 Iuniu 6
Având în vedere adresa cu cu nr 4446/89 a Dl Prim Procuror prin care comunicå

Tribunalului cå în privin¡a persoanelor care pot compune consiliu de familie al Dlu
Eminescu se poate lua informa¡ii dela Dl Braneanu

Având în vedere cå dupe informa¡iile luate persoanele care pot compune consiliu de
familie sunt Dni Titu Maiorescu, Dimitrie A. Laurianu L. Carageali, Bråneanu ¿i
Valentineanu, ca prieten[i] cu Eminescu în lipså de Rude (subl. ns.).

Pentru aceste motive
Tribunalul
Constituie consiliul defamilie lui M. Eminescu din urmatoarele persoane Dl Titu

Maiorescu Dimitrie A. Laurian, L. Carageali, Braneanu ¿i Valentineanu, carora se[]va
comunica numirea convocându-se pentru 10 Iuniu/89 aavisa conf. Art 440 C.C.”
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Aceste câteva rânduri ridicå multe întrebåri. ¥ntre ele, unele nu au nici
acum råspuns, iar altele nici måcar nu au fost formulate („unde este adresa
cåtre primul-procuror?”, „de unde ¿tia acesta cå «se poate lua informa¡ii
dela Dl Braneanu»?”, „cum de l-a nominalizat Bråneanu ¿i pe I. L Caragiale,
aflat, potrivit lui Al. Bråtescu-Voine¿ti, în rela¡ii tensionate cu Eminescu,
datoritå intrigii lui Maiorescu?”, „ cât de exact a fost informat Caragiale?”
etcetera). Trecem înså peste toate acestea ¿i constatåm cå decizia Tribunalului
se bazeazå, exclusiv, pe o declara¡ie mincinoaså: aceea cå Eminescu nu ar
mai avea rude în via¡å!

Declan¿at de declara¡ia lui ªu¡u, care avertiza cå, din lipså de bani, ospiciul
Statului condus de el nu l-ar mai putea ¡ine ¿i pe Eminescu între ceilal¡i pacien¡i
ai såi, acest nou abuz are ca principal autor tot pe Maiorescu. ªi iatå de ce:

1) la anun¡ul lui ªu¡u, atât el, „protectorul” (re)devenit ministru, cât ¿i
Junimea au råmas insensibili, singura reac¡ie, anonim exprimatå prin preså,
fiind aceea de a culpabiliza familia Eminescu;

2) dupå ce procesul a demarat, magistrul s-a declarat de acord ca Eminescu
så fie închis la ªu¡u, care urma så primeascå, în schimb, pensia acestuia, recent
votatå (indicii: a) de la Mårcu¡a, Eminescu a fost dus direct la ªu¡u; b) la
10 iunie 1889, Maiorescu a solicitat „rânduirea unui tutore care så poatå
primi de la Stat pensia lui viagerå ¿i så poatå îngriji de cuviincioasa între¡inere
a interzisului” ¿i c) pensia lui Eminescu era de 250 de lei, iar tariful aplicat de
ªu¡u la internarea anterioarå fusese apropiat de aceastå cifrå – 300 de lei/lunå);

3) Maiorescu era mult mai bine informat în privin¡a familiei lui Eminescu
decât Bråneanu, el ¿tiind foarte bine cå nu se putea vorbi de „lipså de rude”;

4) Maiorescu  s-a ocupat personal de redactarea unor documente din dosarul
de curatelå deschis lui Eminescu în 1889.

Oricine î¿i poate închipui ce scandal s-ar fi iscat o datå cu subita „înviere”
a uneia dintre surorile lui Eminescu ¿i cu exprimarea preten¡iei acesteia de
a-l lua acaså pe „bolnav”! Asta, ca så nu mai vorbim de Matei , care, potrivit
Legii, trebuia så fie membru de drept în consiliul de familie:

„Fra¡ii buni (adicå fra¡i de un tatå ¿i o mamå) ai minorului ¿i bårba¡ii surorilor
bune sunt de drept membrii ai consiliului de familie, fårå a fi mårginit numårul lor; de
vor fi înså mai pu¡ini la numår decât 5, alte rudenii vor fi chemate spre complectarea
consiliului” [subl. ns.] – Codul civil, articolul 358.

A¿a cum se ¿tie, la numai 9 zile dupå ce Harieta a pus la po¿tå epistola în
care cerea sprijinul Corneliei Emilian, insistând cå aceasta så îi roage „pe
studen¡i så se gråbeascå a-l aduce, poate este încå timp”, brusc, Eminescu s-a
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Facsimil al jurnalului 2783/1889

Precizarea „în lipså de Rude”, care a fåcut posibilå decizia Tribunalului
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stins. Coinciden¡å? Posibil, dar nu sunt prea multe aruncate în seama
întâmplårii? „Poate este încå timp”, scrie Harieta. Så fi avut ea o stranie
premoni¡ie, sau temerea a pornit de la informa¡ii care nu au mai ajuns pânå la
noi? L-o mai fi prins Harieta pe Eminescu în via¡å?

Istorici literari acoperå mårturii mincinoase

„Jurnalul nr. 2783/1889” face parte din dosarul numårul 645/1889. Cele
mai multe dintre piesele acestuia au fost transcrise de A. Z. N. Pop în 1974.
Probabil, tocmai fiindcå a observat motiva¡ia stranie a deciziei, istoricul nostru
literar a decis så nu mai publice deloc textul acestui document. De asemenea,
nu ne-a sesizat asupra faptului cå o serie de documente au fost sustrase (între
ele, ¿i declara¡ia lui Bråneanu). Reamintesc cå existen¡a dosarului 645/1889
era cunoscutå încå din 1922 – deci, cu zece ani înainte ca Gh. Cålinescu så
scrie monografia lui. Astfel, avem (a câta oarå?) motive temeinice så credem
cå, la nivel înalt, dezinformarea prin omisiune a fost o adevåratå metodå de
lucru în cazul Eminescu. A¿a cum se va vedea, cele douå procese de curatelå
deschise împotriva lui Eminescu în 1883 ¿i, respectiv, în 1889 spulberå ¿i
ultima speran¡å în buna-credin¡å a lui Maiorescu ¿i a discipolilor lui, aråtându-
i a¿a cum au fost: o ga¿cå feroce.

Din påcate, nu pu¡ini istorici literari, adevåra¡i lupi în piele de oaie, se
våicåresc ¿i aståzi cå, pânå în decembrie 1989, n-au avut condi¡ii de exercitare
corectå a muncii lor ¿tiin¡ifice, din pricina interven¡iei nefaste a Partidului
unic. Partidul Comunist nu mai e (cel pu¡in, nu în forma ¿i în componen¡a
¿tiute), dar „elita” cea mult oprimatå nu face nici completårile, nici corecturile
pe care le-am fi a¿teptat ¿i care puteau fi strânse laolaltå, toate, într-un
volum sau douå, ca o eratå la istoria scriså în ultima jumåtate de secol,
ajutându-i pe români så capete imaginea realå a propriului lor trecut. Så nu
ne întrebåm dacå (o parte din?) motivele invocate pânå mai ieri nu erau
inventate? Så nu începem så ne uitåm mai atent la asemenea „culturali” –
soi de indivizi despre care T. Arghezi a prevåzut cu tristå exactitate cå „îl
vor face pe Eminescu odios” (Adevårul literar ¿i artistic, 26 august 1934)?
Ce så mai crezi atunci când consta¡i cå faptul concret ¿i presta¡ia moralå a
unor oameni considera¡i „de culturå” sunt cu totul altfel decât se spune? Så
nu te întrebi dacå, nu cumva, ¿oaptele „conspirative” nu sunt, în cazul
acestor chiria¿i de fotolii, fructul sterp al suficien¡ei pedante? Så nu te
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întrebi cine pe cine conduce de fapt: omul politic pe „cultural” sau,
dimpotrivå, „culturalul” este cel care îl manevreazå pe omul omul politic
cu o asemenea virtuozitate, încât acesta chiar crede cå e ¿eful tuturor?

„Faimoasa Henrietta”

¥n epistola din 4 iunie 1887 cåtre sora lui, Emilia Humpel, dupå ce o laudå
cå a strâns 825 de lei pentru Eminescu, Maiorescu scrie: „Numai de nu i-ar
mânca soru-sa paralele, faimoasa Henrietta”. Când afirmå cå Harieta ar fi
hoa¡å, ca ¿i frate-såu Matei (Eminovici, neam de aliena¡i ¿i de bandi¡i!), în cel
mai bun caz, magistrul confundå pofta cu infrac¡iunea. Unde ¿i cum putea ea
så-i „månânce” banii? ªi care erau marile sume de „mâncat”? Cele câteva sute
primite cu ¡ârâita ¿i care, uneori, abia acopereau costurile tratamentului?

Onestitatea Harietei a fost probatå în repetate rânduri. Iatå, de pildå, ce
i-a scris ea magistrului, la 19
octombrie 1886:

„Stimabile Domnule Maiorescu,
Scuza¡ vå rog cåm eau

permisiunea a apela la Dvoastri fårå
avea onoari a vå cuno¿ti personal:

Darå, fiind convinså de
generoasa Dvostri bunatate cåtrå
nefericitu meu frate Mihai, îmi éu ¿i
eu curaju a apela co rugåminte la
Dvostri, de care cred cå de nu m’¡i
puteo faci, cel pu¡in nu te vei supara
pe mine.

Facând o curå miopaticå mai
aproape 3 luni pentru paralizarea de
cari sufer din fragita mea copilarie,
må simt foarte bine.

Când am întreprins cura, am pus
condi¡ii de mea folosi sâi dau 700.
franci,  în cazi de nu, 100 cheltuelele
aparatilor. Acuma, cunoscâ[n]d on
progres de cari nu am avut nici odatå
macar speran¡a, sunt silitå sî plåtescu
Doctorului care pleacå. Vå rog, din Scrisoarea din 19 oct. 1886 - fragment
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adâncu inimi, fåce¡imi acest bine de care va¿ råmåne recunoscatoare tot restu vie¡i mele:
¥nprumuta¡imå cu 600 franci pe termin de douå luni.

Repet miile mele rugåmin¡ a nu må refuza…”

(Am reprodus acest text fårå a-i corecta gre¿elile, deoarece cred cå este bine
ca lectorul så aibå o imagine cât mai exactå asupra Harietei. Aceasta î¿i cuno¿tea
bine limitele ¿i nu se sfia så le mårturiseascå, chiar dacå nu o fåcea cu plåcere:

„…nu totdeauna [Eminescu] voe¿te så scrie ceia ce zic eu zicându-mi cå nici o regulå
n’au scrisorile mele. Când cete¿te ce scriu eu, apoi sute de gre¿eli îmi gåse¿te, înså eu nu må
prea supår, cåci ¿tiu bine cå ori ce lucru trebue så’l înve¡i, pe când eu singura carte ce am
învå¡at e abecedariul. Cât am învå¡at, atâta ¿tiu.” – 14 ianuarie 1888.

¥n general, Harieta a recunoscut cå avea o „educa¡ie de tot simplå”, de care
nu cred cå era responsabilå ¿i care nici nu constituia un påcat.)

Dacå Harieta ar fi fost de rea-credin¡å, dovedindu-se capabilå så fure, nu
trebuia decât så conteste cå starea sånåtå¡ii ei s-a îmbunåtå¡it. Cum nu a procedat
a¿a fa¡å de un stråin, ce ne-ar face så credem cå, în schimb, ar fi fost capabilå så
„toace”  banii propriului frate? Putem så nu ¡inem cont de faptul cå Harieta a vrut
så îl aducå pe Eminescu la ea acaså, într-un moment în care, n-avea de unde så
¿tie cå se va gåsi cineva care så îi sus¡inå financiar (pe atunci, nu o cuno¿tea pe
Cornelia Emilian, iar sprijinul Junimii încetase de mult)?

Un exemplu asemånåtor îl constituie ¿i scrisoarea din 1 aprilie 1888, când
Harieta îi scrie Corneliei Emilian:

„De boalå ¿i båile lui Mihai nu te îngriji scumpå mamå. Mihai este rugat så primeascå
un post destul de însemnat; chiar de nu va avea pensie, nu må tem cå vom muri de foame.
ªtiu acum cum så fac ca Mihai så merite stima prin purtare cum meritå prin talent.”

Oare, dacå „faimoasa Henrietta” ar fi fost gata oricând så „månânce” banii
altora, ar mai fi scris asemenea rânduri, prin care anun¡å cå, potrivit speran¡elor
ei, nu va mai fi nevoie så li se acorde sprijin financiar?

¥n timp ce Maiorescu (de la care Harieta n-a våzut para chioarå) î¿i exprimå
spaimele cå aceasta ar putea împrå¿tia banii strân¿i pentru Eminescu, familia
Emilian, direct implicatå în culegerea fondurilor ¿i mereu la curent cu modul în
care acestea sunt folosite de Harieta, o vede pe aceasta cu al¡i ochi.

„Dacå Eminescu este mare ca poet prin genialul såu talent – scrie Cornelia Emilian-
mama – ¿i Henrietta sora lui e mare ca om prin sentimentele ¿i calitå¡ile sale. Ea, prin în¡eleapta
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sa îngrijire redådu-se pe Eminescu în stare de a mai împodobi salba ¡erei cu stelele sale.
Iar prin fine¡a ¿i tactica sa, reu¿ise så’l statorniceascå la o via¡å mai lini¿titå.

Henrietta n’avea ¿coalå, dar era inteligentå, cuno¿tea limba germanå, ea o învå¡ase
în Viena, în timpul cât a stat în clinica D-rului Bilroth, din cauza ologirei sale. A¿a dar nu
public scrisorile Henriettei ca model de stil sau limbå, ci nu mai pentru a se ¿ti via¡a lui
Eminescu în anii sei din urmå ¿i ca så vadå ori ¿i cine, cum putreze¿te de viu pe om boala
burlåceascå. Un suflet ca al Henriettei, fiind un suflet sim¡itor, moartea lui Eminescu a
fost ¿i moartea ei. Lovitå de un junghiu, dupå cum am zis, s’a sfâr¿it din lume la câte-va
septåmîni în urma mor¡ei fratelui seu Mihai, dupå cum îl numea ea” („1893, Mart în 17”).

Precum se observå, în vreme ce Maiorescu întunecå portretul Harietei,
Cornelia Emilian îl lumineazå. Cui så dai dreptate? Mul¡i s-au låsat fura¡i de
celebritatea lui Maiorescu, uitând cå, în perioada 1884–1889, magistrul s-a
aflat o singurtå datå în legåturå directå cu Harieta (în 1886, când aceasta l-a
rugat så-i acorde un împrumut, pentru a-¿i plåti medicul ¿i când el nici nu i-a
råspuns). ¥n schimb, Cornelia Emilian nu numai cå a avut un intens schimb de
scrisori cu Harieta, dar a ¿i urmårit constant modul în care aceasta cheltuia
banii primi¡i. De aceea, despre Maiorescu s-ar putea pretinde cå, în cel mai
bun caz, a fost victima unor dezinformåri. Dezinformare, venind înså – din
partea cui? Comitetul înfiin¡at special pentru a putea lansa liste de subscrip¡ie
justifica prin documente sumele strânse ¿i trimise lui/pentru Eminescu. Acest
Comitet era, la rândul såu, supravegheat de o „comisie de gestiune”, între ai
cårei membri se gåseau trei junimi¿ti de nådejde plus cumnatul lui Maiorescu.
Cum nici unul dintre aceste izvoare de informare nu a sesizat vreodatå risipirea
ori deturnarea de la destina¡ia stabilitå a unor sume parvenite Harietei, spusele
lui Maiorescu constituie o råutate cu scop vådit denigrator.

Din nou Maiorescu ¿i minciunile lui

Sprijinul financiar al Junimii destinat lui Eminescu nu numai cå a încetat
încå din 1884, dar lipse¿te o contabilizare certå ¿i a sumelor date acestuia.
Faptul cå s-au cerut ¿i primit bani pentru Eminescu nu înseamnå cå acesta s-
a ¿i bucurat de ei ori cå au fost cheltui¡i pentru ceva cu adevårat necesar.

Dovezi de denaturare a adevårului? De pildå, nu plecase Eminescu spre
Döbling, ¿i Maiorescu se împåuneazå fa¡å de sora Emilia: „…eu am adunat
fondurile – pânå acum sunt disponibili 3000 franci, cea mai mare parte din
ei dela mine” (19 octombrie 1883). Min¡ea!
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Paradoxal, adevårul este dat în vileag de Maiorescu însu¿i. La 4 octombrie,
el îi scrie aceleia¿i Emilia Humpel: „Pentru Eminescu se gåsesc momentan în
påstrarea mea 1140 franci (Regina a dat 500, încå înainte de a-i fi vorbit,
deoarece este în Sinaia)” – subl. ns. Simple calcule aritmetice ne aratå cå, în
acea zi, suma totalå a cotiza¡iilor junimi¿tilor era de 640 de lei. Ace¿ti bani
puteau acoperi plata „cazårii” pe douå luni în ospiciul lui ªu¡u. Cei 640 de lei,
cum specificå Maiorescu singur, se aflau „în påstrarea” sa – deci, nu erau
banii lui, sco¿i din caseta personalå. Diferen¡a de la 1140 la 3000 a fost ob¡inutå
în urma conferin¡ei ¡inute de Alecsandri la Ateneu. Dupå Maiorescu, Alecsandri
ar fi adus astfel 1860 de lei. Informa¡ia este confirmatå de Alecsandri însu¿i:

„Tu me demandes de t’envoyer quelques tranches de ma conférence? Je n’en
possède une miette, le public ayant tout avalé avec une grâce charmante; mais je puis
te dire avec un certain orgueil que j’ai fait une recette de près de 2000 francs pour le
malheureux Eminesco… La malade sera prochainement transferé à Vienne dans une
maison de santé. Dieu veuille qu’il guérisse!” (scrisoare cåtre Ion Ghica, aflat la Londra,
22 octombrie 1883).

Dar problema nu este dacå Alecsandri a adus, prin conferin¡a lui, 1860,
1900 sau 2000 de lei, ci contribu¡ia lui Maiorescu, pe care aritmetica simplå
nu ne permite så-i depiståm: dacå 500 de lei i-a dat regina, dacå 640 de lei i-
au låsat al¡ii în påstrarea lui Maiorescu (Missir îi trimitea acestuia banii strân¿i
la Ia¿i) ¿i dacå restul pânå la 3000 de lei i-a adus Alecsandri, unde este partea
lui Maiorescu? Chiar admi¡ând cå to¡i cei 640 de lei proveni¡i din cotiza¡ii ar
fi fost sco¿i din buzunårelul de la jiletca lui Maiorescu, suma ar reprezenta
cam 20 la sutå din total, nicidecum „cea mai mare parte”. Una peste alta,
oricum am suci-o, oricum am învârti-o, Maiorescu tot mincinos råmâne pânå
¿i fa¡å de propria sorå.

Cea mai neagrå versiune este înså alta. Conform mai multor izvoare
contemporane lui Eminescu, cu pu¡in timp înaintea sechestrårii, acesta ar fi
luat cu împrumut douå mii de lei, necesari (în parte sau total) aducerii fratelui
såu, Nicu, la tratament la ªu¡u. Despre soarta acestor bani nimeni nu a mai
scris nimic. Coinciden¡a face ca, la data la care Maiorescu trimite scrisoarea
de mai sus, så se împlineascå aproape patru luni de când Eminescu se gåsea în
adevåratå deten¡ie la ªu¡u. Patru ori 300 de lei, costul lunar al internårii, fac
1.200 de lei. Dacå le adåugåm cei 640 de lei afla¡i în påstrare la Maiorescu,
ajungem la 1.840 de lei – adicå, foarte aproape de 2.000 (diferen¡a putând fi
explicatå prin cumpårarea de ¡igåri, produs pe care Maiorescu pare så-l fi luat
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în calcul ¿i altådatå – vezi scrisoarea cåtre Emilia, 4 iunie 1887). Oricare ar fi
adevårul, trebuie specificat cå, în clipa în care Poli¡ia pretinde cå l-ar fi ridicat
pe Eminescu de la Baia Mitra¿evski, asupra lui nu s-a gåsit absolut nici o para,
de såmân¡å, måcar (iar acaså, la fel). Faptul constituie o dovadå în plus cå
procesul-verbal semnat de comisarul Nicolescu este plastografiat: cum era så
ocupe Eminescu o cabinå de baie timp de opt ceasuri, dacå nu avea cu ce plåti?

Câte clase sociale, atâte coduri morale

Dacå Maiorescu se temea, pasåmite, cå Harieta ¿i-ar putea låsa fratele mai
mare fårå bani, al¡ii o acuzå de… patetism. Trecem peste faptul cå mul¡i dintre
cei din urmå nici nu i-au citit scrisorile de la un capåt la celålalt (n-au fåcut-o
ei, nici destui a¿a-zi¿i speciali¿ti!) ¿i întrebåm: putea ea så fie altfel decât pateticå
în acei ani, când ¿i Harieta a fost o victimå.

¥i luceau Harietei ochii dupå bani? Se poate: care sårac nu i-ar cåuta, ca
så-¿i stâmpere foamea? Poate n-ar fi råu så discutåm prin compara¡ie. Deci, de
o parte, o avem pe Harieta, ironizatå în fel ¿i chip pentru cå încerca så se
fereascå de traiul în mizerie, fårå ca pentru a-¿i atinge scopul så se arate
capabilå de orice. Dar Maiorescu? Lua banii cu lopata, apårând de rigorile
Legii infractori dovedi¡i (vezi, spre pildå, cazul Warszawsky ori cazul de
contrabandå în care a fost implicat so¡ul Hellei Hermann). Multe dintre
acumulårile lui numai demne de un „olimpian” nu erau. Care este adevåratul
etalon al normalitå¡ii? Oare, chiar nu ar trebui så dea deloc de gândit faptul
cå acela¿i „olimpian”, care gåsea natural så strângå cât mai mult pentru sine,
invocå pretinsa avari¡ie lui Eminescu drept simptom al alienårii? Po¡i så nu te
revol¡i, când descoperi asemenea fe¡e ascunse ale unor indivizi, pe care laudele
unor slugarnici ¿i mai flåmânzi ¿i chiar ¿i mai råi decât ei, i-au transformat în
figuri emblematice, a¿ezându-i alåturi de realele valori morale?

Moralistul Maiorescu ¿tia så împleteascå bine vorbele, mânuind fraze
generoase, ¿i avea suficient tupeu pentru a cere altora så facå sacrificii pe care
el le-a ocolit în mod constant. Un model privind felul în care se slujea de
anumite principii bine sunåtoare, dar de a cåror aplicare se ferea îl aflåm în
coresponden¡a sa din primii ani în care a fost ministru al Cultelor.

Bunåoarå, la 14 august 1874, Maiorescu îi scria lui Samson Bodnårescu:

„Din bibliotecariat vei trebui så dimisionezei, înså mai târziu. Vreau så påstrez
locul pentru vre unul din tinerii ce trebuie atra¿i la Ia¿i, fie Slavici, fie Eminescu sau
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altul. (…)
Ianculescu nu va îndråsni a nu e¿i din caså. Cu poli¡ia prin Negruzzi!
Unde vor Lambr(ior) ¿i Panu så meargå în stråinåtate? La Moscova? Sau la

Cracovia? Sau întâi un an la Berlin în Arhivå ¿i apoi de acolo? Pentru câ¡i ani? (…)
Un sfat: nu deveni materialist ca Paicu. ¥n pozi¡ia d-tale de acum tenta¡iunea e mare

de a îngriji prea mult pentru strângere de bani. Nu uita cå chiemarea d-tale este idealå
(subl. ns.) ¿i cå într-o via¡å a¿a de scurtå, ca a noastrå, averea nu are nici o însemnåtate,
nici una. Numai cei pro¿ti cred cå însemneazå ceva (subl. ns.) de a fi ca Drosu. ¥naintea
celor cuminte înså aceasta nu înseamnå nimic. Fere¿te-te mai ales de ilusia de a crede
cå trebuie så strângi bani acum pentru a tråi apoi independent (subl. ns). Când vei fi
independent vei fi båtrân ¿i independen¡a va fi fårå valoare. Prin urmare, tråe¿te acum”.

 Cuvintele lui Maiorescu sunå patern, dar dau fiori. Ele amintesc sâsâitul
¿i privirea hipnoticå a ¿arpelui. Dacå magistrul avea dreptate când afirma cå
„Numai cei pro¿ti cred cå [averea] însemneazå ceva”, så pricepem cå el însu¿i
nu era chiar sclipitor?

Dar så vedem ce scriu ¿i al¡ii. De pildå, Z. Ornea:

„…Eminescu, fårå a fi un ascet, s-a mul¡uimit întotdeauna cu pu¡in, mai niciodatå
netrecând de ceea ce era strictul necesar unei vie¡i cu totul modeste. Pe când Maiorescu,
¿i el la origine un intelectual lipsit de avere, a preferat traiul unui om de lume, cu salon
deschis persoanelor simandicoase, cu dese cålåtorii în stråinåtate, fåcute ne¿tirbit de
trei ori pe an, mereu ocupat cu serate, recep¡ii ¿i petreceri, izbutind, din 1877 încolo, så
adune o avere frumu¿icå din avocaturå, profesiunea cea mai detestatå de poet. ªi la
numai câ¡iva ani dupå 1876, când îndemna pe un tânår junimist (ªt. Vârgolici) la aspira¡ii
ideale, de jertfire dezinteresatå, potrivnice acumulårii achizitive, Maiorescu începe så
practice o nu tocmai «curatå» avocaturå mult solicitatå (subl. ns.), notând scrupulos în
jurnal, la încheierea fiecårui an, sumele agonisite de pe urma acestei îndeletniciri,
plasamentul banilor, dobânzile ¿i rata cre¿terii averii sale care nu era deloc neînsemnatå.”
(Junimea ¿i junimismul.)

ªi, în subsolul paginii, Z. Ornea devine ¿i mai concret:

„Så transcriem, la întâmplare, câteva însemnåri de acest fel. La sfâr¿itul anului
1883, men¡iona cå a avut un an financiar extrem de bun, încasând în total 63.163 lei din
avocaturå (Ce sumå uria¿å era, în 1883, recolta aceasta adunatå din avocaturå în¡elegem
dacå re¡inem faptul cå în 1892 diurna sa lunarå de rector reprezenta în total 185 franci.
ªi-a plåtit datoriile, izbutind så depunå la bancå 15 800 lei (¥nsemnåri, II, p. 224). La
sfâr¿itul anului 1893 nota: «finan¡iar a¿a de consolida¡i încât putem privi viitorul cu
oarecare lini¿te» (Jurnal, Caiet 15, f. 20 verso). ¥n 1894:  «Am ajuns la cifra de 130 000
franci capitaliza¡i din economii ¿i mai am ¿i casa, dupå ce am plåtit zestrea Liviei de 10
000 fr.» (Idem, Caiet 16, foaia 26). La sfâr¿itul aceluia¿i an 1894: «Anul meu finan¡iar
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încheiat bine, cu ceva peste 101 000 fr. la încasåri ¿i 52 000 fr. nominal bonuri financiare
rurale la sporul capitalizårii». [(] Idem, foaia 29). ¥n martie 1896: «Am mai putut pune
4000 fr. nominal la economii la Germani; avem acum 68 000 fr. bonuri urbane 5%, peste
8000 fr. pe an renta viagerå comunå de 100 000 fr. efectivi la Na¡ionalå». (Caiet 17, f. 8)
Etc. etc. etc. De-abia în 1901 a renun¡at 5 ani la avocaturå (s-a reînscris în barou în
1906), având asigurat un venit de 2000 fr. pe lunå la care se adåugau alte încasåri,
totalizând un venit de 26000 fr. pe an, fårå a consuma din capital.”

Trai neneacå! Så nu te rogi så prospere Warszawsky? Så nu dai acatiste,
ca familia Hermann så se ocupe de contrabandå în România? Så nu emi¡i
preten¡ii de beizadea ¿i så nu cape¡i alurå de semizeu?

Din ipocritele rânduri trimise lui ªtefan Vârgolici („Profesor la Universitate
¿i la Institutul Academic”), la 7 octombrie 1875, deslu¿im adevårata calitate
moralå a lui Maiorescu, „lider spiritual al Junimii”. Anumite fraze ¿i idei ale
„olimpianului” constituie mostre de demagogie duså pânå la sublim (råul s-a
apropiat totdeauna mai u¿or de perfec¡iune, comparativ cu binele?), astfel încât,
dupå 1866, cu greu le regåsim în întreaga istorie politicå a ºårii, de¿i lumea
care populeazå partidele numai cristal nu a fost ¿i nu este. ¥ntrucât epistola este
elocventå din mai multe puncte de vedere, iatå un amplu fragment din aceasta:

„Iubite domnule Vârgolici,
Am o rugåminte så’¡i fac, ¿i apoi un ¿ir de observa¡ii, despre care nu ¿tiu, dacå vor

fi cu totul drepte ¿i cu totul bine primite.
Rugåmintea. A venit Challiol pe aici, l-am våzut, s’a rugat så nu ’l nenorocesc cu

familia lui, lovitura i-a venit pe nea¿teptate, zice el; de la Liceul nou e retras de vre un
an, altå existen¡å n’are ; recunoa¿te, cå nu s’a purtat destul de bine ¿i cå ¡ara are un efect
slåbitor asupra energiei omului, etc. ¥n fine, omul era scåzut de tot ¿i cam miserabil. I-am
fågåduit så intervin pe lângå D-ta, ca så’i cedezi catedra dela ¿coala militarå (subl. ns.).
Aceasta te rog så o prive¿ti a¿a: în urma svonului prea mare ce s’a fåcut cu Universit. din
Cernåu¡i, eu din parte’mi sunt hotårât a nu må împotrivi, dacå va cere Camera men¡inerea
facult. de litere în Iassi. E dar probabil cå va råmâne Facult. D-ta vei fi numit atunci
Profesor provizoriu ¿i vei råmâne dar la Facultate. E o func¡ie, ce se potrive¿te mai bine
cu D-ta decât ¿coala militarå, ¿i a ¡iné atât Universit., cât ¿i Institutul, cât ¿i ¿coala
militarå ar fi prea greu ¿i – propriu vorbind – imposibil, fårå dauna învå¡åmântului.
Despre aceasta mai mult la sfår¿itul scrisorii.

Dacå acceptezi poli¡a moralå ce am tras-o asupra Dumitale, te rog så faci lucrul
a¿a: propune ¿coalei militare îndatå cedarea Profesurei D-tale în favoarea lui Chaillol ¿i
în acela¿ timp îmi arå¡i prin hârtie oficialå mie, cå – primind catedra Universitå¡ii –
cedezi acea catedrå a ¿coalei militare fostului profesor Chaillol. Pe baza acestei peti¡ii a
D-tale eu intervin direct la Minist. de Resbel pentru confirmarea propunerii (subl. ns.).

Acum observårile. Cred cå restrângerea activitå¡ii D-tale la Universit. ¿i la Instit,
este foarte bunå ¿i cå va da rezultate mai folositoare pentru toatå via¡a noastrå intelectualå
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în Iassi. ¥¡i mårturisesc, cå direc¡ia apucatå de fundatorii Instit. Acad. este cam
nelini¿titoare. Oare nu se apropie prea mult de interesele materiale ¿i – cel pu¡in – nu
se depårteazå prea mult de la acea lucrare mai idealå, care este meritul Junimii ¿i
singurul tiltu de onoare ce ni se cuvine a contribui la regenerarea moralå a României
(subl. ns.)? D-ta ¿tii cå, din parte-mi, sunt un adevårat ¿i sincer inimic al frazelor celor
mari (subl. ns.), ¿i dacå totu¿i vorbesc de neapårata trebuin¡å a idealismului (subl. ns.),
este din convingerea înrådåcinatå cå altfel nu ne putem sus¡ine ¿i nu meritåm a ne sus¡ine
în lupta pentru existen¡å – luptå, tot a¿a de energicå în lumea moralå, ca ¿i în cea materialå.

D-ta e¿ti tânår (Vârgoloci era cu doar trei ani mai mic decât Maiorescu, care devenise
ministru la 24 de ani – n. ns.) ¿i pentru tinere¡ea d-tale ai câ¿tigat destul ¿i câ¿tigi destul
(subl. ns.). A câ¿tiga prea mult, ar fi o adevåratå pierdere. ªtii cå Pascu e un om moralice¿te
ruinat; Bodnårescu îmi face asemenea impresia a fi pierdut pentru poesia, care îi da
totu¿i adevårata lui ra¡iune de a fi în mijlocul acelui grup de tineri, care a ajuns a juca un
rol însemnat în via¡a intelectualå a poporului nostru. ªtii asemenea, cât råu ¿i-a fåcut
Jaques Negruzzi preferind un meschin advocatlâc carierei sale politice în Camerå. Prin
ce ne deosebim noi de belferi? Care e ra¡iunea, temelia existen¡ei noastre? Jertfa idealå
¿i nimic alta (subl. ns.). Este vederat, cå jertfa idealå nu poate så meargå pânå a nimici
cu totul substratul material fårå care nu poate tråi nimic într-un Stat. Dar est modus in
rebus. Jertfa trebue så fie totu¿i o jertfå, ¿i trebue så se simtå din via¡a, din toatå activitatea
cuiva, cå ceea ce aduce pe altarul patriei (!), este o emana¡ie curatå, a sufletului såu. A
lucra numai pe bani, aceasta ¿tie ¿i Dr. Fetu cu 2800 frci de la grådina botanicå, cu tot
atâta de la Societ. Acad, cu mult mai mult de la Sf. Spiridon etc. ¿i apoi cu titlu de mare
patriot. A lucra degeaba, uneori chiar cu perdere materialå, este lucrul, care înal¡å inima
¿i se simte în popor. Cåci degeaba e numai material, dar moral este mult. ªi måsura
mårimei fiecåruia din noi este suma de sacrificii ce a adus ¿i ce este gata a mai aduce.

Få D-ta din cursul literar francez la Universit. un curs de ridicare a nivelei
intelectuale a ascultåtorilor D-tale, consacrå mult timp ¿i câ¿tigå-¡i’l prin mai multå
libertate. A î¿i obosi creerii cu prea mult, e o sinucidere moralå ¿i nu conduce decât la
plåcerile mesei în ultimå instan¡å. De aceasta înså så ne fereascå D-zeu (Maiorescu era
ateu convins – n. ns.) pre noi to¡i, care lucråm în «Junimea». Destul, cå avem între noi pe
bancherul Melik, pe ruinatul Xenopolu, pe mâr¿evitul Pascu ¿i pe lenevitul Bodnårescu.
Nu ne mai trebue saci de balast, pânze ne trebuesc la corabia noastrå !

De ce nu mai scrii nimic în «Convorb.» ? De ce nu mai scrie Jaques ? Nimic nu mai
scrie nici Bådnårescu. ªi Eminescu e maniac.”

Desigur, trebuie så luåm în calcul ¿i varianta conform cåreia Maiorescu o fi
fost sincer în 1874 ¿i în 1875, când, poate unde nici el nu ståtea prea roz cu banii,
poate din alte motive, îi dådea mâna så vorbeascå de jertfå în numele idealurilor.
Nu respingem ipoteza cå, în plan moral, Maiorescu o fi cunoscut un proces de
degradare. ¥n acest caz, drama lui ar fi cu atât mai mare, transformarea insului
în mercenar, capabil de orice pentru a ob¡ine o mânå de argin¡i, nefiind de
invidiat. Dar, chiar ¿i a¿a, vinovå¡ia fa¡å de Eminescu nu s-ar diminua cu nimic.
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Om bun, pus pe rele

A. C. Cuza o  creioneazå pe Harieta în câteva cuvinte: „…oloagå ca vai
de dânsa, slabå ¿i nervoaså la culme” – epistolå adresatå lui Negruzzi în
1887, urmare vizitei fåcute lui Eminescu la Boto¿ani (probabil, în luna iunie).
Luatå peste picior de unul ¿i de altul, Harieta este folositå ca argument de cei
care sus¡in teza îmbolnåvirii lui Eminescu de sifilis, pentru cå ea î¿i exprimå în
scris convingerea cå aceasta ar fi fost boala de care suferea Eminescu. Dacå ar
fi fost a¿a, ar însemna cå Harieta i-a fåcut un mare bine fratelui såu. ¥n realitate,
lucrurile stau pe dos, råul principal pe care cu adevårat i l-a fåcut lui Eminescu
(desigur, fårå så-¿i dea seama), constând în  repetarea curei cu mercur.

¥n alte planuri decât cel medical, dacå ar fi så i se impute ceva Harietei,
am invoca faptul cå, mai mult ori mai pu¡in con¿tient, a stimulat lansarea
de noi liste de subscrip¡ie pe numele lui Eminescu, de¿i ¿tia cât îl necåjea
pe acesta cer¿etoria centralizatå („Ceia ce-l supårå mult este cå a våzut
din scrisoarea lui Mo¡oc cå s’a mai fåcut încå o partidå, care så facå
liste” – 20 noiembrie 1887). Dar ¿i aici se impune precizarea cå Harieta
era convinså cå procedeazå corect, påcåtoaså fiind firea lui Eminescu. De
aceea, ea ofteazå: „…cåci el mai are încå un defect în natura sa (subl. ns.),
cåci dupå ce-i sårac, apoi  e ¿i mândru de nu mai are pereche” (3 februarie
1888). Cuvintele ei contrazic flagrant afirma¡iile unor junimi¿ti, între care
¿i Maiorescu, privind ticålo¿irea „protejatului”, care, vezi Doamne, ar fi
devenit avar ¿i ar fi cerut bani de la primul întâlnit. ªi, pentru a nu råmâne
lucrurile nelåmurite, så ne amintim, cuvânt cu cuvânt, ce i-a scris Maiorescu
surorii sale, referitor la acest aspect:

„2). Bolnåvicioaså preocupare de mijloace pentru existen¡å, imposibil de înlåturat
nici (?) cu argumente ra¡ionale. Trebuie så a¿teptåm, a¿adar, refacerea sistemului såu
nervos în starea normalå.

3). Zgârcenie ¿i låcomie de bani cu totalå lipså a oricårei demnitå¡i personale.
Prime¿te de la oricine câ¡iva franci ¿i se plânge oricui ca så-i capete, de¿i poartå cu
dânsul încå din Viena 850 franci, pe cari îi tåinuie¿te fa¡å de oricine e dispus så creadå ¿i
din cari nu vrea så scoatå nici 50 bani pentru bårbierit. Sim¡ul de jenå cå ar cådea
sarcinå prietenilor ¿. a. au dispårut. Prin urmare, så nu vå în¿ele idealismul. Cum am mai
spus, mai ståruie o råmå¿i¡å patologicå.

Poate ar fi chiar bine ca din când în când så fie de-a dreptul for¡at (subl. ns.) så dea
ici colea din cei 850 franci – ca un exerci¡iu pentru completa revenire” (7 aprilie 1884).
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Oricât de mult ai dori, nu po¡i så acorzi credit constatårilor lui Maiorescu,
întrucât acesta a scris rândurile citate fårå så fi schimbat o vorbå, måcar, cu
Eminescu. Prin urmare, în cazul în care magistrul nu a inventat totul, el s-a
bazat pe ter¡e izvoare, necunoscute ¿i nesigure. Neîncredrea noastrå este sporitå
de faptul cå autorul a prezentat lucrurile ca ¿i când ar fi rezultatul propriilor
observa¡ii. ¥n al doilea rând, faptul a fost contestat chiar de sora lui Maiorescu:
„N-am aflat confirmarea a tot ceea ce ai scris despre el; a¿a de ex. faptul cå ar
fi lacom de bani într-un mod nedemn. Dimpotrivå…” (11 aprilie 1884). Emilia
Humpel nu este singura care contestå spusele fratelui ei. Pânå la 28 iunie 1883,
despre Eminescu se zicea la unison cå era mânå spartå ¿i, urmare „îmbolnåvirii”,
în afara magistrului, nimeni nu a remarcat vreo modificare în aceastå privin¡å,
dublatå de „totalå lipså a oricårei demnitå¡i personale”. Missir sesizeazå cå
Eminescu î¿i dråmuie¿te foarte atent banii, dar nu gåse¿te în asta o
„bolnåvicioaså preocupare de mijloace pentru existen¡å” ¿i, mai ales, el nu
confirmå cå acesta s-ar „plânge oricui ca så-i capete”. ¥ntr-un mod prudent,
Missir contrazice ¿i el afirma¡iile lui Maiorescu, sugerându-i o explica¡ie a
re¡inerii cu care „protejatul” î¿i cheltuie¿te paralele: „Eminescu este foarte
econom sau mai bine zis zgârcit, poate fiindcå se jeneazå så cheltuiascå
banii despre a cåror origine nu-¿i face iluziuni” (30 august 1884).

De pornirea lui Eminescu cåtre risipå se va plânge ¿i Harieta, în repetate
rânduri. De pildå, ea scrie: „…avea douå zeci franci din banii de la Mile ¿i
nu i-a cheltuit, înså cum are mai mul¡i, apoi are un fel de patimå de a-i
nimici…” (3 februarie 1888). Ne oprim aici, deoarece asupra afirma¡iilor
complet gratuite fåcute de Maiorescu în epistola din 7 aprilie 1884 am zåbovit
mai mult în alte pagini.

Am insistat asupra acestui aspect deoarece, conform relatårilor doctorului
V. Vine¿, avari¡ia ar fi constituit principalul motiv pentru care Eminescu a fost
din nou sechestrat în 1889. Formal, se sus¡ine cå, atunci, Eminescu ar fi prezentat
„oarecari tulburåri morale: intra în diferite localuri ¿i consuma fårå så
plåteascå; cerea bani de la to¡i pe cari îi întâlnea”. Precum s-a observat din
rândurile de mai sus, aceasta era teza lui Maiorescu – în fapt, o minciunå
repetatå papagalice¿te de câ¡iva dintre cei pe care îi domina cu „prestan¡a” lui.
Niciodatå nu s-a spus, concret, când ¿i unde ar fi refuzat Eminescu så achite
nota de platå ori care au fost urmårile, dupå cum nu a fost nominalizatå o
singurå persoanå, måcar, la a cårei filantropie så fi apelat acesta. S-a fåcut
mult zgomot cu câteva chitan¡e, prin care Eminescu declarå cå a primit ceva
mårun¡i¿ de la Petra¿cu, dar nu se spune cå fiecare leu din acei bani era un
drept al lui. ¥nså asupra acestei ho¡ii ordinare vom reveni pe larg.
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¥n sfâr¿it, råmâne ceea ce putem numi perseverarea în råu. ¥n studiul
Eminescu ¿i poeziile lui, scris dupå moartea „ocrotitului” såu, Maiorescu
întåre¿te aceastå idee ¿i spore¿te insulta: „Numai dupå izbucnirea nebuniei,
în intervalele lucide, în care se aråtau înså felurite forme de degenerare
eticå, obi¿nuite în asemenea ståri, devenise lacom de bani”. Cu alte cuvinte,
cât timp se manifesta „nebunia”, Eminescu era mai moral decât atunci când
era lucid?! Må tem cå, într-adevår, putem vorbi de o gravå „degenerare
eticå”. Dacå aceasta nu este probatå în cazul lui Eminescu, în schimb,
precum se vede, existå probe materiale indubitabile privind dramatica
„alunecare” a magistrului.

Un alt lucru care i s-ar putea repro¿a Harietei ar putea fi acela cå s-a ferit
de Eminescu, tåinuindu-i lucruri care îl priveau direct. Astfel, nu e sigur nici
måcar faptul cå Eminescu a ¿tiut de la ea – dacå o fi ¿tiut vreodatå – cå i se
administreazå tratament antiluetic. Orientativ, iatå câteva pasaje din care putem
deduce cam cum descria Harieta rela¡iile ei cu Eminescu:  „Ori cât l’a¿i
menaja a nu în¡elege, totu¿i simte cå cura lui ¡ine foarte mult” (26 noiembrie
1887);  „¥n fine tot nuvele de tot dureroase pentru mine, care må lupt cu
toate greutå¡ile, fårå ca bietul Mihai så le în¡eleagå, cå-l cru¡ de ori-ce apåsare
moralå” (28 octombrie 1887);  „Pânå azi încå n’am putut så iau banii de la
Mihai, cåci nu voesc så în¡eleagå cå’l ¡in din scurt: dacå nu ar fi fost perdut
de minte (?!), apoi a¿i putea gåsi multe cuvinte de zis, darå a¿a nu voesc så
presupue cå nu-l cred cuminte ¿i-l epitropisesc” (20 ianuarie 1888). De¿i nu o
spune explicit, Harieta este ea înså¿i un soi de curator al lui Eminescu ¿i, mai
mult, pare a socoti firesc ca Eminescu så nu poatå decide asupra sa decât în
problemele minore ale vie¡ii: „De-ar avea el noroc så-i pot cumpåra casa
pânå la 9 Fevruarie, apoi vei vedea mata ce condi¡ii de cumpårare-i voiu face,
ca nici odatå så nu o poatå vinde, sau så se îndatoreascå pe ea, fårå
consim¡åmântul comitetului întreg al D-voastre” (3 februarie 1888).

Din påcate, la un moment dat, Harieta a ajuns så aibå prea mare încredere
în propria pricepere în chestiuni medicale, diminuând, totodatå, creditul acordat
lui Eminescu – slåbiciune de care se vor folosi din plin anumi¡i istorici literari.
Cum s-a våzut, ea îl prezenta pe acesta „perdut de minte”, fårå a furniza înså
vreo informa¡ie concretå privind modul de manifestare a nebuniei invocate de
ea. ¥n încercarea de a-i face un bine, Harieta a purtat în spatele lui Eminescu
tot soiul de discu¡ii, cu diverse persoane, luând împreunå decizii care îl priveau
doar pe acesta. Ea era convinså cå, astfel, îl protejeazå. De fapt, nu a reu¿it
decât så îi reducå ¿i mai mult posibilitatea de a se apåra.
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La 5 februarie 1888, Harieta îi scrie Corneliei Emilian:

„Dupå expedierea epistolei lui Mihai cåtrå mata a venit doctoru Isack aducând o
scrisoare de la d-nul Maiorescu adresatå lui… (…) Cåtre Mihai scrie relativ la tipårirea
edi¡iei a treia a poesiilor lui, cerându-i ¿i ce a mai scris nou så trimeatå la tipar. De
scrisoarea doctorului încå nu pot så-¡i spun nimic, pânå nu voiu putea råmânea singurå
cu doctorul” (subl. ns.).

Cinci zile mai târziu, dupå ce avusese, probabil, a¿teptata discu¡ie între
patru ochi cu Isac, oferå informa¡ii despre con¡inutul epistolei lui Maiorescu
cåtre acesta:

„D-nu Maiorescu scrie doctorului ce crede de boala lui Mihai ¿i de garanteazå så-l
facå sånåtos, sau este numai o ameliorare care poate mai târziu så se iveascå cu ¿i mai
mare furie ¿i dacå s’a låsat de båut (subl. ns.). Doctorul i-a råspuns fran¡uze¿te, el
române¿te nu se poate exprima bine, cå se va face cu totul bine fåcând ¿i la varå 30 båi
la Halle, numai pentru evaporarea mercurului ce este în corpul såu. Despre båut, atârnå
de banii cari îi va avea.”

Nu putem fi siguri cå acesta a fost råspunsul lui Isac, deoarece Harieta se
putea uita o via¡å la epistola acestuia cåtre Maiorescu, fårå så priceapå boabå
(ea ¿tia doar ceva germanå), iar doctorul nu a uimit pe nimeni prin corectitudine.

Mårturia Harietei na¿te nedumeriri. De ce Maiorescu nu a dat publicitå¡ii
epistolele primite de la Isac? De ce în jurnalul lui nu apar propriile scrisori,
trimise acestuia ¿i nici cea adresatå lui Eminescu, via Isac? De ce magistrul
purta o coresponden¡å secretå cu Isac?

Din întreaga scrisoare mai sus citatå, cei mai mul¡i istorici literari re¡in
doar acele câteva cuvinte, prin care Maiorescu se interesa „dacå s’a låsat de
båut” Eminescu. Din aceastå curiozitate a magistrului, pe care nu ¿tiu så o fi
citit cineva în original, dumnealor deduc rapid ¿i senten¡ios cå Eminescu, dacå
nu a fost chiar alcoolic înråit, cum sus¡in câ¡iva, atunci, precis a avut perioade
în care ar fi båut peste måsurå. A¿a o fi fost, dar cum se face cå nimeni, nici
du¿manii lui måcar, nu descriu vreun moment în care l-au întâlnit beat sau
afumat, barem? Da, Harieta scrie cå Eminescu ar bea, dar se uitå douå aspecte:
în primul rând, ea nu se referå la ceva cronic. Eminescu nu trågea spre birt ca
musca la bec. ¥n accep¡iunea Harietei, problema nu era cå Eminescu ar fi båut
din proprie ini¡iativå, din viciu, ci aceea cå el ceda aluziilor sau insisten¡elor
altora. (Ne-o spune foarte limpede: „…simt frica de douå ori pe zi, când ese
la plimbare, så nu abuzeze de el vre unu ca Bådescu” – 8 decembrie 1887);
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 „…Bådescu, când î¿i închipui cå-l va prinde pe Mihai undeva pe uli¡å cu
bani ¿i va be 8 butelci de ¿ampanie, apoi este deplin satisfåcut” – 4 februarie
1888). ¥n al doilea rând, Harieta nu prive¿te faptul atât prin litrul de vin, cât
prin polul de lei plåtit pentru a-l ob¡ine.

Detaliu semnificativ, dar neluat în seamå, Eminescu nu ¿i-a dat niciodatå
ultimii bani pentru o canå cu vin. Pe de o parte, Harieta se vaitå:

„Dacå oamenii ce-l întâlnesc ar fi oameni de inimå, nu mi-ar fi fricå cå i-ar pierde,
înså lucrurile sunt cu totul alt-fel, persoane de felul lui B.[ådescu], profitå îndatå de un
om care nu gânde¿te ce poate ajunge ¿i la care totul este nimic” (20 ianuarie 1888).

Ai zice cå Eminescu nu putea ie¿i din caså, de liota de lihni¡i care-l a¿tepta
la u¿å ¿i care, cum îl vedea, cum îl lua pe sus, spre a-l înfunda în primul local.
Pe de altå parte, înså, tot Harieta mai scrie:

„ª’apoi curioaså naturå are, scumpå mamå. Pânå a nu-i veni în mânå banii scri¿i
mai sus, avea douå zeci franci din banii de la Mile ¿i nu i-a cheltuit, înså cum are mai
mul¡i, apoi are un fel de patimå de a-i nimici, par’cå banul ar produce un råu nemårginitului
såu talent. Al¡i bani nu-i la ¿tirea mea  så fi primit de unde-va, cåci Mihai nu-mi tågådue¿te
când prime¿te bani de unde-va, numai nu voe¿te så mi-i deie spre påstrare”.

ªi, la urma urmei, de unde interdic¡ia de a bea o canå-douå cu vin? Se
pare cå totul are la bazå urmåtoarea frazå, scriså de Chibici drept råspuns la
insistenta întrebare a lui Maiorescu:

„¥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”
(14 martie 1884).

Chestiunea råmâne discutabilå din douå motive. ¥ntâi, o litrå de vin însemna
380 de grame (deci, nu chiar o guri¡å). Apoi, este îndoielnic cå medicul vienez
chiar i-a prescris aceastå „dietå”. ªtim bine cå Obersteiner nu l-a supus pe
Eminescu nici unui soi de tratament. Lipsa tratamentului echivaleazå cu lipsa
bolii, iar lipsa bolii nu poate atrage, în mod normal, impunerea unei „diete”.

¥n sfâr¿it, exagerarea Harietei este cu atât mai limpede, cu cât, la 20
noiembrie 1887, ea înså¿i anun¡å începerea unei noi cure, stabilite lui
Eminescu chiar de doctorul Isac: „mâncare bunå, vin vechi o litrå, în restul
zilei de câte ori poate, bea lapte crud”. Disperarea cu care ea strângea ban
pe ban (explicabilå, poate, ¿i prin handicapul ei fizic, care îi limita ac¡iunile)



138 Nr. 3-5Semnele timpului

nu se putea împåca defel cu ideea ca fratele ei så-¿i treacå timpul
consumând ceva care costå. Pentru ea, plåcerea lui Eminescu de a „cinsti”
pe unul sau altul discutând în fa¡a unei stacane cu vin era o absurditate, o
adevåratå dovadå de nebunie.

Palma de pe urmå

Ultimul atac al lui Maiorescu la adresa Eminovicilor se consumå cu ocazia
mor¡ii lui Eminescu. Atunci, magistrul consemneazå în jurnal, referitor la
participarea la funeraliile acestuia: „Nimeni din familia lui” (18 iunie 1889) ¿i
posteritatea – cåreia, de altfel, îi ¿i erau destinate aceste patru cuvinte – îl va
crede pe cuvânt. Vreo jumåtate de secol dupå magistru, Gh. Cålinescu întåre¿te
acest neadevår:

„Un bandaj negru în jurul capului, ce acoperea linia sec¡ionårii craniului, fu
probabil pentru unii dovada grozavå cå Eminescu murise ucis, a¿a cum Harieta înså¿i,
¡intuitå departe, crezu” (subl. ns.).

Inteligent, dar veninos, dintre to¡i Eminovicii, „divinul” aminte¿te doar
numele Harietei, precizând înså cå ea, unicul membru al familiei despre care
existå mårturii cå a fost prezent la funeralii, ar fi fost „¡intuitå departe” de
Capitalå. Abilå formulare: pentru a-¿i spori credibilitatea, autorul invocå subtil
neputin¡a Harietei de a se deplasa u¿or!

 Dotat cu o rezervå de tupeu ceva mai modestå, Augustin Z. N. Pop scrie:

„Presa vremii informeazå cå, «de departe», «o doamnå în cupeu» înso¡ea tristul
cortegiu. Veronica? Harieta?”

Cumplitå dilemå: „Veronica? Harieta?” Sare în ochi faptul cå, de¿i fåcea
notå discordantå cu to¡i ceilal¡i (între care ¿i primul-ministru, al doilea om în
Stat), venind în urma tuturor, a¿ezatå-ntr-un cupeu, misterioasa „doamnå” pare
så nu fi fost identificatå (potrivit Curierului român, cortegiul ar fi fost urmat de
mai multe tråsuri, alte surse – cele mai numeroase – nepomenind înså nici
cupeul, nici tråsurile). Dar acest detaliu nu-i suprinde pe alde Z. N. Pop, care
nu se întreabå de ce gazetarii nu au dezvåluit numele femeii în cauzå, inhibându-
¿i obi¿nuita curiozitate stârnitå de o asemenea prezen¡å singularå.
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„Veronica? Harieta?” Unul dintre motivele pentru care nu credem cå în
enigmaticul cupeu se afla Veronica este acela cå ea era bine cunoscutå de
ziari¿ti. Spre deosebire de Veronica, pânå atunci, pe Harieta o mai întâlniserå
doar câ¡iva apropia¡i ai lui Eminescu, ea putând fi, pentru majoritate, „o
doamnå” ¿i nimic mai mult. Un alt argument care ne face så credem cå în
cupeu se gåsea Harieta, este faptul cå aceasta, având mari dificultå¡i la deplasare,
era chiar obligatå så tocmeascå un mijloc de transport, pentru a putea face fa¡å
lungului ¿i obositorului drum („Cortegiul a pornit din bisericå pe la 6 ore, a
sosit la cimitir pe la 7 

1
/
2
” – Maiorescu cåtre Emilia Humpel, 21 iunie 1889).

Dubitativa formulare a lui A. Z. N. Pop nu constituie, credem, exprimarea
unei incertitudini autentice, ci o metodå prin care istorici obedien¡i
„polemizeazå” cu cei de care se tem. Un posibil mod protocolar de a aborda
veridicitatea afirma¡iei lui Maiorescu („Nimeni din familia lui”), ocolind
discu¡ia onestå ¿i confruntarea directå a argumentelor ¿i a contraargumentelor.
Este, de fapt, o practicå jenantå ¿i påguboaså, un menuet de salon literar,
dominat de elastice plecåciuni executate în pia¡a publicå, dupå o muzicå
auzitå doar de dansatori. Nu ne-ar fi interesat asemenea interpre¡i, dacå
lucrårile lor (în fapt, o partiturå a intereselor de grup) nu ar fi fost destinate så
influen¡eze opinia publicå într-un sens prestabilit de Cineva.

„Veronica? Harieta?” Aceste cuvinte constituie modul (nici måcar origi-
nal) în care A. Z. N. Pop gåse¿te cu cale så råspundå, vådit evaziv, la întrebårile:
se gåsea Harieta în Bucure¿ti în ziua decesului lui Eminescu? a participat ea la
funeraliile acestuia? Pânå acum, nu am întâlnit nici un autor care så priveascå
critic afirma¡ia lui Maiorescu. Extrem de rar, adevårul s-a mai rostit înså.
Bunåoarå, Ionel Maftei scrie (Personalitå¡i ie¿ene):

„¥n ziua de 17 iunie 1889, prietenii din Bucure¿ti în frunte cu criticul literar Titu
Maiorescu, Mihail Kogålniceanu, sora poetului – Harieta, cea care îi dåduse îngrijiri
devotate la Boto¿ani în greaua perioadå 1887–1888, Veronica Micle, «îngerul blond» al
poeziei lui, câ¡iva studen¡i ¿i elevi de liceu i-au urmat sicriul…” (subl. ns.).

¥n lucrårile majoritå¡ii autorilor care au scris despre via¡a lui Eminescu,
când vine vorba de înmormântarea acestuia, numele Harietei este ignorat,
ocolindu-se a se spune tran¿ant cå ar fi participat sau cå ar fi lipsit. ¥ntre
gazetele care s-au abåtut de la aceastå regulå, se numårå ¿i Curierul român,
care ne asigurå cå Harieta ¿i-a condus fratele mai mare pe ultimul drum:

„¥nmormåntarea poetului Eminescu s-a fåcut pe cheltuiala statului. Coroana presei,
la care-au cotizat mai toate ziarele din capitalå, a costat 300 lei. ¥ntr-una din tråsurile
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(subl. ns.) ce urmau lungul cortegiu, se remarca, ni se scrie, nenorocita sorå a poetului,
d-¿oara Henrietta Eminescu (subl. ns.), cu totul consternatå” (Boto¿ani, 18 iunie 1889).

De ce am acorda acum mai mult credit Curierului român decât jurnalului
lui Maiorescu? Pentru bunul motiv cå este simplu så te prefaci cå nu vezi pe
cineva. Dar så afirmi în mod mincinos cå acea persoanå ar fi participat la un
eveniment anume nu î¿i îngåduia nimeni. Dacå nu ar fi corespuns realitå¡ii,
¿tirea din gazetå, fiind datå publicitå¡ii, putea fi oricând contestatå ¿i corectatå,
în vreme ce noti¡ele personale nu puteau fi verificate de nimeni. (Poate nu
degeaba ¥nsemnåri zilnice a apårut postum.)

Presa nu este singurul indiciu privind participarea Harietei la funeraliile
lui Eminescu. A¿a cum ¿tiu så citeze pasajele care-i servesc din cele consemnate
de Maiorescu în jurnal, istoricii literari ar trebui så aminteascå ¿i de scrisoarea
trimiså de acesta la 21 iunie 1889 surorii lui, când autorul nu mai pretinde cå
Harieta n-ar fi fost de fa¡å la înmormântare. Delicate¡e? Putea fi vorba de a¿a
ceva, cât timp, cu doi ani în urmå, Maiorescu îi scria tot Emiliei: „Numai de nu
i-ar mânca soru-sa paralele, faimoasa Henrietta”? Nepåsare? Noti¡a din
jurnal pare så arate altceva. Så nu te întrebi dacå nu cumva, în scrisoarea
cåtre sora lui, magistrul evitå subiectul, din cauzå cå adevårul era altul ¿i cå,
fiind „¿tiut publicamente”, Emilia nu putea fi duså de nas?

Incontestabil, Harieta a avut inten¡ia de a-l scoate pe Eminescu din
ospiciu, spre a-l duce din nou la Boto¿ani. Venirea ei în Capitalå doar a
coincis cu moartea lui Eminescu sau între aceste douå evenimente existå o
legåturå de cauzalitate? Dacå rezumåm în câteva cuvinte o stare de lucruri
deosebit de complexå, amintim cå Maiorescu aranjase la Tribunalul Ilfov ca
lui Eminescu så-i fie stabilit un consiliu de familie (din care fåcea parte).
Deoarece reu¿ita lui se bazase pe minciuna cå Eminescu nu ar mai fi avut
rude, sosirea Harietei putea declan¿a un scandal de propor¡ii, ultima
sechestrare a lui Eminescu având loc pe când la cârma Statului se afla guvernul
junimist condus de Th. Rosetti. Acestea sunt date sigure privind starea
lucrurilor în 1889, anul suprimårii lui Eminescu.

La fel de sigur este înså ¿i faptul cå, ulterior, anumi¡i istorici literari au
falsificat pânå ¿i documente oficiale. De asemenea, ei au fåcut „uitatå”, în
primul rând, decizia prin care Tribunalul stabilea componen¡a consiliului de
familie menit så reprezinte interesele cetå¡eanului Eminescu (repetåm, hotårârea
a fost posibilå doar datoritå unei mårturii mincinoase, de care Maiorescu nu
era deloc stråin). Aceia¿i domni, specializa¡i în a scrie istoria din foarfecå ¿i
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lamå, s-au stråduit så convingå publicul cå Harieta nu ar fi ajuns în Bucure¿ti,
în iunie 1889. Constatåm, a¿adar, cå respectivii istorici literari ¿i magistrul nu
sunt uni¡i atât prin profesie, cât prin faptul cå apårå acelea¿i interese,
mu¿amalizând împreunå o crimå.

To¡i ace¿tia ascund ¿i faptul cå, la 6 iunie 1889, într-o epistolå cåtre
Cornelia Emilian, Harieta î¿i declarå inten¡ia de a pleca spre Capitalå, pentru
a-l readuce pe Eminescu la Boto¿ani: „voiu så renun¡ la Lacu-Sårat ¿i så
pornesc la Bucure¿ti”. Nici trei såptåmâni mai târziu, în ziua de 22 iunie,
sfâr¿itå, ea îi transmite aceleia¿i:

„Nu sunt în stare a vå descrie nici ce am privit cu ochii mei, nici ce am întâmpinat,
de nu am fost în stare a vå scrie nimic” (subl. ns.).

Harieta nu putea privi „cu ochii” ei oroarea, imaginile care o îngroziserå,
fårå så fie în Bucure¿ti. „Am întâmpinat” este un verb cu multiple interpretåri
plauzibile, toate valabile înså numai în ipoteza în care Harieta ar fi fost lângå
trupul defunctului ei frate, înainte ca acesta så fie depus la bisericå Sfântul
Gheorghe – nou. ¥n continuare, ea o roagå pe destinatarå:

„…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”.

Sunt cuvinte care explicå multe lucruri, între care ¿i interesul magistrului
de a induce pårerea cå nimeni din partea familiei nu l-ar fi condus pe Eminescu
pe ultimul lui drum. Pretinsa absen¡å a Harietei la înmormântare convenea
istoricilor literari amnezici. Acest neadevår îi ajutå:

1) så elimine din discu¡ie ipoteza mor¡ii violente;
2) så påstreze secret faptul cå fostul ¿i viitorul ministru Maiorescu a încercat

så devinå în mod fraudulos curatorul lui Eminescu;
3) så suprime orice comentariu pe marginea condi¡iilor cumplite în care

¿i-a tråit Eminescu ultimele zile ¿i, implicit, så conserve legenda conform cåreia
acesta s-ar fi bucurat din plin de sprijinul dezinteresat al lui Maiorescu.

¥n realitate, afirma¡iile Harietei s-au bazat pe percep¡ie nemijlocitå, nu
pe zvonuri, cum se då de în¡eles (nici måcar Cålinescu nu a îndråznit så
afirme acest lucru foarte explicit). Prezen¡a ei în Capitalå în acele zile teribile
pentru ea ne-o aratå ¿i  precizarea: „nu am fost în stare a vå scrie nimic”.
Harieta î¿i explicå neputin¡a de a în¿ira douå vorbe pe hârtie tocmai prin
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¿ocul produs asupra ei de cele ce våzuse ¿i întâmpinase în mod direct, nu
prin parcurgerea ¿tirilor de ziar.

Un alt element important din aceastå impresionantå relatare este faptul cå
Harieta, pe de o parte, invocå moartea „cauzatå prin spargerea capului” (deci,
ne obligå så luåm în calcul uciderea sau chiar asasinarea lui Eminescu) ¿i, pe
de altå parte, ea este prima persoanå din afara ospiciului lui ªu¡u care
pomene¿te numele lui Petre Poenaru, uciga¿ul. Acest din urmå amånunt råmâne
extrem de important, deoarece, dacå nu ne confruntåm cu alte documente
contrafåcute, acela¿i nume îl roste¿te ¿i Eminescu, atunci când, conform deciziei
pre¿edintelui Tribunalului, este interogat „în ospiciul Dlui Dr Sutzu” (13 iunie
1889, cu numai douå zile înaintea mor¡ii). Cu acea ocazie, fårå så fi fost întrebat,
Eminescu afirmå cå a „fost rånit la cap de cåtre Petre Poenaru”. Deoarece
nici judecåtorul ¿i nici procurorul prezen¡i nu au cerut „adjutorului de Grefå”
venit cu ei så consemneze cå rana invocatå de Eminescu ar fi imaginarå,
concluzia este cå ea exista – fapt care contrazice flagrant declara¡iile interesate
ale lui ªu¡u ¿i Vine¿.

Cum interogatoriul nu a fost cunoscut publicului înainte de 1922, cum
nu s-a spus niciodatå cå Harieta i-ar fi cerut amånunte lui ªu¡u ¿i cum nu se
¿tie ca numele lui P. Poenaru så fi fost fåcut public în acele zile de cåtre
altcineva, putem crede cå identitatea tenorului (?) i-a fost dezvåluitå Harietei
chiar de Eminescu, pe care ea a apucat så-l vadå într-una din ultimele lui
clipe. Dar, viu sau mort, ea trebuie så-l fi gåsit pe Eminescu la ªu¡u, din
moment ce a constatat cå fratele ei murise „în cea din urmå mizerie”. Pentru
Harieta, ¿ocul trebuie så fi fost cu atât mai mare, cu cât o vreme chiar crezuse
cå Maiorescu i-ar purta de grijå fratelui ei.

Credibilitatea Harietei este cu atât mai mare, cu cât, în mod natural, ¿tirea
pe care ea i-a transmis-o Corneliei Emilian s-a råspândit de la aceasta la tot
mai mul¡i, în cele din urmå devenind publicå, prin tipårirea textului scrisorii.
Cu toate acestea, nimeni nu a cutezat så o treacå ¿i pe Harieta în rândul
„nebunilor”. ¥n lipsa oricårei conteståri directe, få¡i¿e, po¡i så crezi altceva
decât cå spusele Harietei aveau suport în realitate? Faptul cå, mult dupå moartea
ei, s-au gåsit in¿i literari care s-au stråduit så diminueze importan¡a acestei
epistole, prin nebågare în seamå, indicå perpetuarea unor interese obscure,
mai presus de persoana fiecåruia dintre cei pu¿i în slujba lor.

De¿i este încå prematur pentru a ne pronun¡a, nu putem exclude ipoteza
cå Maiorescu a comandat (¿i) autopsia tocmai pentru a mu¿amaliza o crimå.
A¿a cum vom aråta, asupra efectuårii necropsiei planeazå mari dubii. A
avut autopsia rolul de a explica de ce, pe catafalc, craniul lui Eminescu
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avea jur-împrejur o bandå textilå neagrå, bandå care, de fapt, ascundea a
spårturå a osului? Nu este imposibil. Un lucru råmâne cert: rezultatele expertizei
medico-legale nu au fost consemnate într-un document care så devinå public.
De aici, ¿i întrebarea dacå acel document a existat vreodatå.

Gh. Cålinescu, continuând probabil logica lui Maiorescu sau de¡inând
informa¡ii accesibile numai anumitor „ini¡ia¡i”, încearcå så-l sus¡inå pe
magistru, afirmând cå bandajul din jurul capului i-ar fi fåcut pe „unii” så
creadå „cå Eminescu murise ucis”, când, de fapt, acesta doar „acoperea
linia sec¡ionårii craniului”. Ra¡ionamentul, singurul la îndemânå în disperata
situa¡ie datå, are mari hibe.

¥n primul rând, cine erau acei „unii”, care nutreau convingerea cå
Eminescu fusese ucis? Dacå au existat aievea, cum suntem tenta¡i så credem,
de ce istoria literarå nu numai cå nu prezintå pozi¡ia lor, dar nici måcar nu le
men¡ioneazå existen¡a, låsând så se creadå cå asupra cauzei decesului nu a
planat nici o bånuialå? De ce, oare, mårturia lui Dumitru Cosmånescu, omul
care a declarat în Universul cå Eminescu aproape cå i-ar fi murit în bra¡e
(vezi „Cum a murit Eminescu – Ultimele ceasuri, povestite de un martor
ocular, 28 iunie 1926) nu a fost incluså în grosul volum XVII al OPERELOR,
con¡inând Bibliografia?

¥n al doilea rând, de ce oare domnii care citeazå din Maiorescu ca din
Scripturå nu spun ¿i cå, în aceea¿i zi în care acesta consemna: „Nimeni din
familia lui”, el notase ¿i cå Eminescu era „desfigurat de nu se mai cuno¿tea,
numai sprâncenile negre îl aminteau”? Putea fi desfigurarea produså doar
prin sec¡ionarea craniului? Tåierea frun¡ii cuiva dupå ce tråsåturile i-au fost
înghe¡ate prin moarte nu schimbå fizionomia respectivului. Iar dacå desfigurarea
nu era de datå foarte recentå, cum de nimeni nu a mai observat-o pânå atunci?
Unde erau „protectorii” lui Eminescu? Ce tratament i-a fost aplicat acestuia?
Dacå Eminescu era atât de tras la chip precum îl aratå fotografia må¿tii mortuare,
prezentatå în facsimilul alåturat, nu suntem îndritui¡i så credem cå ¿i restul
trupului îi era slåbit pe måsurå? Cine ¿i cum ne convinge cå sminti¡ii ¿i lueticii
sfâr¿esc piele ¿i os, din cauza bolilor mintale ¿i, respectiv, a sifilisului? De ce
nu s-a scris un cuvânt, måcar, despre o asemenea cumplitå pråbu¿ire fizicå?
Oare, pentru cå nici unul dintre diagnosticele inventate nu o poate justifica?
Masca mortuarå din imagine aminte¿te mai degrabå de cele mai sårace ¡åri
africane în timpul marilor secete ori de supravie¡uitori de la Auschwitz.
Eminescu ajunsese de nerecunoscut la chip doar ca urmare a unei endocardite
sau a unei accidentale lovituri, sau din cauza unui tratament de severå
exterminare fizicå?
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¥n al treilea rând, Eminescu nu era nici primul om autopsiat în Capitalå ¿i
nici cel dintâi cåruia, potrivit practicii vremii, urma decupårii craniului îi era
acoperitå cu un material negru. Deci, dacå au existat nedumeriri, nu simpla
existen¡å a bandajului le-a provocat.

¥n sfâr¿it, chiar dacå am admite cå Harieta, de¿i prezentå la funeralii, nu
ar fi våzut de aproape trupul lui Eminescu, tot ar råmâne fårå råspuns
întrebarea: de unde ¿tia ea, încå de atunci, numele lui Petre Poenaru ¿i de ce
îl lega de decesul lui Eminescu?

Dintr-o datå, calea ce pårea a fi definitiv închiså devine o mare ¿i agitatå
råspântie a necunoscutelor, care mai de care mai nelini¿titoare. ¥ntre acestea,
coinciden¡a care a fåcut ca toate sufletele apropiate lui Eminescu – Veronica,
Harieta, Creangå – så piarå în acela¿i an cu el, în decurs de mai pu¡in de ¿ase
luni, impune – ¿i ea – justificatå aten¡ie.

1878, curând
dupå venirea la

Timpul

1887,
Boto¿ani

1889,
Bucure¿ti
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RUPEREA DIN CONTEXT

¥n perioada 1877–1883, articolele apårute în Timpul ¿i versurile semnate
în Convorbiri literare ¿i în Familia oglindesc marea putere de muncå a lui
Eminescu. De ce nu se poate spune acela¿i lucru ¿i dupå reîntoarcerea acestuia
la Ia¿i, måcar în domeniul crea¡iei poetice? Autoritå¡i ale istoriografiei literare,
sus¡inute de varii autoritå¡i politice pretind, în ciudat consens, cå explica¡ia
s-ar datora „bolii” – misterioasa boalå care, la rându-i, ar veni dintr-un trecut
insondabil. Nimeni dintre ace¿tia nu pare så fie dispus a recunoa¿te condi¡iile
suspecte ale autenticului exil impus cåtå¡eanului Eminescu. ¥nhå¡at ¿i dus pe
ascuns la balamuc, sechestrat ¿i injectat nimeni nu mai ¿tie precis cu ce (cåci
dosarul medical a dispårut, dacå o fi existat vreodatå!) ¿i, dupå aproape un an
(timp în care a fost complet lipsit de posibilitatea de a lua legåtura cu cei din
afara ospiciului), miraculos „tåmåduitul” Eminescu este expediat în provincie,
la Ia¿i, cât mai departe de via¡a politicå a Capitalei, între ni¿te oameni care par
a-l compåtimi, dar fårå så în¡eleagå ce se petrece.

Cum s-ar sim¡i orice om dacå, dupå asemenea experien¡e, vorbele lui ar
continua så fie motiv de alarmå ¿i suspiciune a celor din jur, care vegheazå
asiduu, impunându-i cadrul de existen¡å, stabilind ce så facå ¿i ce nu ¿i care,
ac¡ionând mai satrapic decât un consiliu de familie, nu i-ar permite decât cu
greu så fie vizitat de propria sorå? Ce stare sufleteascå putea avea în asemenea
condi¡ii gazetarul îndepårtat de la menirea lui ¿i expus acum zâmbetului ¿i
milei publice? Desigur, mereu au existat ¿i oameni care au folosit suferin¡e
trecute (reale sau inventate) ca pe o investi¡ie, încercând så câ¿tige pe baza lor
foloase sau faimå. Fårå a-i judeca pe to¡i ace¿tia, amintim cå Eminescu nu a
fost un astfel de om.

De ce nu s-a întors curând Eminescu la poezie? Pentru cå el era mult mai
mult decât un poet. Pentru cå, oricum, crea¡ia lui era subsumatå unei
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inconfundabile con¿tiin¡e creatoare, unei mult mai complexe viziuni privind
specificul realitå¡ii române¿ti. ªi, în plus, Eminescu era unul dintre rarii creatori
care, sub semnul exigen¡ei, urmåri¡i de mereu neîmplinitul vis privind
perfec¡iunea, î¿i pot sacrifica propria muncå, atunci când rezultatele ei nu îl
satisfac pe deplin. Câ¡i poe¡i ¡in ani în ¿ir încuiate în sertar  cinci, ¿ase, ori chiar
mai multe versiuni ale unui poem, precum Eminescu? Câ¡i autori s-ar putea
rosti despre Venere ¿i Madonå sau Epigonii atât de aspru ca Eminescu: „ce
gre¿eli de ritm ¿i rimå, câte nonsensuri, ce cuvinte stranii! E oare cu putin¡å a
le mai corija, a face ceva din ele?” (scrisoare cåtre Veronica, 8 februarie 1882)?
¥n general, câ¡i poe¡i î¿i mai cizeleazå poemele, dupå ce au apucat så le publice
într-o formå anume?

ªi-apoi, ca så scrie poezie, Eminescu avea nevoie nu numai de lini¿te, ci
¿i de intimitate. Or, în 1884, la Ia¿i, numai de a¿a ceva n-a avut parte, „amicii”
preocupându-se så urmåreascå doar cât e de „cuminte” ¿i cât mai are prin
buzunare. ªi de ce versuri? Ca så aibå avocatul Maiorescu ce så taie ¿i ce så
corecteze, fårå så-l întrebe?

Oricât de mult s-ar fi stråduit så minimalizeze ori så uite încercårile la
care fusese supus în ultimele luni, Eminescu nu putea avea o stare sufleteascå
normalå. Era prins într-o capcanå din care nu putea nici så iaså singur, nici så
cearå ajutor, fårå ca situa¡ia så devinå ¿i mai rea. A spune întregul adevår
despre Maiorescu ¿i despre toate cele îndurate ar fi însemnat så se întemni¡eze
cu bunå ¿tiin¡å în ospiciu. Atitudinea celor din jur, un soi de poli¡ie cicålitoare,
animatå de falså compåtimire, nu fåcea decât så instituie între el ¿i „amici” un
compromis tot mai greu de vindecat.

¥n biografii ipocrite, încå recomandate ¿colarilor, se spune cå, mai ales în
aceste clipe, Maiorescu ar fi fost înaltul „protector” al lui Eminescu, cå el, ¿i
numai el (ca så-l citez chiar pe magistru), i-ar fi adus binele, pe tåvi¡a de argint
a împårtå¿aniei întru Junimea. ¥n schimb, to¡i adversarii personali ai magistrului,
pe care acesta ¿i-i crea datoritå trufiei ¿i modului råzbunåtor de a fi, sunt
prezenta¡i – mai mult sau mai pu¡in explicit – ¿i drept du¿mani ai lui Eminescu,
în cel mai bun caz ei apårând drept nepåsåtori fa¡å de soarta acestuia. Dacå
ne-am lua dupå asemenea binevoitori „memoriali¿ti” ¿i dupå majoritatea
amnezicå a istoricilor literari, ar trebui så credem cå, în to¡i anii în care a fost
¿i „sånåtos” ¿i „bolnav”, Eminescu nu a conversat decât cu un numår foarte
restrâns de personaje limbute (mult sub cincizeci) ¿i cå toate ar fi apårat aceea¿i
baricadå. Lucrurile nu stau deloc a¿a.
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Prezen¡a chiar a unei cenzuri, impuså de grupul „amicilor”, pe diferite
cåi ¿i din felurite interese, este doveditå inclusiv de faptul cå, în ceea ce
prive¿te perioada 1884 – 1886, rela¡iile lui Eminescu cu Veronica, cu Creangå
sau Caragiale sunt, în cel mai bun caz, expediate în douå-trei fraze. Prin
aceastå omisiune deliberatå, se încearcå acreditarea ideii cå tot „boala” l-ar fi
depårtat pe Eminescu de vechii lui prieteni.

Cine cite¿te din amintirile lui Negruzzi, poate crede cå Veronica n-ar mai
fi fost deloc interesatå de Eminescu, flirtând cu întreaga Armatå românå. Or,
dimpotrivå, tocmai acum, la 28 august 1885, ea îi închina acestuia „un omagiu
pur” – cum avea så recunoascå însu¿i G. Munteanu. Este vorba de poezia care
avea så aparå la 1 ianuarie 1886, în Convorbiri literare, cu titlul Lui X… :

„Vârful nalt al piramidei ochiul meu abia-l atinge...
Lâng-acest colos de peatrå vezi tu cât de micå sânt
Astfel tu-n a cårui minte universul se råsfrânge,
Al tåu geniu peste veacuri råmâne-va pe påmânt,

ªi dore¿ti a mea iubire... Prin iubire pân-la tine
Så ajung ¿i a mea soartå azi de soarta ta s-o leg,
Cum så fac! Când eu micimea îmi cunosc atât de bine,
Când mårea¡a ta fiin¡å poate nici n-o în¡eleg.

Geniu tu, planeazå-n lume! Laså-må în prada sor¡ii
ªi numai din depårtare când ¿i când så te privesc
Martora måririi tale så fiu pân-la pragul mor¡ii
ªi ca pe-o minune-n tainå så te-ador, så te slåvesc.”

Nici un verb la timpul trecut în aceste versuri, care reprezintå prima
recunoa¿tere publicå ¿i fårå echivoc a geniului eminescian! (Dacå Eminescu
s-ar fi aflat în pretinså „eclipså”, asemenea ¿iruri puteau fi privite ca o adevåratå
batjocurå, de tipul epigramei lui Macedonski.) Nici urmå de nostalgie dupå
vremuri mai bune, apuse! Dimpotrivå, primele cuvinte ale strofei a doua, „ªi
dore¿ti a mea iubire...”, ne fac så credem cå rela¡ia celor doi fusese reînnodatå,
nefiind imposibil ca ei så se fi gândit din nou la cåsåtorie.

A¿a cum se ¿tie, la 27 mai 1886, din motive greu de descifrat, Maiorescu
a notat în jurnal, dupå o vizitå fåcute la Ia¿i: „…Am våzut ¿i pe Eminescu, care
devine din nou direct alienat”. Datå fiind lipsa oricårui alt indiciu, så fi aflat
magistrul cå Eminescu inten¡ioneazå iar så se însoare cu Veronica? Ce putea
så însemne „direct alienat”?
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Fårå subtilitå¡i filozofice, poezia Lui X… constituie un fel de replicå la
Luceafårul. Orice dimensiune cosmicå dispare. Propor¡iile lume¿ti dominå totul.
Dacå la Eminescu nemuritorul Hyperion se laså furat de chemårile Cåtålinei ¿i
coboarå în iatacul acesteia, unde este respins, Veronica inverseazå rolurile:
Cåtålina ei, fragilå, însinguratå ¿i cople¿itå de propria micime, prive¿te cu
adora¡ie cåtre cel inaccesibil. ¥n versurile ei, Veronica nu se sperie de måre¡ia
adoratului, ci de propriile limite, pe care le con¿tientizeazå; pornirea cåtre
sacrificiu nu mai vine din partea lui, ci din partea ei. Ea, neînsemnata fårâmå
se dåruie¿te uria¿ului, chiar fårå ca aceasta så ¿tie. Dacå în Luceafårul Cåtålina
îi cere lui Hyperion så renun¡e la nemurire, Veronica preferå ca ea så nu fie un
balast, fårå ca asta så o facå nefericitå. Ei îi ajunge cå îl iube¿te ¿i cå el este
ceea ce este.

Peste vreun an ¿i jumåtate, la 6 februarie 1887, Veronica avea så-i trimitå
lui Eminescu volumul ei de poezii, abia apårut ¿i pe care scrisese urmåtoarea
dedica¡ie:

„Scumpului meu Mihai Eminescu, ca o mårturisire de ne¿tearså dragoste
Bucure¿ti 6 februarie 1887
Veronica Micle”.

Ce alte documente ne-ar trebui pentru a ne convinge cå Veronica l-a  iubit
continuu pe Eminescu? ¥¿i putea ea mårturisi dragostea ne¿tearså cåtre o
persoanå ruptå de realitate? Sau ar trebui, cumva, så ne gândim dacå nu cumva,
dupå Maiorescu, devenise ¿i Veronica „direct alienatå”?

Potrivit lui Ion Nica, pe când se afla la Månåstirea Neam¡ului, Eminescu
i-ar fi trimis Veronicåi urmåtoarele rânduri:

„Vei fi aflat lovitura ce a zdrobit creierul meu. Singur, fårå un ajutor ¿i o mângâiere,
îmi duc zilele de azi pe mâine. Numai privindu-¡i portretul, în sufletul meu blazat se
coboarå o razå de luminå din ochii tåi. Vestea cå vei veni så må vezi, aici, în casa de
nebuni, må face så mai supravie¡uiesc clipelor [în care-mi doresc ?] de a sfâr¿i cu via¡a.”

Dacå aceste rânduri sunt autentice, între altele, din ele am putea deduce,
fie cå Eminescu avea permanent cu sine o fotografie a Veronicåi (arestat direct
de pe stradå, el a fost trimis de „amici” la ospiciu „într-o complectå lipså. Cu
cât era pe el. ¥ntr-o a¿a mizerie de nedescris” – Leon Onicescu, 1890), fie cå
Veronica îi trimisese o pozå a ei la Månåstirea Neam¡ului. Dar informa¡ia
principalå din ¿irurile de mai sus råmâne inten¡ia Veronicåi de a-l vizita pe
Eminescu la balamuc.
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Existå multe motive pentru care suspectez aceastå scrisoare cå ar fi un
fals. Bunåoarå, probabilitatea din prima frazå – „Vei fi aflat lovitura ce a zdrobit
creierul meu” – se aflå în contradic¡ie cu certitudinea din ultima, cåci, dacå
Veronica îl anun¡ase cå inten¡ioneazå så îl viziteze, înseamnå cå ¿tia unde se
aflå – caz în care, evident, aflase ce se întâmplase.

De la A. Z. N. Pop aflåm:

„Apåruse în acela¿i an 1887 placheta ei Poesii în editura Haimann din Bucure¿ti ¿i
primul exemplar Veronica l-a expediat la Boto¿ani lui Eminescu, cu dedica¡ia iubirii
sale…

De-atunci provine ¿i închinarea a¿ternutå de poetå pe reversul fotografiei mai
vechi a lui Eminescu ¿i publicatå în Familia:

Må pierd uitându-må la tine;
Cuprinså ca de-un farmec sfânt
ªi-n sufletul meu reînvie
Dorul ce-avui pe-acest påmânt.

ªi c-un amor peste måsurå
Desmierd frumosul chip al tåu.
ªi uit c-a fost între noi urå
ªi uit de câte sufår eu.

ªi te iubesc ca ¿i atunce
Cu tot avântu-nchipuirii
ªi cu acea sim¡ire dulce
Ce-o då trecutul amintirii.
(La un portret)”

Aceste versuri, scrise cam o datå cu dedica¡ia mai sus prezentatå, nu fac
decât så confirme cå dedica¡ia nu are nimic formal ¿i cå dragostea Veronicåi
pentru Eminescu era la fel de vie, ca ¿i înainte de a¿a-numita lui „înnegurare”.

¥n spusele lui A. Z. N. Pop existå o afirma¡ie care då de gândit: aceea cå
volumul påstrat pentru Eminescu ar fi fost „expediat la Boto¿ani”. Pare complet
ilogic, întrucât Eminescu nu mai ståtuse în Boto¿ani din adolescen¡å ¿i, astfel,
s-ar fi depårtat ¿i mai mult de Capitalå! Så fi fost, încå dinainte de arestare,
exasperarea lui Eminescu atât de mare, încât så-l determine så plece, totu¿i, la
Boto¿ani, dând curs invita¡iei repetate a Harietei? Så o fi informat el pe Veronica
asupra acestui fapt? Sau hotårârea i-a fost transmiså acesteia prin Creangå,
care îl vizitase la Neam¡, în zilele de 2 ¿i 3 februarie ale aceluia¿i an?
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De obicei, dedica¡iile poartå data zilei în care sunt scrise. Så credem cå,
la 6 februarie 1887, când Veronica a scris dedica¡ia pentru Eminescu, prin
Ia¿i umbla, încå din ianuarie, zvonul cå Eminescu va fi curând externat, dar
cå nu va mai reveni la Ia¿i – cum s-ar putea în¡elege ¿i din informa¡ia transmiså
de ªtefan Vârgolici:

„Eminescu, care e la Neam¡u, e cu totul bine, dar dacå ar veni la Ia¿i n-ar avea cu
ce tråi”?

„¥ndatå ce voi afla precis unde se aflå,
voi cåuta så-l våd”

Un alt aspect care surprinde este acela cå nu s-a vorbit clar nici despre
încercarea zadarnicå a Veronicåi de a afla unde se gåsea Eminescu
internat în 1889. Iatå ce scrie ea într-o epistolå trimiså unui necunoscut,
la 10 aprilie 1889:

 „Regret cå nu vå pot [da] alte detalii despre starea lui Eminescu decât cele pe care
le gåsesc ¿i eu prin jurnale, ¿i aceasta din cauzå cå nu ¿tiu unde se aflå internat, la
Mårcu¡a sau la ªu¡u. ¥ndatå ce voi afla precis unde se aflå, voi cåuta så-l våd (subl. ns.)
de¿i drept så vå spun îmi este destul de dureros a må duce så-l våd într-o caså de sånåtate.”

Asupra manevrelor fåcute de ªu¡u ¿i de Maiorescu vom reveni, pe larg, în
pagini urmåtoare, dedicate acestui subiect. Pânå atunci, pentru a în¡elege cam
cât pre¡ se putea pune pe informa¡iile din preså, ajunge så dåm un exemplu. La
9 aprilie, rubrica „Informa¡iuni” a gazetei Epoca anun¡a cå, urmare a deciziei
direc¡iei ospiciului Mårcu¡a (deci, a lui ªu¡u) de a-l arunca pe Eminescu afarå,
întrucât nu avea bani så-l hråneascå, primul-procuror ar fi „cerut de la domnii
medici Nikita Alexianu ¿i ªu¡u så’i prezinte un raport asupra stårei poetului
Eminescu”. Numai cå, la data apari¡iei ziarului, raportul exista de aproape trei
såptåmâni, prenumele lui Alexianu nu era Nikita, iar Eminescu se gåsea, de
mai bine de douå luni, în ospiciul particular al lui ªu¡u, nicidecum la Mårcu¡a
(cel pu¡in, a¿a pretinde raportul medicilor!).

¥n acest context, nici nu este de mirare cå Veronica habar nu avea unde se
gåse¿te Eminescu – ¿i, de altfel, chiar så fi ¿tiut, este greu de crezut cå ar fi
reu¿it så påtrundå pânå la el. ¥n aceea¿i epistolå mai sus invocatå, ea afirmå:
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„Lumea m-a acuzat de lipså de sim¡ire ¿i de umanitate fa¡å de Eminescu”.

Care så fi fost acea „lume” care o acuzase, dacå nu cea a presei? Dar cine
anume alimenta presa, în mod ocult? Inten¡ia de a o transforma pe Veronica în
¡ap ispå¿itor, pentru a nu låsa publicului rågaz så se gândeascå ¿i la al¡ii este
limpede. De altminteri, pânå ¿i Gh. Panu recunoa¿te cå a fost o intrigå:

„A¿a trebuie så se explice ¿i cabala în contra Veronicåi Micle, relativ la amorul ei
cu Eminescu (subl. ns.).

De unde s-a nåscut aceastå chestie? Un ziarist francez într-o revistå, La penseur,
probabil servindu-se de izvoare germane ¿i probabil ¿i române¿ti, se laså înduio¿at de
sfâr¿itul tragic al lui Eminescu ¿i alunecå pe povârni¿ul incriminårilor pânå la a afirma
cå nebunia poetului se datore¿te zguduielei morale ce a resim¡it, våzându-se trådat de
Veronica Micle.

¥n adevår, nimic nu e mai duios, poetic ¿i romantic decât a dramatiza sfâr¿itul unui
poet nenorocit, atribuindu-i nebunia ¿i moartea tot escesului såu de sim¡iminte, tot
naturei sale pasionate. Tabloul e frumos, dacå – o mai repet – o femeie, poeta Veronica
Micle, n-ar ie¿i ponegritå. (...)

Este un fapt înså pozitiv, cå Veronica Micle nu påråse¿te pe poet, pe cât îi era cu
putin¡å, în toatå aceastå perioadå.”

Panu se declarå convins cå „biata femeie vinovatå sau nu de trådare – iar
nu ¿tiu – nu l-a påråsit pânå la sfâr¿itul vie¡ii, aråtându-i aceea¿i dragoste.”

Tot în scrisoarea din 10 aprilie, Veronica mai spune:

„Sunt lucruri mai presus de puterile cuiva, vå mårturisesc sincer, nu pot så-l våd
lipsit de minte, eu care am cunoscut pe Eminescu în cea mai splendidå epocå a vie¡ii sale
intelectuale. ªi a¿a sunt fårå nici o lege ¿i fårå nici un D[umne]zeu, – så-mi råmâie cel
pu¡in acel al poeziei, care pentru [mine] s-a fost întrupat în fiin¡a lui Eminescu.”

¥n aceste ultime cuvinte descoperim o mårturisire extrem de importantå:
„nu pot så-l våd lipsit de minte, eu care am cunoscut pe Eminescu în cea mai
splendidå epocå a vie¡ii sale intelectuale”. De aici în¡elegem cå Veronica nu
avusese nici un prilej så-l vadå „lipsit de minte”, cåci, de-ar fi fost a¿a, imaginea
lui Eminescu „în cea mai splendidå epocå a vie¡ii sale intelectuale” trebuia
så-i fie deja umbritå. Implicit, din spusele ei rezultå cå, nici atunci când l-a
vizitat la Boto¿ani, nu îl gåsise schimbat. Prin urmare, ¿i în 1883 ¿i în 1886 ¿i
în 1889, ca to¡i ceilal¡i, ea dåduse crezare zvonurilor, lipsindu-i inspira¡ia, tåria
sau îngåduin¡a din partea „ocrotitorilor” de a merge pe urmele lui, îndatå ce
aflase cå fusese internat.
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Junimea, în general, ¿i Maiorescu ¿i Negruzzi, în special, au fost principalii
du¿mani ai Veronicåi. Pentru a-¿i împlini dorin¡a de a o denigra cu orice pre¡
în ochii publicului ¿i de a o påstra departe de Eminescu, nimic n-a fost prea
mult. ¥n Amintiri din Junimea, I. Negruzzi minte de înghea¡å apele. Bunåoarå,
în stråduin¡a orbeascå de a convinge cå Eminescu ar fi fost nebun el pretinde
(primul, se pare) cå Eminescu ar fi tråit într-o murdårie de nedescris:

„Poate cå de luni de zile nu se mai måturase ¿i curå¡ise acea odae, cåci nu mi-aduc
aminte så fi våzut în toatå via¡a mea, pânå chiar ¿i prin bordee ¡igåne¿ti a¿a o murdårie”.

Despre Veronica, dupå ce precizeazå cå „a murit în anul 1889 chiar când
începusem a scrie aceste amintiri”, va afirma fårå ezitåri cå ar fi avut o „naturå
u¿oarå”, fiind… „una din causele pentru care societatea Junimea se hotårâ
så trimeatå pe Eminescu cu contribu¡ia membrilor ei la Berlin”. Dupå ce
pângåre¿te tot ce se putea pângåri privitor la memoria familiei Micle – „Fiind
dat ¿i caracterul u¿uratic al acestei tinere femei (abia îngropatå, când el
scria aceste cuvinte – n. ns.), nu e de mirat cå ea så nu se creadå legatå prin
lan¡urile cåsåtoriei pânå într-atâta încât så påzeascå cu stricte¡å credin¡a
conjugalå båtrânului Micle” –, Negruzzi contestå ¿i sinceritatea sentimentelor
Veronicåi pentru Eminescu:

„D-na Maiorescu îmi cerea så încuno¿tiin¡ez pe rudele lui Eminescu despre aceastå
mare nenorocire. Eu, ¿tiind cå rudele lui Eminescu nu tråesc prin Ia¿i ¿ii neavând o
idee care din fra¡ii sau surorile lui sunt în via¡å ¿i unde se gåsesc, m’am dus chiar în
seara când am primit scrisoarea la Veronica Micle, spre a cere deslu¿iri, închipuindu-
mi cå ea trebue så-i cunoascå bine pe to¡i. Am gåsit pe Veronica jucând cår¡i cu un
tânår ofi¡er. Eu totu¿ cåutam så o pregåtesc cu încetul cu vestea nenorocitå despre
boala prietenului ei pentru a nu o impresiona din cale afarå, când spre uimirea mea
våzui cå Veronica ia lucrul foarte u¿or, aproape cu indiferen¡å. A nebunit Eminescu?
Se vedea de mult cå merge pe calea aceasta. – Apoi schimbând vorba, trecu la un subiect
de conversa¡ie mai veselå…”

Mai lipsea ca Negruzzi så spunå cå i-ar fi våzut ¿i condicu¡a!
¥n general, este foarte greu så demonstrezi cå o relatare este neadevåratå,

când ea prive¿te persoane de mult decedate. Din fericire, acest ¿arpe cu musta¡å,
numit academicianul Iacob C. Negruzzi, nu avea excedent de neuroni. Cum
s-a våzut, el scrie cu propria mânå cå ar fi cåutat-o pe Veronica pentru a-i cere
adresa unuia dintre Eminovici, dar din rândurile lui nu reiese deloc cå ar fi
deschis, måcar, vorba despre subiectul care pretinde cå l-ar fi mânat într-acolo.
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De altminteri, cea mai bunå dovadå în acest sens råmâne faptul cå Negruzzi
nici nu i-a scris Harietei. Veronica avea în mod cert adresa acesteia, cu care
schimba, când ¿i când, câte o scrisoare, rela¡iile lor deteriorându-se vådit doar
dupå ce Eminescu a mers la Boto¿ani. Drept probå, într-o epistolå din august
1881 cåtre Eminescu, Veronica insereazå ¿i informa¡ia:

„Hanrieta îmi scrie cå nu vrei cu nici un chip så-i råspunzi. De ce e¿ti råu cu ea care
¡-a fost totdeauna bunå ¿i de care pânå vei muri nu ¿tii cât te poate încå îndatori…”

Ba, cu altå ocazie, aflåm cå rela¡iile erau ¿i mai strânse:

„…poate a¿ fi a¿teptat pânå acum fårå ca så-¡i scriu ceva dacå Henrietta n-ar fi
venit la mine ¿i nu m-ar fi provocat så-¡i scriu o epistolå încårcatå de råutå¡i.”

Din situa¡ia datå putem deduce ¿i altceva decât cå Negruzzi minte,
inventând un pretxt pentru o vizitå imaginarå? Trecem peste amånuntul
cå, orice s-ar fi întâmplat, Negruzzi nu i-ar fi fåcut Veronicåi „onoarea” de
a-i cålca pragul ¿i subliniem cå, admi¡ând cå o atare minune s-ar fi produs,
motivul vizitei putea fi oricare, mai pu¡in dorin¡a de a afla unde stau „fra¡ii
¿i surorile” lui Eminescu. Cum era så foloseascå Negruzzi ipotetica adreså
ob¡inutå de la Veronica, când Maiorescu nu numai cå nu a încercat så anun¡e
pe cineva din familia lui Eminescu, ci, mai mult, nu a ¿tiut cum så-i ¡inå mai
departe pe to¡i Eminovicii?

 ¥n lumina unor asemenea informa¡ii, care nu sunt singulare, începem så
întrezårim cine erau cei care organizaserå ¿i „cabala în contra Veronicåi
Micle”, constând în a o acuza de „lipså de sim¡ire ¿i de umanitate fa¡å de
Eminescu” ¿i a-i pune în sarcinå pretinsa nebunie a acestuia. ¥n epocå,
„explica¡ia” a prins la public.

¥ntr-una din ultimele lui lucråri, dând cu drept cuvânt la o parte relatårile
mincinoase ale lui I. Negruzzi, Augustin Z. N. Pop invocå doar adevårul
(Caleidoscop eminescian, 1987):

„¥n 1883, Veronica Micle, atunci la Ia¿i, aflând despre îmbolnåvirea lui Eminescu,
scrie poezia Så pot întinde…, patetic mesaj adresat Prometeului înån¡uit:

Så pot întinde, mâna s-o pun pe fruntea ta
¥ncetul la o parte ¿uvi¡ele le-a¿ da,
Seninå så råmâie, curatå ca un crin,
Icoanå de iubire la care så må-nchin.
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Dar tu ca un luceafår departe stråluce¿ti,
Abea câte o clipå în cale-mi te ive¿ti,
Apoi dispari; – ¿i-n urmå råmâi în gândul meu
Vedenie iubitå la care må-nchin eu.”

Femeie îndrågostitå, Veronica era pentru ªu¡u ¿i pentru Maiorescu mai
periculoaså decât to¡i ceilal¡i la un loc, „amici” ¿i neamici, pentru cå, dacå ar fi
avut posibilitatea så se convingå cå despre sånåtatea lui Eminescu se spun
minciuni, putea reac¡iona cu totul altfel decât Livia Maiorescu sau decât
Harieta. ªi credem cå, mai ales în ultimul an, ea ¿i Eminescu au avut tainele
lor, care i-au fåcut så fie mai apropia¡i chiar decât în urmå cu aproape un
deceniu, când î¿i doreau så întemeieze o familie. Altfel spus, dragostea
Veronicåi pentru el a sporit pe måsurå ce zvonurile privind sånåtatea lui erau
mai alarmante. Acum, când se poate demonstra cå Eminescu nu a cunoscut
cåderile pretinse de unii, faptul trebuie, cred, altfel citit.

Dar, oare, cabala „în contra Veronicåi” s-a organizat doar în epocå?
G. Munteanu opineazå cå „în versiunea lui Bråtescu-Voine¿ti, ori a altora,

legenda amestecului brutal ¿i decisiv maiorescian în rela¡iile poetului cu
Veronica trebuie så cadå”. Autorul argumenteazå astfel:

„¥ntr-o scrisoare de tardive explica¡ii, justificåri ¿i vorbe de împåcare, poetul aratå
cum «calomniile prietenilor au influen¡at caracterul meu împåciuitor» ¿i cå «to¡i mi-
au interzis ca så-¡i scriu». Ace¿ti «to¡i» puteau fi Slavici, Iacob Negruzzi, chiar buna
doamnå Humpel, femeie totu¿i cu dispozi¡ii cam oscilante, eventual ¿i Mite Kremnitz…
¿i câ¡i al¡ii.”

De acord, dar fiecare dintre ace¿ti „to¡i” trebuia så aibå argumente. Or,
bunåoarå, Slavici sau Mite (¿i, în general, cei care locuiau în Bucure¿ti), de
unde så se fi informat, dacå nu de la Maiorescu? Mite singurå recunoa¿te cum,
în perioada în care dumneaei avea fluturi lirici, magistrul a vizitat-o pe Veronica
acaså, pentru ca apoi, sosit în Capitalå, så o facå de douå parale! I. Negruzzi
trebuie scos din calcul, la fel ca ¿i Emilia Humpel, deoarece, locuind la câteva
sute bune de kilometri depårtare, nu prea vedem cum ar fi reu¿it så facå
propagandå anti-Veronica la urechea lui Eminescu. De aceea, fårå så conteståm
cå o fi existat un cor al sfåtuitorilor, care l-au determinat pe acesta så-i
mårturiseascå femeii iubite:

„Ascultå, dragå, to¡i mi-au interzis ca så-¡i scriu, ziceau cå purtårile tale sunt nedemne
pentru un råspuns din partea mea!” (ianuarie 1881),



155Nr. 3-5 Semnele timpului

credem cå principalul personaj asupra cåruia trebuie så ne îndreptåm aten¡ia
este dirijorul acestor concertate îndemnuri. Ne temem cå proasta pårere a unora
despre Veronica a început încå din ziua în care aceasta, la cei numai 14 ani ai
ei, a depus mårturie împotriva lui Maiorescu.

O dovadå cå Maiorescu pare så fi fost interesat så-i prezinte pe Eminescu
¿i Caragiale ca aflându-se în conflict o gåsim ¿i în jurnalul intim al magistrului,
care consemneazå, în iarna lui 1881:

„Pom de Cråciun la Kremnitz. ¥ncântåtori d-na Rosetti, Teodor R., Anette ¿i Chibici,
Slavici (adus novelele lui), dimpotrivå Eminescu ¿i Caragiale, certându-se unui cu
altul…” (subl. ns.).

Câteva zile mai târziu, Eminescu scrie altceva:

„Pe domnul în chestiune l-am bruscat în societate, dar a tåcut (subl. ns.) frumu¿el
ca un om de nimic ce este” (scrisoare cåtre Veronica, 28 decembrie 1881).

Amånuntul acesta constituie o probå de naturå så convingå cå Alexandru
Bråtescu-Voine¿ti nu a imaginat esen¡a conversa¡iei lui cu Maiorescu. ªi în
1881, ¿i în 1892, magistrul prezintå aceea¿i stare tensionalå între Eminescu ¿i
Caragiale. Textul lui Bråtescu-Voine¿ti, a cårui veridicitate a fost contestatå de
G. Munteanu, se încheie astfel:

„Aceasta este deståinuirea pe care mi-a fåcut-o Maiorescu, într’o diminea¡å de iunie
de acum patruzeci ¿i doi de ani, cu rugåmintea de a o påstra pentru mult mai târziu,
care am socotit cå a sosit” (subl. ns.).

Evident, solicitarea lui Maiorescu nu avea nimic comun cu vreunul dintre
cei la care se referå, cåci, în acest caz, ar fi cerut tânårului lui confident
(Al. Bråtescu-Voine¿ti avea doar 24 de ani la acea datå) discre¡ie totalå.

La unii autori, descoperim o nenaturalå mânie împotriva Veronicåi, chiar
la mai multe decenii de la moartea ei. Trecem peste Lovinescu, om nu cu totul
lipsit de merite, ¿i ne oprim asupra unui oarecare Ion Nu¡å, care a publicat prin
Editura Junimea o, zice dumnealui, „edi¡ie criticå” a prozelor lovinesciene,
Mite ¿i Bålåuca, unindu-le într-un singur volum. Om cu ini¡iativå, numitul
domn a adåugat la finalul cår¡ii douå anexe: Amintiri fugare despre Eminescu
(opera lui Mite Kremnitz) ¿i un text mult mai scuirt, Bålåuca, semnat de
Cornelia Emilian. La primå vedere, ar trebui så-i fim recunoscåtori, pentru cå
oferå date documentare suplimentare. ¥n realitate, nu a fåcut decât så adauge
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un surplus de venin, venit din partea unor femei, care au invidiat-o profund pe
Veronica, dar care nu au îndråznit så o atace public decât dupå deces. Nu ele
ne intereseazå înså, ci Ion Nu¡å. ªi nici Ion Nu¡å nu ne intereseazå altfel decât
ca model de abordare pårtinitoare a istoriei. Dacå de la Mite Kremnitz erau de
a¿teptat „amintiri” precum cele cunoscute, dacå pe C. Emilian, femeie ¿tearså,
dar ambi¡ioaså am mai putea-o în¡elege, pe Ion Nu¡å, nåscut ¿i crescut la atâta
vreme dupå ce Veronica era oale ¿i ulcele – nu îl mai putem pricepe cu nici un
chip, cåci nu oferå nici un argument sau ra¡ionament personal, ascunzându-se
îndåråtul unor aprecieri stråine, ¿tiute ca fiind extrem de subiective.

I. Nu¡å nu este înså unicat. Ne întrebåm, nu tocmai retoric: de ce or sim¡i
unii nevoia presantå de a-i terfeli cât mai mult amintirea, atâta vreme cât nu
pot så probeze cå ea i-ar fi fåcut lui Eminescu vreun råu deliberat, dupå cum
nu pot så conteste cå acesta a iubit-o cu adevårat? Lovind nejustificat în ea,
nu se love¿te ¿i în el? Cine, ce câ¿tigå de-aici? Oare, în mintea unora, a lovi
pe cineva este echivalent cu a-i mângâia pe du¿manii respectivului?

Creangå – un erudit al satului

Dacå Veronica este ignoratå sau incorect prezentatå de majoritatea
biografilor lui Eminescu, ce explica¡ie gåsim pentru absen¡a, tot în aceastå a
doua perioadå ie¿eanå, a oricårei relatåri semnificative privind rela¡ia lui
Eminescu cu Creangå? Pânå ¿i în Istoria literaturii române, când se referå la
perioada ulterioarå anului 1882, Gh. Cålinescu folose¿te numele lui Creangå
doar pentru a „dovedi” cå Eminescu „dådea semne de råtåcire”. De¿i
niciodatå în timpul vie¡ii lui Eminescu, nici måcar nu s-a sugerat cå acesta ar
fi fost vreo clipå înarmat (fapt care i-ar fi permis lui Maiorescu så adauge un
posibil simptom real, celor nåscute din påreri), Cålinescu predinde: „Creangå,
la care dormi [Eminescu], îl våzu punând pe måsu¡å un revolver, de teamå
så nu-l ucidå cineva”. Iar al¡ii, cu mintea ca oglinda, capabilå doar så reflecte
ceea ce-i vine – dacå-i vine –  de-aiurea, repetå ¿i aståzi aceastå stupizenie –
unii, punând-o în gura Tincåi Vartic, femeia cu care ¿i-a împår¡it Creangå
amarul ¿i bucuria. Azi-mâine, ni se va comunica ¿i seria armei!

Tot Cålinescu, în monografia Ion Creangå, scrie despre rela¡ia celor doi,
în perioada ulterioarå anului 1884:

„Avar este ¿i Creangå, ¿i nu se vede nicåieri cå i-ar fi dat vreun ajutor. El însu¿i
bolnav råu, nu se duce la båi decât atunci când capåtå gratuitate. Eminescu nu
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locuia la el, ci schimbase felurite locuin¡e, trecând la Burlå, apoi în curtea hanului
lui Bacalu, atunci «Hotel România». Nu se vedeau deci la tot pasul, ¿i e probabil,
cum se-ntâmplå adesea, cå dacå Creangå cåina din tot sufletul pe Eminescu, el
însu¿i bolnav ¿i cu necazurile ¿i cu egoismul såu (cåma¿a fiind mai aproape de
piele), î¿i vedea de treburile lui.”

Numai cå, dacå în acela¿i pasaj precizeazå cå Eminescu „se preumbla
prin ora¿ ¿i prin împrejurimi”, nu vedem de ce preumblårile nu l-ar fi dus ¿i
acaså la Creangå. De altminteri, cu doar vreo douå pagini în urmå,
contradictoriul ¿i mult inventivul Cålinescu însu¿i avea altå pårere:

„Acum Creangå îl vedea desigur mereu, ¿i Eminescu venea des în bojdeucå
(subl. ns.). Amândoi erau tri¿ti. Creangå fusese råu în primåvarå ¿i prin iulie avusese un
atac în somn. ¥ntâlnirile între cei doi trebuie så fi fost jalnice. Eminescu avea obiceiul så
stea mut, cu ochii pierdu¡i în gânduri, ¿i så fluiere la nesfâr¿it un cântec, sau numai så
ofteze. Creangå, sentimental exacerbat de boala nervoaså, plângea, gândindu-se la
nefericirea aceluia pe care-l socotea cel mai mare poet.”

Este neclar dacå Gh. Cålinescu folose¿te în exces imagina¡ia sau dacå, el
însu¿i amendat încå din tinere¡e de un nerv ni¡el fisurat, scrie din proprie
experien¡å. Oricum, „divinul” se preface a nu-¿i da seama cå autocenzura pe
care Eminescu trebuia så ¿i-o impunå fa¡å de „amici” nu era necesarå ¿i în
cazul lui Creangå, singurul prieten din Ia¿i.

Tot Cålinescu mai poveste¿te, de data aceasta, în Via¡a lui Mihai Eminescu:

„¥n jurul acestui om petrificat, Creangå, om simplu, dar adânc, se învârtea cu
clåtinåri din cap ¿i iubire evlavioaså. ¥n bordeiul din strada ºicåul-de-Sus, Eminescu
mai suia ¿i acum så stea pe patul de scânduri din cerdac, dar fårå volubilitatea
confesionalå ce fåcea farmecul întâlnirilor de altådatå” (subl. ns.).

Iatå cå, pe aceea¿i temå, Gh. Cålinescu deseneazå un cu totul alt tablou. El
admite din nou cå Eminescu îl vizita pe Creangå, care, de data aceasta, nu mai
„plângea”, ci s-ar fi învârtit în jurul lui, dând polivalent din cap, ca orice „om
simplu, dar adânc”, trezit brusc în fa¡a unui prieten transformat în piatrå
umblåtoare de blestematele vråji ale unui ¿aman literar. La rândul lui, al doilea
Eminescu al aceluia¿i Gh. Cålinescu nu mai fluierå ¿i nu mai ofteazå,
mul¡umindu-se så stea tåcut pe pat.

ªi mai alarmant råmâne înså altceva: Cålinescu, obsedat de sifilisul altora,
pe care îl adapteazå mereu necesitå¡ilor lui scriitorice¿ti, nu este o excep¡ie,
în acest sens, ci o… metodå, preluatå de to¡i colegii ¿i subalternii de breaslå,
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care l-au elogiat uneori într-un mod cu nimic diferit de lingu¿irile gre¡oase
din lumea politicå.

Må rog, Gh. Cålinescu a scris ¿i el ce-a scris! Nu ne vom bate acum capul
încercând så aflåm de ce istoricul nostru l-a socotit pe Creangå avar ¿i egoist.
Pânå ¿i A. Z. N. Pop afirmå cå Creangå ar fi cotizat „câte 6 galbeni pe lunå”,
pentru a-l ajuta pe Eminescu. Pe lângå Creangå, numitul istoric literar mai
nume¿te doar pe Alecsandri ¿i, generic, pe „învå¡åtori ¿i profesori”, care
„cotizau din salariul lor mic, interesându-se de soarta poetului uitat de
convorbiri¿ti”. Strict orientativ, 6 galbeni însemnau 120 lei, într-o perioadå în
care salariul net al unui subbibliotecar era de aproximativ 170 lei. Dacå a plåti
pentru ca un prieten så meargå la båi, unde tu însu¡i nu î¡i permi¡i så ajungi
decât atunci când beneficiezi de gratuitate, se cheamå avari¡ie, ne cerem scuze
pentru necunoa¿tere!

Ceea ce ¿tim, totu¿i, cu precizie este faptul cå, a¿a lacom ¿i preocupat doar
de sine cum îl prezintå biograful Cålinescu, Creangå a fost unul dintre foarte
pu¡inii care au mers så-l vadå pe Eminescu la ospiciu, unde a stat douå zile. ªi
mai ¿tim cå nimeni nu a afirmat despre Creangå cå ar fi fost un om bogat.
Dimpotrivå. Ne întrebåm, atunci: to¡i såracii lumii or fi avari, pentru cå nu
cumpårå înghe¡atå pe bå¡ celor boga¡i? De pildå, la 10 noiembrie 1876, Creangå
îl anun¡a pe Maiorescu, fåcând haz de necaz:

„Povå¡uitorul la cetire prin scriere, ce l-am alcåtuit ¿i l-am tipårit din îndemnul
d-voastrå (subl. ns.), nu ¿tiu dacå l-a¡i våzut; ce-i drept, prosti¿or lucru am fåcut, dar s-a
luat plata, cåci, înapoiat de Onor. Ministeriu actual, ¿ede la råcoare în pod la pårintele
Ienåchescu, tovarå¿ la pagubå. Vro 30–40 de galbeni, nu-i mai mul¡i. Un exemplar înså
l-am vândut d-lui Sigara, avocat, care mi-a aråtat cå are dorin¡å de a se ocupa ¿i el cu
didactica. Cal båtrân så înve¡e la umblat.

Dar nouå nu ne paså; l-am zmomit, de ni-am scos 1  franc, ¿i pace bunå.
De acum poate så se povå¡uiascå cu dânsu cum ¿tie ¿i la ce ¿tie.
Ierta¡-mi, vå rog, îndråzneala!”

Zadarnice aluzii, cåci punga lui Maiorescu era mai bine strânså la gurå,
decât cea a „avarului” Creangå!

Cu toate cå se ¿tie bine cå Creangå l-a vizitat pe Eminescu la bolni¡a
Månåstirii Neam¡ului, relatårile despre aceastå întâlnire sunt sumare, lipsite
de consisten¡å. Ele ar fi fost poate total ascunse, dacå n-ar fi fost, întâmplåtor,
implicate ¿i unele persoane din afara Junimii. De altfel, unele mårturii, precum
cea a lui Leon Onicescu, tåinuitå vreme de decenii, au fost doar par¡ial folosite
de anumi¡i prim-procurori ai istoriei literare, adicå de acei oameni care, în
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pofida talentului lor de a råsuci cuvinte (unii, chiar ¿i idei), au creat în juru-
le o clicå de adoratori profesioni¿ti.

Cum Creangå a båtut nechemat drumul pânå la ospiciul månåstiresc, nu
putem deduce decât cå prietenia lui pentru Eminescu era aceea¿i, ca ¿i înainte
de 1877, când acesta a påråsit Ia¿ii, ca så ajungå jurnalist la Timpul. ¥n
consecin¡å, este vådit improbabil ca, în perioada 1884 – 1886, cei doi buni
prieteni så nu se fi întâlnit, a¿a cum laså a se în¡elege falsa memorialisticå.
Cât prive¿te amintita vizitå fåcutå la ospiciu, unde Creangå a ajuns înso¡it de
V. G. Mor¡un, nu credem cå ea ar fi fost pur accidentalå. De la Creangå, a
råmas doar urmåtoarea amintire, notatå cu creionul, pe ultima paginå a
volumului Poezii populare, semnat de Vasile Alecsandri:

„¥n 2 februarie, diminea¡a, pe la vr-o ¿ase ¿i jumåtate ceasuri, am våzut un curcubeu
frumos înspre råsårit, privindu-l din coridorul arhondaricului de la mânåstirea Neam¡ului,
când am fost cu V. G. Mor¡un så vedem pe M. Eminescu…”

Dintr-o mårturie ulterioarå a lui Eminescu, aflåm: „¥ncå pe când eram
în Ia¿i, domnul V. G. Mor¡un, actual deputat în Adunare, [î]mi fåcuse
propunerea de a scoate la luminå a treia edi¡ie…” (epistolå cåtre Maiorescu,
14 martie 1888). Evident, Creangå nu l-a înso¡it pe Mor¡un pentru a-i aråta
drumul (ospiciul se afla nu foarte departe de Humule¿ti), din Târgu Neam¡
putând fi închiriat unul dintre multele mijloace de transport, care, din
primåvarå pânå-n toamnå, fåceau în mod obi¿nuit legåtura între ora¿ ¿i celebra
månåstire. La rândul lui, Mor¡un nu era atât de ata¿at de Eminescu, încât
så-l viziteze iarna la ospiciu, unde, potrivit autoritå¡ilor, era de a¿teptat så
întâlneascå un om suferind de „aliena¡iune mentalå cu accese acute”.

 Oare faptul cå, în scurtul rågaz petrecut împreunå la Månåstirea Neam¡ului,
Eminescu ¿i Mor¡un au convenit asupra editårii unui volum de poezii, a fost cu
totul întâmplåtor sau poate fi temei altei supozi¡ii? Nu e oare mai plauzibil ca
Mor¡un så fi fost socotit de Creangå drept o ¿anså de a-¿i scåpa prietenul din
cle¿tele în care fusese prins la Ia¿i? Nu ¿tia Creangå, de pe proprie piele, cum
Maiorescu te poate låsa baltå? Este exclus ca mult încercatul Creangå så fi
aflat de la Eminescu, încå de la Ia¿i, detalii pe care le-a ¡inut pentru sine – sau
care, chiar presupunând cå vor fi fost consemnate, fie au fost distruse, fie zac
cine ¿tie pe unde?

Trebuie adåugat cå, a¿a cum procedase cu Eminescu, V. G. Mor¡un avea
så-l amågeascå ¿i pe Creangå. Dacå un om bogat ca Mor¡un ¿i-a cålcat
promisiunea pentru cå nu avea cuvânt ori din ra¡iuni politice, pentru a nu-¿i
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strica rela¡iile cu Maiorescu, nu ne intereseazå. ªtim înså cå raporturile lui
Creangå cu Maiorescu nu erau, în fond, mult diferite de acelea dintre Eminescu
¿i magistru. Neangajat politic ¿i loial lui Eminescu, Creangå pare så-¿i fi atras
¿i el mânia „olimpianului”, care, în toamna-iarna anului 1888, a refuzat så îl
primeascå, atunci când acesta i-a båtut la u¿å. (Gh. Cålinescu însu¿i recunoa¿te
cå rela¡iile dintre magistru ¿i Eminescu nu mai erau de mult bune.) Când
Eminescu mai era ziarist la Timpul, Creangå a venit în Capitalå de trei ori: în
1880, în 1881 (când s-a ¿i internat scurt timp la Spitalul Brâncovenesc) ¿i în
1882. Se recunoa¿te cå, de fiecare datå, a locuit la Eminescu, adåugându-se
imediat ¿i cå a profitat de ocazie pentru a frecventa ¿edin¡ele literare ale Junimii
(care se desfå¿urau acaså la Maiorescu). Despre ultimul drum fåcut de Creangå
în Capitalå, în 1888, nu s-a mai comunicat înså aproape nimic – probabil,
tocmai pentru a nu fi puse în adevårata lor luminå raporturile acestuia cu estetul.
Implicit, absenteazå ¿i mårturiile privind fireasca întâlnire a lui Creangå cu
Eminescu în Capitalå, afirma¡iile celor care sus¡in cå, în februarie 1887, Creangå
l-ar fi våzut pentru ultima oarå pe Eminescu fiind vizibil de ordin… tactic.

Cum „amicii” junimi¿ti nici måcar nu pomenesc drumul fåcut de Creangå
la Månåstirea Neam¡ului, cum V. G. Mor¡un, înso¡itorul acestuia ¿i omul care
l-a dus cu vorba pe Eminescu în privin¡a editårii volumului preconizat, nu
scoate nici el un cuvânt, nu devine legitimå întrebarea: ne aflåm în fa¡a unei
conspira¡ii a tåcerii? Putem så nu fim surprin¿i când observåm cå istoricii
literari ¿i scriitorii care s-au încumetat så punå pe hârtie biografiile lui
Eminescu ¿i Creangå nu atrag cititorului aten¡ia – måcar – asupra lipsei de
informa¡ii referitoare la statornica prietenie dintre cei doi?

Pentru anumi¡i domni, adevårul råmâne o chestiune secundarå, cåreia îi
acordå timp ¿i spa¡iu pe dischetå doar în måsura în care nu compromit, astfel,
pseudo-filozoficul lor joc de idei, cu vagi irizåri poetice. Dovadå cå n-ar
în¡elege mare lucru din prietenia Creangå – Eminescu, nici dacå vreo minune
le-ar pune sub ochi tot filmul ei, dumnealor sugereazå cå, înainte ca Eminescu
så plece spre Bucure¿ti, în 1877, raporturile lui cu Creangå ¿i Veronica ar fi
fost de o facturå cu totul specialå. Mai exact, se afirmå cå Eminescu ¿i
Veronica s-ar fi întâlnit în bojdeauca lui Creangå chiar ¿i atunci când acesta
nu era acaså. Bârfa este få¡i¿å. Oricum ai suci-o, asemenea întâlniri nu puteau
avea decât un anume motiv. Iar acesta nu era dorin¡a de a discuta, cåci pentru
a schimba douå vorbe nu era nevoie så se complice, mergând în bojdeauca
lui Creangå ¿i atrågând, astfel, ¿i mai mult aten¡ia, atâta vreme cât Eminescu
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avea, oricum, deschiså u¿a casei familiei Micle – unde, de altminteri, a ¿i
mers, nu o datå. ªi-apoi, chiar så credem cå prietenul Creangå ar fi fost un
soi de codo¿? Pretinsele întâlniri secrete or da ele bine într-un roman ieftin,
dar ce acoperire au în realitate?

Nici måcar E. Lovinescu nu a îndråznit så sugereze a¿a ceva. Imagina¡ia
lui, mai mult sau mai pu¡in sånåtoaså, a folosit „hanul lui Nastasache, locuit
mai mult de femei u¿oare ¿i cu odåi de închiriat cu ceasul”. Oare, „spirit
erotic, de altfel mereu insatisfåcut” så fi fost autenticul Eminescu, a¿a cum
sus¡ine Cålinescu, ori anumi¡i vechili literari, tortura¡i de micile lor obsesii ¿i
neputin¡e? Pânå mai ieri-alaltåieri, cei mai suspicio¿i dintre ace¿tia stabiliserå
cå Veronica i s-ar fi dåruit lui Eminescu la data de 27 octombrie 1878 (deci,
ulterior plecårii la Bucure¿ti). ¥n acest caz, cum se mai întâlneau cei doi acaså
la Creangå, în lipsa acestuia? Ce fåceau acolo? Cântau la pian?

Ca scriitor, Creangå a trezit multe invidii, gåsindu-se voci sub¡iri care
så-l acuze cå n-ar fi fåcut altceva decât så punå pe hârtie diverse istorioare
culese pe ici, pe colo. Acest aspect n-ar merita så ne oprim asupra lui. Dacå
o facem, rostul este acela de a lumina o cât mai mare parte din scena pe care,
un timp, s-a aflat ¿i Eminescu. Iatå un pasaj din monografia Ion Creangå, a
lui Gh. Cålinescu:

„Un dispre¡uitor prost – dacå nu du¿man – avu Creangå chiar pe lângå sine, ¿i
se pune întrebarea dacå ¿i-a dat seama despre asta vreodatå. Acesta era pårintele
Gh. Ienåchescu, colaborator al såu ¿i fost coleg de seminar ¿i de ¿coalå normalå.
Dispre¡ fa¡å de compunerile lui Creangå aråtå înfumuratul preot chiar în timpul vie¡ii
lui Creangå, dar se putea crede atunci cå glume¿te. (…) Apoi î¿i låmuri sentimentul
într-o scrisoare în care totul zugråve¿te pu¡inåtatea omului ¿i reconstruie¿te adevårata
condi¡ie a prieteniei dintre el ¿i Creangå:

«Lumea nu ¿tie ca mine despre caetul manu-scris cu pove¿ti, pe care Ion Creangå
l-a luat de la un båtrân Costache Butå ¿i pe care nu i l-a dat båtrânului nici în ziua de
astå-zi.

Nu se ¿tie cå Ion Creangå tråia cu o oare care Tinca Vartic ce era de o de¿teptåciune
foarte cu mult superioarå lui Ion Creangå. Aceasta ¿tia pove¿ti ¿i anecdote ¿i câte ¿i mai
câte. A¿a în cât, când venea så-mi citeascå câte ceva, eu îi ziceam : måi, asta ai auzit-o de
la Tinca ; el råspundea : ei, n-am mai auzit-o de la Tinca, dar i-am cetit-o ei ¿i mi-a
aprobat-o. Apoi a¿a fåcea Schiller, marele scriitor german – mi-a spus Eminescu – cå
orice scria nu da la tipar pânå nu cetea bucåtarului Iui ; ¿i dacå bucåtåri¡a râdea cu
Iacrimi ori plângea de cele ce auzea, Schiller în¡elegea cå Iucrarea e savantå.

Eu, Constantin Gregorescu, pre¿edintele primei case de economie, Vasile Receanu,
B. Conta, venea ¿i ne toca capul Ion Creangå cu cele ce urzea ori copia ci-i îndreptam îi
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indicam îi ajutam fårå a avea preten¡ii, a¿a cå pânå så ducea el så ceteascå în Junime,
era sucite ¿i resucite de noi smeri¡ii, tot ce se vede scris de Ion Creangå. (…)

Dacå pentru ni¿te aseminea trebue a se râdica Busturi ori Statui, e altå vorbå.»
A¿a judeca un contemporan îngust la minte ¿i la suflet opera unui scriitor de

valoare universalå.”

Acuza¡ia de plagiat a fost formulatå ¿i în ceea ce prive¿te una dintre cele
mai bine vândute lucråri didactice elaborate cu participarea lui Creangå
(manuale despre care nu se mai aminte¿te mai nimic!). De data aceasta, pentru
edificare, vom folosi o altå mnonografie, Ioan Creangå, semnatå de Pompiliu
Caraioan:

„Profesorul universitar Aron Densu¿ianu, la congresul didactic din 1887 de la Ia¿i,
aruncase insinuarea cå «Metoda nouå este copiatå de pe cartea unui evreu M. Schwartz».
Obiec¡ia este reluatå, amplificatå ¿i adåugitå altor obiec¡ii pe care le formula în mai
multe numere ale ziarelor locale «Liberalul» ¿i «Lupta» un poligraf al timpului, el însu¿i
autor de cår¡i didactice pentru învå¡åmîntul elementar , Ioan Pop Florantin. A¿adar,
iarå¿i Creangå este încol¡it de invidio¿ii pe gloria lui ¿i seto¿i la rîndu-le de glorie dar
mai ales de bani. Scos din fire, omui î¿i întrerupe Iucrul, pune mâna pe un condei ¿i, în
numele såu ¿i al tovarå¿ilor såi, scrie dintr-o råsuflare o bro¿urå – Råspuns Ia criticile
nedrepte ¿i calomniile înver¿unate îndreptate contra cår¡ilor noastre de ¿coalå, de cåtre
D-l loan Pop Florantin, Ia¿i, 1888, pentru a combate atacurile «min¡iosului filozof»,
«izvorâte din patimå ¿i rea credin¡å». Problema plagierii Cursului de scriere ¿i citire al
lui Schwartz e limpezitå lesne: Metoda nouå era gata de tipar înaintea apari¡iei cår¡ii lui
Schwartz. Acest Schwartz era un orn cu pregåtire pedagogicå ¿i întocmise un abecedar
pentru coreligionarii lui. Abecedarul era bun sub unghi metodologic dar stâlcea îngrozitor
Iimba – cam astfel : «mama dete mie pâne», «vara e verde», «Domnul face milå de noi»,
«Iacob a visat de o scarå» etc. Schwartz se dusese la Maiorescu, rugându-l så corecteze
limba abecedarului, dar acesta ¿tiind cå elevii lui pregåtesc ceva mai bun nu l-a ajutat.
Abecedarul lui Schwartz apåru în 1864, dar nu corespunse; «Dacå Abecedarul råposatului
Schwartz ar fi fost bun, – scrie Creangå în Råspunsul lui, – så fie siguri domnii Florantin
¿i Densu¿ianu cå o mie de Metode nouå de-ar fi apårut, nu i-ar fi putut lua locul. ªi ca
dovadå, când a apårut edi¡ia I-a a Metodei nouå, ce s-a tipårit în, patru mii de exemplare,
s-a vândut numai în câteva såptåmâni, introducîndu-se în foarte multe ¿coli din ¡arå. Ba
chiar ¿i coreligionarii Iui Schwartz de Ia ¿colile israelite, våzând superioritatea Metodei
nouå, au înIåturat cartea lui Schwartz ¿i au introdus în Iocu-i Metoda nouå. De asemine,
Ia ¿coala protestantå din Ia¿i de 20 de ani se predå limba românå de pe cår¡ile noastre…»”

A¿a cum se ¿tie, Creangå nu a fost singurul prieten al lui Eminescu, acuzat
de plagiat, la fel på¡ind ¿i Caragiale. De Eminescu însu¿i nu mai vorbim!
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„Pare cå s-ar fi temut…”

¥n cazul lui Caragiale, alt mare necunoscut integral al programelor noastre
¿colare, pare a se profita de ¿tirea privind ruperea legåturilor ce-i uniserå. Dar,
chiar ¿i a¿a, este greu de crezut cå în¡eleptul Caragiale, un atât de dârz apåråtor
post-mortem al fostului lui prieten, nu comenta cu nimeni soarta acestuia, mai
ales dupå reintrarea lui Eminescu în preså. De altminteri, în epistola trimiså de
acesta lui Vlahu¡å din ospiciu, la 26 ianuarie 1887, citim urmåtoarele cuvinte:

„Te rog ca în scrisoarea ta viitoare så-mi comunici de se poate adresa lui Iancu
Caragiale, cåci am a-i aduce aminte o promisiune care mi-a fåcut-o”.

Ce promisiune ¿i de când data ea, cu greu s-ar mai putea afla doar pe baza
documentelor date publicitå¡ii pânå acum. Dar, în fond, asta conteazå mai pu¡in.
Fapt esen¡ial, dupå câ¡iva ani, în care rela¡iile lor fuseserå mai încordate, se
pare cå lucrurile reveniserå sau tindeau så revinå la normal, promisiunea la
care se referå Eminescu fiind fåcutå înainte de arestarea din Ia¿i. Ciudat,
foarte ciudat, mai nimeni nu vorbe¿te de asta! G. Ibråileanu, unul dintre rarii
autori care invocå fraza în discu¡ie, scrie doar atât:

„Ce promisiune îi va fi fåcut nu ¿tim. ªtim înså cå, în calitate de director al Teatrului
Na¡ional, Caragiale a dorit så reprezinte Laïs de Eminescu, dupå La joueur de flûte de
Augier, pieså datå ca originalå” (aici, Ibråileanu trimite la o notå, din care aflåm: „Lucrul
ne-a fost comunicat oral de Paul Gusty” – subl. ns.).

Atât ¿i nimic mai mult! Nici o nedumerire, nici o curiozitate legatå de
clipa ¿i de motivul care dusese la reînnodarea rela¡iilor dintre Eminescu ¿i
Caragiale! Cât prive¿te sugestia cå totul s-ar fi datorat piesei Laïs, pe care
Caragiale ar fi vrut så o punå în scenå, reamintim cå scrisoarea lui Eminescu
dateazå din ianuarie 1887, iar Caragiale a devenit director al Teatrului Na¡ional
abia în vara lui 1888. De altfel, nici un indiciu nu ne îndeamnå så credem cå
Laïs (subiect asupra cåruia vom reveni) ar fi fost începutå încå din iarna lui
1887, pe când Eminescu se afla la ospiciu.

 Tåcerea påstratå ¿i asupra acestei încercåri de recuperare a unei vechi ¿i
solide prietenii este cu atât mai nea¿teptatå, cu cât Slavici ne-a låsat mårturie
cå Eminescu ¿i Caragiale erau „prieteni în cel mai bun în¡eles al cuvântului”,
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adåugând cå în perioada de la Timpul, „ei erau oarecum nedespår¡i¡i ¿i mereu
doritori de a se lumina unul pe altul” (observåm  cå Slavici nu vorbe¿te de
existen¡a unui trio, din care så fi fåcut ¿i el parte, a¿a cum ne înva¡å  istoria
literarå). Impresia cå, prin metode deloc ortodoxe, Junimea s-a substituit
adevåra¡ilor prieteni ai lui Eminescu devine tot mai pregnantå.

Fraza desprinså din epistola lui Eminescu cåtre Vlahu¡å oferå ¿i o altå
informa¡ie fundamentalå: nu ¿tim dacå, înaintea acestei scrisori, Vlahu¡å îi mai
scrisese ori ba lui Eminescu, dar aproape sigur avea så-i råspundå dupå 26
ianuarie 1887, cel pu¡in o datå. Unde sunt scrisorile lui Vlahu¡å? Toate aceste
frânturi ne fac så credem cå, de la ospiciu, „alienatul” Eminescu a purtat o
coresponden¡å incomparabil mai intenså decât cea din intervalul aprilie 1884
– noiembrie 1886. Bunåoarå, din moment ce el se adreseazå lui Socec astfel:

„Vå rog a mi se trimite, conform promisiunii d-voastre, numerii pe ianuarie ¿i
fevruarie ale «Convorbirilor literare»”,

concluzionåm cå el i s-a mai adresat acestuia, iar editorul i-a råspuns, din
moment ce î¿i luase un angajament De ce nu ¿i-a respectat cuvântul nici
dupå interven¡ia Veronicåi? De vinå så fi fost grosimea propriului obraz?
(Din 1885, Convorbiri literare apare în Bucure¿ti, iar Negruzzi scrie în
amintirile lui: „în Bucure¿ti asocia¡ia Socec ¿i Teclu îmi propunea så ia asupra
ei administra¡ia revistei pe care vrea så o scoatå pe riscul ei propriu într’o
edi¡ie mult mai frumoaså decât înainte”.) Så fi intervenit patronii revistei?
Dar ¿i aceste întrebåri sunt mai pu¡in semnificative, pânå când nu se låmure¿te
cine ¿i de ce a tåinuit acest schimb de scrisori.

Så revenim la Caragiale, care relateazå (Ironie, iulie 1890):

„A trecut apoi câtva timp (dupå 28 iunie 1883 – n. ns.) ¿i l-am revåzut. ¥ntâia crizå
trecuse; nu mai era acela¿i om, dar era un om ca to¡i oamenii, cu mintea normalå, ¿i
tocmai de aceea nu mai era acela¿i om.

Era lini¿tit, trist, sfios ¿i, o probå mai mult cå devenise iar cuminte, era cam ru¿inos,
având con¿tiin¡a deplinå de tot ce i se întâmplase. Acum încalte, nu mai poate încåpea
vorbå, era în completå mizerie.

Iatå ce scria el cåtre un amic – scriptura este excesiv de îngrijitå, pare cå s-ar fi
temut ca nu cumva, din vreo aruncåturå mai liberå a condeiului, så iaså bånuiala cå
mintea i-ar fi câtu¿i de pu¡in neståpânitå…” (subl. ns.).

A¿adar, nici Caragiale nu a avut vreodatå ocazia så îl vadå pe Eminescu
manifestându-se în mod anormal, „criza” de care vorbe¿te (dar despre care
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nu pare så fi cunoscut detalii) fiind o informa¡ie acceptatå doar pentru cå a¿a
se pronun¡aserå al¡ii, iar el nu avea argumente spre a contrazice preetinse
fapte la care nu fusese martor. De aceea, el explicå sfiala lui Eminescu prin
con¿tientizarea „bolii” abia încheiate. Ne îndoim cå avea dreptate. Eminescu,
scrie el, devenise „un om ca to¡i oamenii, cu mintea normalå, ¿i tocmai de
aceea nu mai era acela¿i om”. A¿a se vedea din afarå. Dar Caragiale nu avea
de unde så ¿tie nici ce se întâmplase, de fapt, la 28 iunie 1883, nici din ce
motiv îi scrisese Eminescu lui Chibici ¿i, mai apoi, când se convinsese cå
atât nu ajunge, se adresase direct lui Maiorescu, nu ¿tia nici de ce ¿i cum
decursese drumul în Italia, nici cine ¿i de ce îl închisese pe Eminescu în
perimetrul Ia¿ilor, unde se afla sub continua supraveghere a „amicilor” (mul¡i,
repet, manipula¡i de ¿efii lor). Insuficient informat, Caragiale doar a intuit
teroarea în care a tråit Eminescu dupå vara lui 1883, când pruden¡a l-a obligat
så-¿i reprime impulsurile fire¿ti, calculându-¿i vorba ¿i fapta dupå mintea
celor din jur. Aceastå necontenitå încordare a aten¡iei, nu cumva så i se parå
vreunui gugu¿tiuc ceva nelalocul lui, cred cå nu a fost îndestul luatå în calcul
de medici. Cåci ne întrebåm: dacå „nebunia” lui Eminescu o datå declan¿atå
nu ar fi fåcut decât så se agraveze (cum pretinde Raportul medico-legal scris
de ªu¡u) ¿i dacå, în pofida acestui fapt, „bolnavul” î¿i ståpânea imboldurile
pentru a nu fi socotit ie¿it din rândul lumii, nu rezultå cå Eminescu ar fi fost
un „smintit” care ¿i-a con¿tientizat „boala” ¿i, mai mult, a ¿i învins-o? Iar
când suferindul î¿i biruie boala el nu devine ceea ce se cheamå om sånåtos?

Mare påcat cå I. L. Caragiale nu ¿i-a urmat pornirea declaratå public:

„Am de mult inten¡ia så dau publicului o sumå de note asupra vie¡ii lui Eminescu –
fiindcå inexactitå¡ile, nimicurile nåscocite, neadevårurile absurde ce se spun de trei ani
de zile pe socoteala lui må revoltå (subl. ns.) tot atât cât må revoltå ¿i scandalul cu
portretele ¿i busturile puse fårå sfialå în circula¡ie ca fiind ale lui, ca ¿i cum ar fi vorba,
încå o datå zic, de un tip din evul mediu, iar nu de cineva care a tråit în mijlocul nostru
atâta vreme”! (Douå note, 1892)

Se pare cå Eminescu ¿i Caragiale au reînnodat rela¡iile încå din 1885. ¥n
orice caz, în acel an s-a întâmplat ceva curios. La 1 iunie, gazeta Drepturile
omului, al cårui prim numår fusese scos cu numai 4 luni în urmå, la 1 februarie,
a publicat urmåtoarea ¿tire:

„Epuisându-se întâia colec¡ie din poesiile lui Mihail Eminescu, s-a început tipårirea
edi¡iei a II-a sub îngrijirea dlui T. L.  Maiorescu ¿i a d-lui I. L. Caragiale.

Pânå acum s-a tipårit prima coalå în imprimeria Socec ¿i Teclu” (subl. ns.).
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A. Z. N. Pop crede despre aceastå ¿tire:

„Contribu¡ia lui Caragiale la truda reeditårii florilegiului liric al marelui lui prieten
nu corespunde realitå¡ii, dupå atestårile de pânå acum”.

¥ntru totul de acord, în ceea ce prive¿te lipsa unor probe materiale. Pe de
altå parte, înså, nu putem face abstrac¡ie de faptul cå ¿tirea nu a fost dezmin¡itå
nici de magistru, nici de Caragiale – adevår care då apå la moarå suspiciunii
cå, în toatå povestea, ceva-ceva trebuie så fi fost adevårat. Faptul cå în acel an
chiar a fost retipårit volumul Poesii råmâne o certå dovadå în acest sens.

Un alt argument cå informa¡ia este plauzibilå îl constituie precizarea cå,
încå din prima zi a verii anului 1885, prima coalå a celei de-a doua edi¡ii
fusese deja tipåritå. Era, deci, vorba de ac¡iuni încheiate, nu de inten¡ii. O
coalå tipåritå este o probå materialå, o realitate incontestabilå ¿i simplu de
verificat de cåtre gazetari, informa¡ia netrebuind så provinå de la patroni, ci
de la oricare dintre angaja¡ii lor (de la contabil, la tipografi sau la femeia de
serviciu). Desigur, nu este exclus ca ¿tirea så fie, deliberat sau nu, eronatå.
Nu vedem înså cine ¿i ce ar fi avut de câ¿tigat ori de pierdut de pe urma ei
¿i nu credem nici cå, în situa¡ia datå, în care, pentru publicul larg, Caragiale
nu era prieten nici cu Eminescu, nici cu Maiorescu, cineva ¿i-ar fi imaginat
cå „olimpianul” i-ar face „grecului” cinstea de a-l lua co-editor, din
considerente tactice. Fiindcå, nu putem så nu ne amintim cå Mite Kremnitz
îi scrie Emiliei cå Eminescu „e amarnic de supårat pe Titus, fiindcå i-a
publicat poeziile” (epistolå ulterioarå datei de 7 aprilie 1884). Mai ¿tim ¿i
cå unul dintre principalele scopuri al lui Maiorescu era acela de a men¡ine
în mintea oamenilor impresia cå Eminescu ar fi neputincios. De aceea, ne
putem întreba dacå nu cumva, alarmat, în primå fazå, de inten¡ia acestuia
de a-¿i tipåri singur poeziile, într-o formå nouå ¿i necontrolatå de el, a
încercat så scoatå a doua edi¡ie în tovårå¿ie cu Caragiale, pentru a nu se
spune cå ac¡ioneazå arbitrar. A încercat magistrul så ¿i-l apropie pe Caragiale,
deoarece ¿tia cå acesta pricepe u¿or ¿i, faptele au dovedit-o, tace cu greu?
Nu este imposibil, råspunsurile la aceste întrebåri depinzând foarte mult de
informa¡ii de culise, despre care nu avem ¿tire. Incontestabil råmâne faptul
cå, întâmplåtor sau nu, la 1 septembrie 1885, în Convorbiri literare a apårut
studiul lui Maiorescu, Comediile dlui I. L. Caragiale.

Dacå dåm timpul înapoi, constatåm cå, la 2 decembrie 1883, Maiorescu
scria în jurnal: „Corectând aproape zilnic, pânå pe la orele 2 ¿i 3 noaptea, la
repedea tipårire a poeziilor lui Eminescu, pe care le editez la Socec-Teclu”.
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Cum se cunoa¿te, numårul gre¿elilor din aceastå edi¡ie a fost, într-adevår,
impresionant. Peste doi ani, când a apårut urmåtoarea edi¡ie, lucrurile s-au
repetat. Citåm din Pericle Martinescu:

„Edi¡ia a doua este identicå cu prima prin con¡inut, prin graficå… Pânå ¿i gre¿elile
de tipar sunt acelea¿i (subl. ns.), de¿i Maiorescu nota în ¥nsemnåri zilnice, la 19 septembrie
1885: «Multå corecturå de tipar la Poesiile lui Eminescu, edi¡ia a doua. Acum patru
coale tipar zilnic». Pesemne cå era vorba mai mult de un control în paginå pentru «bun
de tipar», cåci corecturi propriu-zis nu se constatå a se fi fåcut” (Odiseea editårii
«Poeziilor» lui Eminescu, 2000).

¥ntre data la care apare ¿tirea cå edi¡ia îngrijitå de Maiorescu ¿i de Caragiale
ar fi deja în lucru ¿i momentul în care Maiorescu noteazå cå ar face „multå
corecturå de tipar la Poesiile lui Eminescu” este un interval de trei luni ¿i
jumåtate. Faptul spore¿te credibilitatea ¿tirii, autorii ei neavând cum så ghiceascå
inten¡iile viitoare ale lui Maiorescu. Dacå, într-adevår, prima coalå a fost
imprimatå la 1 iunie, ce anume a întârziat atât de mult publicarea celei de-a
doua edi¡ii? Så fi fost coala gata imprimatå la 1 iunie 1885 altfel decât în prima
edi¡ie? Så fi acceptat Maiorescu unele mici amendamente venite din partea lui
Caragiale, dar insisten¡a acestuia de a se respecta manuscrisul eminescian ¿i
de a produce, astfel, modificåri substan¡iale în con¡inutul cår¡ii så-l fi determinat
pe magistru så renun¡e la „colaborare”? Repetarea gre¿elilor så se fi datorat
faptului cå Maiorescu (presat de timp?) i-a cerut lui Socec så foloseascå
¿palturile primei edi¡ii? Sau ¿tirea despre implicarea lui Caragiale a fost un
simplu zvon, folosit de Maiorescu spre a atenua supårarea lui Eminescu?

Cum acest soi de întrebåri speculative poate continua mult ¿i bine, fårå a
duce înså la vreun rezultat cert, preferåm så revenim pe terenul faptelor precise.
Din 1890, Caragiale a devenit un din ce în ce mai vehement apåråtor al crea¡iei
artistice în general, folosind exemplul particular a celei eminesciene. Så ne
amintim câteva idei fundamentale, pe care le regåsim în Douå note:

„Versurile citate la pagina 19 sunt exact acele pe cari Eminescu le-a citit în «Junimea».
Mai târziu s-a fåcut modificarea lor dupå observa¡iile ¿i cererea câtorva persoane din cercul
acela, a cåror sensibilitate extremå se sim¡ea jignitå de expresiile prea viguroase, prea crude
ale poetului. EI – se ¿tie bine aceasta – a fåcut concesiune delicate¡ii acelora ¿i a-ngåduit så
se toarne în veninul Iui nativ ¿i sincer pu¡inå apå de trandafir... så i se schimbe Famenii în
Oamenii ¿i scârbi în mâhni; dar nu din toatå inima a fåcut aceastå concesiune, de¿i, în
discu¡ia fårå ¿ir nici cåpåtâi ce se iscase, ca de obicei, dupå citirea poemei, ståruise ¿i
«votase» pentru modificarea anodinå ¿i o damå la care el ¡inea foarte mult în acel timp.
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(…) Eminescu nu era androgin, era bårbat; el pe impoten¡ii intelectuali nu-i
considera ca oameni, ci ca fameni, ¿i de aplauzele Ior nu s-ar fi mâhnit – se scârbea.

Dar la varianta aceasta cedase el cel pu¡in, sub ce influen¡å nu ne paså... Mai târziu,
înså, s-a petrecut ceva mai råu... mai târziu, pe când artistul era cu mintea bolnavå, s-a
fåcut în opera lui publicatå în volum îndreptåri, purgåri ¿i omisiuni cu desåvâr¿ire
arbitrare (subl. ns.). Eu crez cå asta trebuie relevat.

Editorii sunt liberi så tragå câte exemplare vor, så Ie vânzå cum ¿i cât le place, så
profite de munca ¿i de pe urma sårmanului pierdut cât pot, sunt liberi; så råmânå
negustorul cinstit, ¿i câ¿tig bun så-i dea Dumnezeu; dar så stea la taraba lui ¿i så nu s-
amestece a poci opera artistului (subl. ns.).

Criticii, din parte-le, «cu flori de¿arte, cari roade n-au adus», sunt liberi så judece
dupå cum îi taie capul acea operå, så dezbatå, så analizeze, så explice, så comenteze, så
interpreteze ¿i câte toate – tot lucråri de seamå ¿i de fond…  (…)

De aceastå onoare postumå nu poate scåpa nici un om de talent, ¿i orice genera¡ie
e mai mult sau mai pu¡in bogatå de a¿a grindini de opiniuni, de teorii ¿i de «note prizårite
sub pagini»... savante.

Biblioteci întregi s-au scris numai despre Hamlet… Liber încå o datå oricine så-¿i
alåture pe o bucatå de hârtie numele-i de o zi cu un nume pe veci trainic, cum se aprinde
un chibrit în fa¡a soarelui; liber e oricine så spunå despre o operå de artå ¿i ce ¿tie ¿i ce
nu, ¿i dacå o pricepe ¿i dacå nu… (…) Înså a ciunti cu con¿tiin¡a limpede ¿i cu sânge rece
o operå de artå?... ªi de asta e vorba aici.

(…) Lucrarea ce un mare artist ca Eminescu o laså este, cu toate calitå¡ile ¿i defectele
ei, ceva sfânt, fiindcå-n ea se întrupeazå pipåit, ¿i pentru o via¡å mai durabilå decât chiar
a neamului såu întreg, gândiri ¿i sim¡iri de veacuri ale acestuia, ¿i de aceea, fårå teamå
de exagerare, s-a putut zice cå o a¿a lucrare este patrimoniul omenirii întregi, nu numai
a unui neam.

ªi, a¿adar, a pune mâna fårå sfialå pe o asemenea lucrare cu calitå¡i eterne ¿i a
cuteza s-o potrive¿ti sau s-o mai ciople¿ti, dupå trecåtorul tåu gust ¿i cu competen¡a ta
discutabilå – discutabilå pentru cå e negativå fa¡å cu realitatea evidentå ¿i palpabilå a
monumentului ce-l judeci, discutabilå fie ea cât de autorizatå în pårerea-¡i proprie ¿i a
câtorva clien¡i – va så zicå, a mutila lucrarea de artå pentru restul fårå capåt cunoscut
al lumii ¿i vremii, este a te face vinovat de o faptå reprobabilå, este, cu un cuvânt, o
profanare... Iar de profanare nu e capabil decât un orn fårå inimå ¿i cu spiritul îngust
(subl. ns.), un om care niciodatå nu se poate uita pe sine, care nu poate avea nici o
ridicare de suflet pe d-asupra egoismului strâmt, nici o emo¡ie... cum så zic? impersonalå
– ca så întrebuin¡ez ¿i eu ni¿te platitudini platonice scoase de curând iar la modå, – nici
un fel de respect chiar când se aflå în fa¡a lucrurilor sfinte... fiindcå n-are, fiindcå nu
poate avea nimica sfânt pe lume (subl. ns.).

……………..
Noi, românii, avem preten¡ia îndreptå¡itå ¿i interesul a ne pune în rândul acestor

neamuri, alåturi cu popoarele moderne; trebuie dar så în¡elegem cå nu putem asista
nepåsåtori la alteråri voite sau nevoite fåcute sub ochii no¿tri în textul celui mai mare
scriitor român; ¿i astfel, oricine e dator, credem, a denun¡a opiniei publice luminate
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fal¿ificarea copiei – atât mai råu dacå de fapta lui neiertatå copistul nu s-ar putea
scuza numai cu ignoran¡a.”

Textului de mai sus i-am acordat un spa¡iu atât de amplu, pentru cå, de¿i
nu se recunoa¿te acest lucru, el råmâne o dezvåluire de senza¡ie, cuprinzând
acuza¡ii extrem de grave. Pe måsurå ce parcurgi tot mai multe texte semnate
de Caragiale, în¡elegi din ce în ce mai bine rostul declara¡iilor de tipul celei
fåcute de Maiorescu cåtre Al. Bråtescu-Voine¿ti:

„Caragiale e un mare talent, dar sub raportul moralitå¡ii nu este un exemplu de
urmat”.

Afirma¡iile lui Caragiale nu au fost de nimeni contrazise cu argumente.
Toate cele de mai sus sunt vizibile pentru orice ochi curat, care nu refuzå så
le vadå. De asemenea, prea ståpân pe sine, Caragiale nu putea fi acuzat ¿i el,
ca Eminescu, de nebunie. ªi-atunci, a råmas ultima alternativå: reducerea
prin orice mijloace a staturii lui morale, demolarea ei, dacå se putea. De
imoralitate a fost acuzatå chiar ¿i opera lui. ¥n studiul Comediile domnului
Caragiale, Maiorescu scrie:

„Citim pe a doua paginå a unui ziar liberal din Bucure¿ti, de la 13 aprilie 1885,
despre comedia D-ale carnavalului:

«ªi ce pieså! O stupiditate murdarå, culeaså din locurile unde se aruncå gunoiul.
Femei de stradå de cea mai jopaså spe¡å, bårbieri ¿i ipista¡i, în gura cårora se pun
cuvinte insultåtoare pentru mi¿cåri ca cea de la 11 fevruarie, pentru libertate ¿i egalitate,
cari sunt baza organiza¡iunii noastre politice.

Palma primitå de la public, care a fluierat, nu ne mul¡ume¿te; e de datoria ministrului
instruc¡iunii så puie în vederea direc¡iunii ce carageliadå a fåcut, ¿i pe acest temei s-o
schimbe, ca incapabilå ¿i nedemnå. Voim un teatru na¡ional, nu o ga¿cå de opozi¡ie
nedemnå, în care se insultå poporul ¿i institu¡iile ¡årii.»”

Referitor la invocata „palmå” datå de „public”, ª. Cioculescu denun¡å
existen¡a unui complot, care ar fi func¡ionat la fel, indiferent de valoarea piesei:

„La cåderea cortinei se aud ¿uieråturi ¿i fluiere. Cabala, conduså din umbrå de
tânårul cronicar dramatic D. D. Racovitzå-Sphinx – în ceasurile lui libere, veleitar
labruyerist – triumfå” (vezi I. L. Caragiale).

Ulterior studiului lui Maiorescu, teatrul lui Caragiale avea så devinå miezul
unui scandal public, declan¿at de Constantin Al. Ionescu (cunoscut drept
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Caion) ¿i alimentat din umbrå de Macedonski. ¥ntâi, Caion pretinsese, nici
mai mult, nici mai pu¡in, decât cå Nåpasta ar fi: „…o plagiaturå dupå o
dramå ungureascå intitulatå Nenorocul ¿i datoritå unui Kemeny Istvan,
dramå tålmåcitå pe române¿te de cåtre Alexandru Bogdan în anul 1848, la
Bra¿ov” (Revista literarå, 30 noiembrie 1901). A urmat procesul, în care
Caion a folosit ¿i mai apoi ¿i-a recunoscut falsul folosit – Istvan Kemeny era
un nume fictiv, Caion (sau echipa care s-a „ocupat” de Caragiale?) mergând
pânå la a îngålbeni filele cu flacåra, pentru a le da aparen¡a de mare vechime.
¥nainte de sentin¡a finalå (condamnat într-o primå fazå, Caion a fost în cele
din urmå achitat, la 10 iunie 1902), în For¡a moralå a mai apårut o ¿tire
asemånåtoare (puså de mul¡i în seama condeiului lui Macedonski):

„Ni se semnaleazå cå De-ale carnavalului, pieså semnatå de d-l Caragiale-Kemeny,
este copiatå din piesa francezå : Le Carnaval d’un Merle Blanc, de Chivot et Duru”.

¥n toatå aceastå ac¡iune, în care ticålo¿ia ¿i dezechilibrul mintal par så fi
fost reprezentate în mod… echilibrat, a surprins încrederea de care micul
detractor s-a bucurat din partea unor persoane precum A. D. Xenopol ¿i
Gr. Tocilescu (ultimul, un nume implicat pânå peste cap în povestea numirii
formale a lui Eminescu la Ia¿i). Dar direct responsabil a fost Macedonski.
ªerban Cioculescu scrie cå acesta, sub pseudonimul Luciliu, a fåcut afirma¡ii
similare despre Eminescu:

„…n-a fost decât un plagiator aproape din cuvânt în cuvânt al poe¡ilor germani…
stricåtor al versului ¿i al limbii ¿i o ru¿ine pentru epoca actualå” (vezi For¡a moralå,
27 ianuarie 1902).

¥n pledoaria lui, Delavrancea, avocatul lui Caragiale, face câteva afirma¡ii
care, dacå schimbåm unele elemente de suprafa¡å, se potrivesc ¿i în cazul
Eminescu:

„A muncit din greu; ¿i-a robit tot talentul ¿i toatå inteligen¡a lui pentru fala noastrå a
tuturora; ¿i tråind din greu, n-a întins mâna nimånui ¿i nu s-a plâns niciodatå de ingratitudinea
acelora de care a depins soarta poporului român, nici de råtåcirea multora care n-au în¡eles cå
via¡a unui popor nu atârnå numai de dezvoltarea lui materialå, ci ¿i de înål¡area geniului lui.
ªi când Caragiale stå resemnat la o parte ¿i tråie¿te din muncå asprå, cinstitå ¿i demnå… så-
l izbim, så-l påtåm… så-l înfå¡i¿åm lumii ca pe un fur ordinar?… ¥i produce ceva teatrul, –
teatrul lui care a înveselit ¿i însånåto¿it, – så-l calomniåm… så comitem falsuri… så-l jecmånim
¿i de acest venit, pentru care ¿i-a jertfit via¡a întreagå!… Caragiale a prezentat chiar în anul
acesta un volum la Academie… pe el!… Så convingem pe to¡i cå e un scriitor de contrabandå…”
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ªi, într-adevår, la 23 martie 1902, Academia Românå – prin comisia special
desemnatå – a respins propunerea ca pentru volumul Momente, lui Caragiale så
i se acorde Premiul Nåsturel Heråscu. Academia recidiva: la 14 aprilie 1891, în
¿edin¡å publicå, fuseserå respinse de la un premiu academic volumul Teatru ¿i
bro¿ura în care era tipåritå Nåpasta. Sub ce pretext? Citez din Cioculescu:

„Motivele respingerii ? A¿a-zise «tendinte antina¡ionale», prin zugråvirea excesivå
a unor «tipuri imorale». Raportul este sus¡inut de influentul D. A. Sturdza, secretar perpetuu
al Academiei ¿i ¿ef al partidului liberal, un spirit strâmt ¿i vindicativ, care recunoa¿te
talentul scriitorului, dar, ca un teolog, îi imputå reaua lui întrebuin¡are, irespectul fa¡å de
na¡iunea sa, înfå¡i¿atå «într-un mod nereal ¿i neadevårat ¿i ceea ce poate contribui la
corup¡iune». Mentorul încheie grandilocvent cå va vota în contra acordårii premiului
«atît ca român cât ¿i ca membru al Academiei». Îi urmeazå în aceastå atitudine injustå
nouåsprezece votan¡i. Pentru Caragiale voteazå numai trei membri ai Academiei, printre
care Iacob C. Negruzzi, care a vorbit cålduros în favoarea lui, sprijinindu-se pe «spiritul
public» ¿i pe tinerele genera¡ii care-i recunosc ¿i-i apreciazå meritele. Så fi absentat
Maiorescu de la aceastå dezbatere? Så fi a¿teptat Caragiale concursul såu, mai autorizat
decît acela al 1ui Negruzzi?”

A fost, înså, Caragiale un om imoral? Mul¡i contemporani sunt convin¿i
cå da, înså dacå îi întrebi de unde li s-a nåscut aceastå pårere, råspund to¡i cå
a¿a au citit. Iatå, deci, ce efect devastator pot avea 15 cuvinte, rostite de
Maiorescu, dupå ce rela¡iile lui cu Caragiale s-au rupt! Ceea ce nu reu¿ise
furibundul atac invocat de Maiorescu, a izbutit magistrul însu¿i. De ce? Pentru
cå în cazul articolului din ziar ajunge så vezi piesa incriminatå, ca så te
convingi de contrar, pe când Maiorescu lanseazå o „¿opârlå”, a cårei
veridicitate este imposibil de verificat, neavând precizat suportul unui argu-
ment anume. Caragiale a murit fårå så ¿tie cå Bråtescu-Voine¿ti î¿i notase
aceastå frazå, pe care avea så o dea publicitå¡ii abia în 1934 – adicå, la 42 de
ani dupå ce fusese rostitå (dupå o via¡å de om, dacå ne gândim cå Eminescu
n-a apucat vârsta asta)!

De acord, Caragiale era poreclit „cinicul” – el însu¿i, înainte de a semna o
epistolå cåtre Maiorescu, se prezintå astfel (în glumå, desigur). Cinismul lui
Caragiale consta în modul (poate, prea?) direct de a fi – „am groazå de «apa de
trandafir»”, declarå el în Douå note. Nu confundåm, oare, pe cel care spune
lucrurile verde-n fa¡å cu cinicul? Reamintesc cå, în DEX, cinicul este definit
astfel: „Care då pe fa¡å, cu sânge rece, fapte sau gânduri condamnabile, care
calcå, fårå sfialå, regulile moralei, de convie¡uire socialå ¿i de bunå-cuviin¡å”.
Care au fost „gândurile condamnabile” date pe fa¡å de Caragiale? ¥n ce au
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constat faptele lui reprobabile? Unde sunt exemplele concrete de neru¿inatå
încålcare de cåtre el a regulilor morale? Dar, ca så punem punct, mai întrebåm
doar atât: dacå un om cu capacitatea lui intelectualå ar fi avut caracterul unui
cinic, ar mai fi ajuns så vândå chiftele în gara din Buzåu?

De acord, într-o anumitå perioadå, Eminescu nu îl vorbe¿te deloc de bine
Veronicåi („… e de absolutå rea-credin¡å” – 28 decembrie 1881), convingând-o
cå îl judecå drept: „¥ntr-adevår, recunosc cå fiin¡å mai arhicanalie dupå
cum ai numit-o tu (d. Car.) nici cå mai poate så existe vreuna” (Veronica,
23 februarie 1882). Dar unde este, totu¿i, marea imoralitate a lui Caragiale?
Unde sunt exemplele concrete, pe care un jurnalist imoral nu avea cum så nu
le ofere prin scrierile lui? Caragiale n-o fi fost un sfânt, dar nici un imoral.

Mul¡i folosesc drept argument al pretinsei ticålo¿ii faptul cå „grecul” l-
ar fi în¿elat, furându-i iubita. Oare? Rela¡ia la care se face trimitere într-un
mod vulgar ¿i superficial argumentat a fost de cu totul altå facturå decât ne-
o prezintå unii istorici sau literaturizatori ai istoriei, care par så creadå cå,
dacå dumnealor au anumite practici aproximativ erotice, acestea ar fi
universale. Eugen Lovinescu pare så nu-¿i fi imaginat femeia altfel decât
trântitå în pat, cu el alåturi – motiv pentru care nici rela¡ia Eminescu–Veronica
nu poate fi închipuitå de el decât în plan orizontal.

Povestea celor trei : Eminescu, Veronica ¿i Caragiale nu este deloc atât de
simplå, pe cât ar vrea unii så fie. Nu s-au pus nici måcar întrebårile  elementare:
este sigur cå, în aceastå poveste încå tulbure, Caragiale nu fusese realmente
îndrågostit de Veronica? Dacå, atunci când se spune cå ar fi intrat în via¡a
Veronicåi, aceasta era certatå cu Eminescu, fårå mari speran¡e de împåcare,
mai este Caragiale vinovat moral fa¡å de prietenul lui?

Cititorul mai trebuie avertizat asupra unui fapt: în monografia Via¡a lui
I. L. Caragiale (edi¡ia princeps a apårut în 1940), ªerban Cioculescu face o
afirma¡ie care meritå toatå aten¡ia:

„Pânå mai deunåzi, cercetårile biografice n-au oferit nici un document care så
ateste cå ar fi intervenit un prilej de rupturå între cei doi mari scriitori. Ar mai fi trecut
poate multå vreme pânå la descoperirea faptului, fårå interesanta comunicare a lui
Ioan Al. Bråtescu-Voine¿ti” (datând din 1934).

Detaliul este fundamental, întrucât råmâne foarte greu de crezut cå rela¡iile
dintre Eminescu ¿i Caragiale ar fi încetat  brusc, fårå ca acest fapt så fie observat
de ceilal¡i. ªi, în realitate, chiar ¿tie cineva ce anume s-a întâmplat cu exactitate?
Dacå da, de ce nu a spus în mod tran¿ant? Afirma¡iile unora ¿i altora, despre
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legåturile dintre cei trei se bazeazå pe (cam) acelea¿i cioburi de fraze, care
nici måcar nu sunt interpretate în mod original, diferitå fiind doar forma sub
care sunt repetate câteva idei bine învå¡ate.

Când doi se împacå, al treilea… plåte¿te!

Nimeni nu s-a învrednicit så confrunte, cronologic, pasajele din scrisorile
Veronicåi ¿i ale lui Eminescu, privind neplåcuta situa¡ie creatå la sfâr¿itul anului
1881. Din dorin¡a de a recupera aceastå caren¡å, pentru documentarea
cititorului, dar ¿i din obliga¡ia de a verifica dacå, nu cumva, obrazul lui
Caragiale este påtat în mod complet nejustificat, vom face noi acest oficiu,
atât de mult întârziat. Nu ne vom rezuma doar la pasajele în care este vorba
de Caragiale, prezentând, pentru mai buna cunoa¿tere a contextului, ¿i
evolu¡ia raporturilor dintre Eminescu ¿i Veronica, din clipa în care în
coresponden¡a lor apare numele acestuia.  Unele scrisori vor fi prezentate
integral, pentru a înlesni apropierea de amånuntele „chestiunii”.
Metamorfozarea cuiva din prieten comun în du¿man comun constituie o
dramaticå involu¡ie, care meritå så fie urmåtitå din aproape în aproape.

1880

30 ianuarie – Veronica: „Domnule Eminescu, / Gra¡ie intervenirei d-lui
Carageale (subl. ns.), am cåpåtat dupå 2 såptåmâni un råspuns de la d-ta.
(…) Creangå de liliac, într-o zi cu bunå dispozi¡ie de voi fi, o voi trimite d-lui
Caragiale (subl. ns.), cu care ocazie îi voi mul¡umi de nespusa înrâurire pe
care a întrebuin¡at-o asupra d-tale (subl. ns.) pentru a må îndatori”.

A¿adar, så re¡inem cå primele rânduri ale Veronicåi cåtre Caragiale dateazå
de prin aceastå perioadå, în care ea, bazându-se pe influen¡a acestuia asupra
lui Eminescu, a apelat la el ca la o „pilå”.

27 martie – Veronica: „Afarå plouå, eu stau perdutå pe gânduri, ura ¿i
indiferen¡a oamenilor, lipsa ¿i depårtarea ta, iubirea mea nespunså, toate aceste
î¿i împart rând pe rând fiin¡a mea, ¿i în mijlocul unui vârtej în care må pierd
må întreb tainic ¿i acum te întreb pe tine oare aceastå tristå stare de lucruri
se va schimba vreodatå ?

ªi te întreb acum… ¿i te rog så-mi råspunzi face-må-vei fericitå, adecå
så ne în¡elegem, eu înteleg fericirea în aceea så fiu lângå tine, så fiu în fine
a ta. (…)

Po¡i tu måsura, poti tu judeca dureroasa mea pozi¡ie, nu întâlnesc în orice
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parte decât indiferen¡å; decât întrebåri ca din treacåt : Da când faci nunta?
Da ce vå mai scrie D-l Erninesco ? ªi toate acestea rostite cu zâmbetul amar
al ironiei astfel cå må doare în suflet cå nu pot så le råspund decât cuvinte
aproape fårå sens, cåci sensul nici eu nu-l am încå clar.

Eminescule, te întreb cu durere, cum poti tu tråi în Bucure¿ti când în
Septembrie jurai cå n-ai putea tråi un moment fårå mine ? (…)

Recunoa¿te, scumpul meu, cå legåtura mea cu tine în condi¡iunile în care
må aflu e din cele mai triste, o ¡arå întreagå ne desparte, încât în momente de
amare decep¡iuni ¿i de durere nu am mangâiere så te pot vedea, astfel cå
trebuie numai så plâng singurå ¿i så confiez hârtiei câte ceva din câte se
petrec în sufletul meu ¿i care poate tu nici le mai cete¿ti.”

27 iunie – Veronica: „Domnule / De azi pânå-ntr-o lunå scrisorile dumitale
vor fi distruse. Gåsesc printre hârtiile mele poezii de-ale dumitale, îmi fac o
datorie de a vi le trimite.”

Peste un an, în iulie 1881, Eminescu o va anun¡a, ironic, cå i-a fost peste
putin¡å så-i påstreze „manuscrisele novelei «Branche de lilas» ¿i a Morellei”,
ultima fiind aruncatå în foc chiar de el.

1-10 octombrie (datå probabilå) – Veronica: „Domnule Eminescu,
Så nu credeti cå a¡i scåpat de mine, nu; întocmai dupå cum eu nu am

scåpat de Dta chiar dupå doi ani de absen¡å, dupå cum eu nu am scåpat de
Dta pânå nu V-a¡i îndeplinit scopul meschin ¿i infernal de a må face de râsul
¿i despre¡ul lumei. Ce så fac, Domnul meu, dacå nu må pot înål¡a pânå la
Dumnezee¿tile precepte ale lui Christ ¿i a da cu pâne în acei care aruncå cu
petre în mine. Ca ¿acalul în pustiu am gemut ¿i am suspinat singurå asupra
relelor pe care mi le-ai fåcut Dta, ¿i aståzi toate acele sim¡iri s-au prefåcut
într-un singur gând cu o singurå dorin¡å: Dorul unei råsbunåri tot atât de
puternice ¿i vindicative ca nenorocirea pe care mi-a¡i fåcut-o D. Voastrå în
acord cu Mite Kremnitz, pe care mi-ai descris-o cå e odalisca lui Maiorescu,
asupra lui Maiorescu ¿i mai cu seamå asupra Dtale. Eu nu voi face nimic altå
decât voi publica din vorbå în vorbå descrierea care mi-a¡i fåcut-o despre
faimosul cerc literar din Bucure¿ti sub titlul: [«]Haremul lui ]upiter sau
Misterele unui cerc literar[»]. E trist cå Dta vei fi victima încrederii ce ai avut
în mine, vei purta înså consecven¡ele dupå cum am purtat eu consecven¡ele de
mii de ori mai fatale ale încrederii ce am pus în Dta ¿i cuvântul Dtale. Eu,
oricare ar fi urmårile ce ar atrage dupå sine publicarea care o voi face, nu am
nimic de perdut, din contra, totul de câ¿tigat, cåci am afirmarea Dtale prin
douå scrisori cum cå în adevår a¡i avut nefericirea a-mi face acea deståinuire
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prin urmare dacå vor fi urmåri de calomnie, nu eu voi fi calomniatoarea ci
acel ce mi-a comunicat acele frumoase lucruri. Am jurat cu foc ¿i amar
råsbunare, ¿i voi lucra din råsputeri så-mi ajung scopul dupå cum Vi l-a¡i
ajuns D.V. et Companie.

Î¡i va fi lec¡iune, Domnule Eminescu, Dta, care scrii cu predilec¡iune
cuvântul de Caracter ¿i Onest cå nu nepedepsit face cineva råul altuia. Dna
Mite Kremnitz se va convinge cå limba unei femei e puternicå, pentru mine,
recunosc cå a fost a Dtale, Dl Maiorescu î¿i va da seamå, încå odatå, cå nu
trebuie¿te cuiva multe elemente oneste ¿i morale pentru a arunca pulberea
degradårii în ochii altora, cåci din spusele Dtale se va vede cå nu omul cel
moral par excelence va fi personificat în el. Så nu crede¡i cå nu cuget la altceva
în momentul în care vå scriu, cåci am mai multå energie decât zece fiin¡e ca
Dta ¿i o calitate pe care mul¡i nu o au ¿i care Dtale î¡i lipse¿te de tot, este
curajul faptelor mele, de aceea am crezut cå nu fac råu anun¡ându-vå încurânda
aparitiune a unei scrieri culese din gura Dtale. Pânå la ce grad pot fi acele
cuprinse adevårate, aceea vå prive¿te pe D.Voastrå, nu pe mine. Terminând
aceastå scrisoare, Vå rog så vå aduce¡i aminte cå singur a¡i venit ca o napastå
în caså la mine, adus de vântul nenorocirii ca så må zdrobi¡i, a¡i fåcut-o,
puteti fi veseli ¿i ferici¡i. D. Maiorescu a râs, râsul lui Satan cu Dna Kremnitz,
las så râdå ¿i de scandalul care mi l-ai povestit Dta. Serba¡i împreunå Sabatul
unui proces de calomnie, care mi l-ar intenta, cåci nu perd nimic, ¿i nici nu-mi
paså. Eu le ¡in de la Dta toate câte le public.”

Epistola este nedatatå. Potrivit editorului, ar fi fost scriså în 1881. Credem
cå anul 1880 este mult mai plauzibil, textul fiind probabil pus pe hârtie în
prima decadå a lunii octombrie. Con¡inutul scrisorii urmåtoare, pe care o socotim
råspuns din partea lui Eminescu, pledeazå în acest sens. Un alt argument este
faptul cå, încå din primele zile ale lunii decembrie 1880, amenin¡area Veronicåi
va fi transpuså în practicå, ea scriind familiei Ha¿deu, între altele:

„Nu e nici locul nici timpul aci pentru a face comentariu ¿i asupra Liricului
Poet, destul cå s-a purtat fa¡å cu mine a¿a cum numai persoane din cercul
literar al D-lui Maiorescu putea(u) så se poarte, Cerc care de altmintrilea
însu¿i Eminescu îi då gra¡iosul nume de: Haremul lui Maiorescu, în care
ilustrisima M-me Kremnitz e sultana favoritå.”

12 octombrie – Eminescu: „Doamna mea, / Îmi permite¡i a nu mai ¿ti ce
så Vå råspund. Dupå ce singurå a¡i rupt rela¡iile cu mine, dupå ce le-a¡i dat o
publicitate, pe care eu nu le-o dådusem nicicând, dupå ce în sfâr¿it prin
nenorocita comunicare a unor mårturisiri, ce avusesem impruden¡a de-a Vi le



176 Nr. 3-5Semnele timpului

face a¡i fåcut ca în adevår întregul cerc de cuno¿tinte de care må bucuram
så fie revoltat în contra mea, veni¡i acum a adåuga tuturor grijilor mele
zilnice o nouå grijå, atribuindu-mi o responsabilitate, pe care oricât de drept
a¿ fi, n-o pot recunoa¿te în måsura în care mi-o atribui¡i.

Niciodatå Doamnå, desfacerea noastrå, de-ar fi trebuit så aibå loc, nu s-ar
fi cåzut a se face cu atâta amåråciune, cu care a¡i fåcut-o DVoastrå. Dupå ce
dar veninul acestei amåråciuni m-a desiluzionat cu desåvâr¿ire asupra
suportabilitå¡ii unor rela¡iuni între noi, dupå ce am judecat cå continuarea lor
ar fi o nenorocire pentru Dta ¿i pentru mine, dupå ce astfel, zdrobit de aceastå
convingere care mi se impune prin deosebirea caracterelor noastre, m-am
mul¡umit cu visul unei fericiri trecute, ¿tiind bine cå alta viitoare nu mai e cu
putin¡å, DVoastrå pare cå gåsi¡i o deosebitå plåcere de-a må tortura cu
deståinuirea unor hotårâri, copilåre¿ti ¿i condamnabile, la care nu m-a¿ fi
a¿teptat (subl. ns.) din partea unei femei atât de inteligente, atât de gra¡ioase
precum sunte¡i DVoastrå.

Doamnå, crede-må odatå cå ceea ce Dta presupui cå e amor din partea
Dtale nu e decât îndåråtnicie. Dacå aceastå îndåråtnicie s-ar putea înlåtura
prin declararea cå e¿ti frumoaså, inteligentå, demnå de-a fi iubitå de al¡i oameni
superiori nimicniciei mele, ¡i-a¿ face-o bucuros. Fii bunå ¿i nu te crede
dispre¡uitå de mine. Dar sentimentul meu nu mai poate fi de acum înainte
decât stimå ¿i amici¡ie, nicicând acela care a fost atât de adânc turburat, fie
de împrejuråri, fie de noi în¿ine.”

1881

19/20 februarie – Veronica: „Domnul Eminescu, / Nu sunt în stare så-mi
måsor nenorocirea pe care mi-a pricinuit-o cuno¿tin¡a ¿i rela¡iunea D-tale,
ru¿inea, despretul oamenilor, desesperarea, toate, toate m-au cuprins astfel
încât nici ¿tiu pe ce lume må aflu. (…) …m-ai fåcut (abuzând de încrederea
mea) så devin o groazå pentru toatå lumea, cåci m-ai fåcut ca fårå ru¿ine så
afi¿ez rela¡ia mea cu D-ta ¿i multe alte pe care de mai ai pu¡inå con¿tiin¡å
trebuie så te îngroze¿ti când îti vei aduce aminte de ele, ¿i care îti mai repet nu
le-ai fåcut decât cu scopul så-¡i bati joc de mine…

D-le Eminescu, n-a¿ vroi så-ti råpesc a¿a mult timp cu scrisoarea mea, înså
trebuie så-ti spun cå o datorie de onoare, dacå mai ¿tii D-ta întelesul måcar al
acestui cuvânt, o datorie de onoare, zic, îti impun ¿i ce e mai mult eu o reclam :
este så-mi înapoie¿ti toate scrisorile mele dimpreunå cu fotografia mea, ¿i eu la
rândul meu vå voi înapoi[a] tot bagajul D-Voastrå de scrisori care nu cuprinde
decât minciuni pe care ai talentul de-a le scrie în mod foarte frumos. (…)
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Zdrobitå de amar ¿i de desesperare încå odatå te mai rog så-mi trimi¡i
în plic toate scrisorile mele, eu imediat la rândul meu le voi trimite pe-a[le]
dumitale.”

Iulie sau august – Eminescu: „Doamna mea, / Cu pårere de råu catå så
Vå mårturisesc cå oricât de plåcutå mi-ar fi fost ocazia de-a Vå trimite
manuscrisele novelei «Branche de lilas» ¿i a Morellei, mi-a fost peste putin¡å
de-a preserva de soarta tipåriturilor pe cea dintâi, iar pe a doua am pus-o
însumi pe foc.

De¿i, cum zic, aceasta e soarta tuturor manuscriselor câte se tipåresc
în ziare, må cred dator a Vå ruga så scuza¡i dacå nu le-am dat acea
importan¡å, pe care pare cå le da¡i DVoastrå acuma. Dacå a¿ fi ¿tiut cå le
dåduserå¡i o altå destina¡iune decât aceea de a fi tipårite, m-a¿ fi crezut
dator a le påstra” (iulie).

Tonul råutåcios al epistolei zgârie urechea. Så fi ¡inut minte Eminescu cå,
în ianuarie trecut, Veronica îi scrisese: „Creangå de liliac, într-o zi cu bunå
dispozi¡ie de voi fi, o voi trimite d-lui Caragiale”? De¿i nu se cunoa¿te cu
precizie data la care Caragiale a påråsit Timpul, aceasta este plasatå în primele
zile ale lui iulie – ªerban Cioculescu precizeazå cå desprinderea lui de gazetå
s-ar fi produs înainte de 7 iulie 1881, din motive incerte. Cioculescu scrie cå,
potrivit unui anume D. Scureiu, ie¿irea lui Caragiale de la Timpul ar fi „fost
silitå” (vezi Via¡a lui I. L. Caragiale). ¥n tentativa de a-¿i explica motivul
acestei plecåri, invocatul biograf citeazå din amintirile lui G. Panu: „Eminescu
avea de colaborator între al¡ii ¿i pe d. Carageale [sic]; întreba¡i-l pe acest
simpatic ¿i limpede scriitor care îi erau rela¡iile cu Eminescu, întreba¡i-l så vå
spunå cât a suferit în contactul unui om care trei pår¡i nu era din aceastå
lume”. Din påcate, Cioculescu nu aten¡ioneazå asupra adversitå¡ii declarate a
lui Panu fa¡å de Eminescu, nu pare så observe cå acesta nu exemplificå prin ce
anume i-ar fi fåcut Eminescu lui Caragiale via¡a imposibilå la Timpul ¿i abia
dupå mai bine de o sutå de pagini dupå ce prezintå citatul de mai înainte scrie
explicit: „De bunå seamå cå Eminescu nu a jucat nici un rol în aceastå plecare,
pe care o va fi regretat cel mai mult”. De altfel, în cu totul alt context, Cioculescu
mai noteazå: „17 martie, la ¿edin¡a «Junimii», în prezen¡a lui Alecsandri,
[Caragiale] î¿i mårturise¿te agresiv preferin¡a pentru poeziile lui Eminescu”.
Agresivitatea opiniei lui Caragiale se manifesta în anul 1884, la nici trei luni
dupå lansarea volumului Poesii ¿i cu numai zece zile înainte ca Eminescu så
revinå în ºarå, dupå internarea la Döbling! Convingerea lui Caragiale în ceea
ce prive¿te valoarea lui Eminescu era, a¿adar, mai veche ¿i profundå.
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Iulie sau august – Veronica: „Biata Morella!! Tu ai pus-o pe foc? ªi
asta pentru ce? ºi-a fåcut cumva vreun råu? (…) Cu ce te-am pågubit cå m-
ai aruncat în disperarea cea mai crudå pe care vreodatå [cineva? un suflet?]
a cunoscut-o pe lumea asta?

…………………………………..
Dacå î¡i aminte¿ti de câte ori ¡i-am spus: «Emin, Emin, vei ajunge så må

urå¿ti». Erai minunat zicând «Niciodatå, te voi iubi din recuno¿tin¡å cât m-ai
fåcut tu de fericit».

ªi eu, eu te iubesc fårå nici o perspectivå, fårå nici o nådejde, ¿i fårå
mângâiere, eu te iubesc chiar pentru nefericirea pe care mi-ai dat, te iubesc
cum îndråge¿ti amintirea unei singure fericiri pe astå lume.”

1 septembrie – Veronica: „Domnul meu, / Iarå¿i vå scriu ¿i vå scriu
numai ¿i numai pentru a vå ruga så-mi reînapoia¡i coresponden¡a mea. (…)

Am rugat chiar ¿i pe d-l Bådescu, confidentul d-voastrå, så vå vorbeascå
de acele scrisori ¿i så vå roage ¿i dânsul ca så nu le mai påstra¡i, cåci toatå
fericirea mea atârnå de ele. Cred, domnule Eminescu, cå nu vei avea cruzimea
de suflet de a-mi refuza singurul bine care e¿ti în stare så mi-l faci ¿i îmi vei
retrimite scrisorile.”

1 octombrie – Caragiale se gåse¿te la Piatra-Neam¡, unde ocupå o camerå
„din dosul ¿i curtea båcåniei Dornescu et C. Ionescu”. Desemnat provizoriu
revizor ¿colar în jude¡ele Suceava ¿i Neam¡, iscåle¿te prima lui rezolu¡ie în
aceastå calitate.

16 octombrie – Regele semneazå decretul de numire a lui Caragiale în
postul de revizor. Fårå a face specula¡ii, subliniem cå, atunci când Caragiale a
ajuns la Piatra-Neam¡ (de unde, a fåcut un numår incert de drumuri la Ia¿i),
singura punte de legåturå realå dintre Eminescu ¿i Veronica råmåsese
încåpå¡ânarea cu care, din vreme în vreme, ea î¿i cerea scrisorile. Ce s-a
petrecut în intervalul octombrie–decembrie, între Caragiale ¿i Veronica? De
la ª. Cioculescu aflåm doar cå Veronica ar fi fost „adesea vizitatå în cursul
iernii la Ia¿i” de cåtre Caragiale. Nu ¿tim nici ce în¡elege biograful prin
„adesea”, nici dacå î¿i întemeiazå afirma¡ia ¿i pe alte probe decât coresponden¡a
Veronicåi cu Eminescu (scrisorile acestora, cu o singurå excep¡ie, nu permit
decât så deducem cå aceasta l-ar fi avut oaspete pe Caragiale). Ni se pare
ciudat cå lipse¿te contextul care a determinat respectivele vizite.

9 decembrie – Veronica (aflatå în Capitalå): „Amicul meu, / Pute¡i veni
mâine searå, 10 decembrie, de la 7 oare seara înainte; ziua, mai nu sunt
deloc acaså.”
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Nu existå nici un indiciu cå Eminescu a dat sau nu curs invita¡iei.
23 decembrie – Veronica: „Binecuvântez fatalitatea care, dupå ce m-a

fåcut så vårs lacrimi amare, må laså acum så nu mai îmi ståpânesc lacrimile
de fericire, care sunt cu mult mai rebele decât cele din alte då¡i. (…)

Pentru un om care are ambi¡ia cavalerismului (se referå la Caragiale –
n. ns.) încetarea unei coresponden¡e trebuie så fie foarte semnificativå; eu
nu voi face nici un demers ca så-mi capåt scrisorile (subl. ns.), lucrul trebuie
så vie de la sine. (…)

Iartå ¿i iube¿te-må (subl. ns.).”
Notå: Data acestei scrisori, redactate la Ia¿i, se aflå în contradic¡ie cu

men¡iunea fåcutå de Veronica pe o scrisoare primitå de la Eminescu, în ianuarie
1882: „…ne-am împåcat în Bucure¿ti la 23 Decembrie 1881”.

Pânå în acest moment, Caragiale nu este incriminat în nici un fel. Iertarea
cerutå de Veronica prive¿te, exclusiv, schimbul ei de scrisori cu Caragiale.
A¿a cum se va vedea din coresponden¡a prezentatå, ea va cere så îi fie înapoiate
scrisorile mai mult la insisten¡ele lui Eminescu: „Te rog, dar, cere-i scrisorile
¿i råspunde-mi apoi dacå ¡i le-a trimis sau nu”, scrie acesta la 28 decembrie,
când, pentru a ob¡ine epistolele cu pricina se declarå gata så îl provoace pe
Caragiale la duel.

25 decembrie – Veronica: „D-l în chestiune (Caragiale – n. ns.) poate så
zicå orice-i va plåcea, eu am bågat de curând seamå cå el e de rea-credin¡å.

Tu ¿tii, amicul meu, cât ¿tiu ceti în suflete: el regretå mai mult decât î¡i
po¡i închipui, cåci el mi-a mårturisit cå-i este ru¿ine så-mi spunå pânå la ce
punct må iube¿te ¿i e gelos ¿i se teme cå må va pierde (subl. ns.)

Må întreb de vei avea tu în sufletul tåu atâta generozitate så ier¡i o vinå
mårturisitå”.

Se pare cå, de acum, micul scandal tindea så se amplifice. Ce anume spusese
Caragiale ¿i cui? Potrivit lui Eminescu, acesta „s-a låudat fa¡å de Bådescu”
(vezi 28 decembrie), colegul amândurora la Timpul ¿i, spune Veronica, confi-
dent al lui Eminescu. Så zicem cå Bådescu are dreptate. Cu ce „s-a låudat”
înså Caragiale? A fost låudåro¿enie sau confiden¡å, scåpatå într-un moment de
mare bucurie? ¥n cazul în care Caragiale – a¿a cum dau unii de în¡eles – s-ar
fi grozåvit prin târg cå ar fi cucerit-o pe Veronica, nu ar fi fost ¿tirea confirmatå
¿i de altcineva? ¥n plus, cum Caragiale nu era ¿tiut ca un asemenea soi de om,
n-ar trebui så dea mai mult de gândit faptul cå, potrivit unora, ¿i-ar fi încålcat
principiile tocmai fa¡å de un prieten – ¿i nu oricare, ci exact acela pe care îl
aprecia cel mai mult?
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Cum ruperea rela¡iilor dintre Eminescu ¿i Veronica devenise publicå ¿i
cum atât de mul¡i doreau ca aceastå stare så se permanentizeze, ce anume l-a
împins pe Bådescu så-i transmitå imediat lui Eminescu cele aflate de la
Caragiale? Putem exclude cu totul ipoteza în care Caragiale s-a mândrit sincer
cu respectivele scrisori? Mai ales, date fiind precizårile Veronicåi („mi-a
mårturisit cå-i este ru¿ine så-mi spunå pânå la ce punct må iube¿te ¿i e gelos
¿i se teme cå må va pierde”), putem så nu ne întrebåm dacå, nu cumva, inten¡iile
lui Caragiale fa¡å de ea erau extrem de serioase? Este cinstit ca unii istorici
literari så lase så se în¡eleagå cå Veronica ¿i Caragiale ar fi fost scurt timp
aman¡i, câtå vreme documentele existente nu atestå acest lucru, iar logica nu
conduce spre o asemenea concluzie decât dacå smulgem anumite cuvinte din
contextul general, dându-le anumite sensuri, insinuante?

O întrebare colateralå: unde sunt scrisorile pe care Caragiale i le-a trimis
Veronicåi ¿i pe care aceasta nu i le-a înapoiat? ¥n ce depozit or fi zåcând ¿i de
ce nu or fi fost date publicitå¡ii?

26 decembrie – Veronica: „Da, am voit så må în¿el pe mine însumi ¿i,
prin o prostie, am voit så cred cå te-am uitat; înså dorin¡a nespuså ce aveam
de a te întâlni ¿i regretul cå nu te zårisem måcar, în timp de douå såptåmâni,
era o dovadå vie ¿i puternicå cå sufletul meu era încå plin de tine. Prostia
înså era fåcutå (subl. ns.). Så nu må acuzi, cåci eu sunt atât de dreaptå încât
nici ¡ie nu voiam så-¡i aduc bånuieli ¿i imputåri (subl. ns.), a¿a a fost så fie,
era scris, era destinat.

Dacå tu m-ai fi påråsit, încetând de-a må iubi, poate te uitam ¿i eu de
mult, dar niciodatå nu m-am crezut victima ta cât victima altora, de aceea
toatå ura mea a fost îndreptatå contra acelora care, voindu-mi råul, mult bine
nu ¡-au dorit nici ¡ie.

Eminul meu, când ai ¿ti ce urât îmi este Ia¿ul, j’étouffe, nu mai pot tråi
departe de tine, s-a ispråvit – ori tu vii în Ia¿i ori eu vin în Bucure¿ti, nici nu se
poate altmintrilea, tu trebuie så fii mon petit bébé, cåutat ¿i dezmierdat ¿i
îngrijit ¿i sårutat ¿i cajolat ¿i dorlotat ¿i alintat, ¿i trebuie så fac så mai slåbe¿ti,
¿tii cå te-ai fåcut prea gras, nu merge, poe¡ii trebuie så fie mai afuma¡i ni¡el,
så aibå pu¡in aerul de suferinzi, atunci devin mai interesan¡i. (…)

Mimi, nu ¿tiu unde så scriu acelui domn. Voiesc så-i scriu cu retour recipis,
ca så nu zicå cå nu i-am scris. Eminescul meu, fii lini¿tit ¿i cu sânge rece fa¡å
de el, cåci prin aceasta o så-l dezarmezi – eu îl cunosc de-ajuns. (…)

Tu crezi cå regret pe d. C. Te în¿eli, regret ce-am fåcut.”
„Prostia” invocatå este interpretatå de mul¡i ca o recunoa¿tere a faptului
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cå Veronica ar fi fost ibovnica lui Caragiale. Aparent, „Prostia era înså
fåcutå” sunå limpede, fårå a låsa loc vreunei îndoieli. Så credem înså cå
Veronica îi mårturise¿te lui Eminescu – omul cu care inten¡iona så se mårite
– cå l-a în¿elat cu Caragiale, dupå care, mai în glumå, mai în serios, îl
aten¡ioneazå cå s-a „fåcut prea gras”? Dacå „prostia” ar fi depå¿it nivelul
conversa¡iei ¿i al schimbului de scrisori (care puteau fi douå sau douå sute),
ar mai fi acceptat  Eminescu ca Veronica så fie vizitatå de Caragiale ¿i dupå
aceea ¿i s-ar mai fi crezut aceasta obligatå så îi scrie, „ca så nu zicå cå nu i-
am scris”? Oare aman¡ii se despart prin notariat?

Pentru a în¡elege cât de cât ce anume se putea petrece între Caragiale ¿i
Veronica, ar trebui så ¡inem cont ¿i de alte experien¡e sentimentale ale acestuia.
De pildå, referitor la o altå iubire a lui Caragiale, tot din Ia¿i, Cioculescu noteazå:

„Caragiale era în vârstå de 31 de ani. Numele persoanei care-i inspirase o sim¡ire
atît de vehementå era Fridolina – evident, un nume dat în glumå, dupå o roman¡å de pe
atunci. Ea era pomenitå în acela¿i timp cu Caudella, compozitorul, ¿i cu alte personaje
ie¿ene, unele cu numele în ini¡ialå sau prescurtate altminteri. Acela¿i ton al disperårii ca
¿i în scrisoarea, nepåstratå, la care råspunsese Gabrielescu. Astfel, la 31 martie, joi
(1883), în drum spre Bucure¿ti, Caragiale îi scrie lui Missir cå a «plâns toatå noaptea în
vagon ca un mizerabil» ¿i cå, scriindu-i, plânge iarå¿i (subl. ns.). Avea la el un portret al
persoanei cu «nasul asa», pe care-l privea mereu, dar care portret era «rece ¿i nu vrea så
råspundå Ia nici una din mângâieri»... Apelul e disperat : «Te rog scrie-mi. Sunt pierdut.
Ce am så må fac într-o lunå de zile? Dacå nu-mi scrii tu, dacå îmi lipse¿te ¿i tråsura asta
de unire între Craiova ¿i Ia¿i, ori må împu¿c, ori råmâi cel mai ticålos om din lume.»
Caragiale îi cere lui Missir så mijloceascå pe lângå mai multe persoane, împlinindu-¿i
astfel fågåduiala fåcutå la garå, înainte de plecarea lui: «...cå o så studiezi bine terenul,
cå ai så informezi exact despre toate, cå ai så ob¡ii o vizå femeninå pe una din scrisorile
tale, cå poate o så ob¡ii o scrisoare de la nasul cel momos, cå poate så cape¡i pentru mine
autorizarea så scriu însumi doamnei Reineke»” (subl. ns.).

Acesta e „cinicul” Caragiale? Acesta e nepåsåtorul ¿i neru¿inatul? Desigur,
se poate spune cå fiecare î¿i are slåbiciunile lui ¿i cå un om poate fi chiar bestie
cu to¡i ceilal¡i, mai pu¡in persoana cu iubitå. Este adevårat, numai cå, dacå
putem accepta cå un cinic autentic este capabil så plângå din cauza unei
femei, ne îndoim cå el va recunoa¿te acest fapt, altfel decât constrâns. Må
tem cå se face o mare confuzie între Caragiale ¿i personajele lui.

Precizarea privind „autorizarea” de a scrie cuiva ne aratå cå, în epocå,
schimbul de scrisori avea o mult mai mare importan¡å decât i se acordå aståzi,
coresponden¡a având nu doar prin con¡inutul mesajelor, ci ¿i prin sine
semnifica¡ii pe care aståzi cu greu le în¡elegem. Ni se pare plauzibil ca, pentru
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Veronica (dar nu numai), „prostia” så fi fost comiså în clipa în care a acceptat
så-i scrie lui Caragiale.

28 decembrie – Eminescu: „Nu trebuie så te superi, ba så plângi,
pentru cå eu sunt supårat. N-are a face una cu alta. Dacå-¡i scriu cam
ursuz nu trebuie så crezi cå supårarea mea se îndreaptå în contra ta,
cåci ¿tiu bine cå în contra ta nu am nimic. Fa¡å cu tine caut så-mi port
vina mea proprie (subl. ns.).

Pe domnul în chestiune l-am bruscat în societate, dar a tåcut frumu¿el ca
un om de nimic ce este. Am consultat pe un om cunoscåtor de afaceri ce
trebuie så fac pentru a putea cere scrisorile tale. El mi-a spus cå tu trebuie
så-i ceri. ¥n caz când nu ar voi så le dea, cåci e liber a nu voi aceasta, pot
så-l silesc a-mi da satisfac¡ie. (…)

Te rog, dar, cere-i scrisorile ¿i råspunde-mi apoi dacå ¡i le-a trimis sau
nu. Dacå s-ar låuda cumva la Maiorescu, precum s-a låudat fa¡å de Bådescu,
o poate în orice caz. (???) Nu te mai îndoi cå e de absolutå rea-credin¡å. E un
om care nici nu poate fi altfel. Dragå Nicu¡å, fii bunå ¿i gentilå ¿i laså-må så
te sårut, cåci parcå te våd înaintea mea. ªi nu fii supåratå deloc – vrei så må
supår ¿i eu – tu n-ai nimic de acolo. (…)

N.B. ¥mi scrii cå regretå. Nu regretå nimic, te asigur, nu e gelos deloc ¿i,
dupå spusa lui, nu se teme de a te pierde (subl. ns.). Fii convinså de asta.
Pentru întâia datå te-ai în¿elat cu totul în privirea unui om. ¥ncå o datå, nu
plânge, micul meu porumb, fii rezonabilå. Crede-må cå ceea ce må supårå
momentan nu este vina ta, care-n ochii mei nu e decât råsplata pentru vina
mea ¿i mai mare (subl. ns.), ci le point d’honneur care må obligå a te reabilita
în ochii tåi ¿i ai mei”.

Dacå Veronica l-ar fi în¿elat în modul ordinar în care „oameni de gust”
pretind cå ar fi fåcut-o, ar fi fost Eminescu doar „cam ursuz”? Dar, mai ales,
care este vina lui ¿i în ce putea ea så constea, astfel încât så fie „¿i mai mare”
decât insinuatul ei amor cu Caragiale? Så se fi gândit Eminescu, atunci când
invocå : „vina mea proprie”, la u¿urin¡a cu care a încetat a-i mai scrie Veronicåi,
deoarece a dat crezare unuia ¿i altuia, ascultând de multele pove¡e care par så-
i fi fost date? ¥n ipoteza unui råspuns afirmativ, mai putem så credem cå
„prostia” comiså ¿i recunoscutå de ea avea gravitatea unei „aventuri” cu
Caragiale, în cel mai murdar sens al cuvântului?

Detaliu tragi-comic, Eminescu este gata så îl provoace pe Caragiale la
duel, pentru a ob¡ine scrisorile Veronicåi, uitând cå, atunci când aceasta le
ceruse pe ale lui, vreme îndelungatå procedase în mod similar.
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1882

Ianuarie – Eminescu: „Dragå Veronica, / Iartå-må, iartå-må, iartå-må!
Sunt un la¿, care într-o clipå de nebunie am uitat tot ce-¡i datoresc, iubirea,
nemårginita ta iubire. (…)

Azi, ca prin minune, primesc o nouå scrisoare care cred cå ar fi ultima,
dacå eu nu-¡i råspundeam.

Motivele, iubite judecåtor, sunt numeroase; voi în¿ira pe cele principale:
lipsa de timp, petrecerile, calomniile prietenilor cari au influen¡at caracterul
meu împåciuitor.

Ascultå, dragå, to¡i mi-au interzis ca så-¡i scriu, ziceau cå purtårile tale
sunt nedemne pentru un råspuns din partea mea!

Fiecare scrisoare a ta rede¿teaptå în mine o revoltå în potriva acestei
incon¿tien¡i, dar… eram abrutizat, lipsit de voin¡a pentru a îndepårta aceste
sfaturi neprietene¿ti”.

3 ianuarie – Eminescu: „Va veni o vreme, Nicu¡å, o sper cå o veni, în
care tu vei uita toate durerile ce ¡i le-am cauzat (subl. ns.) ¿i-n care vom
începe ceea ce eu am numit via¡a noastrå nouå”.

6 ianuarie – Eminescu: „Musiu în chestie e, îmi pare, tot în Bucure¿ti.
Dar nu l-am mai våzut”.

2 februarie – Veronica (telegramå): „Grecul ¿i Miron (Pompiliu, fost
secretar al lui ªtefan Micle, pe când era rector – n. n.) fost la mine, to¡i acaså,
n-am putut nu primi. Salutare.”

7 februarie – Eminescu: „Pe pezevenchiul cel de grec nu-l mai primi, te
rog; sau – dacå-l prime¿ti – te oblig så fie ¿i Câmpeanca de fa¡å, pentru cå nu
voi så råmâi tu, om sincer ¿i adevårat, incapabil de viclenie ¿i minciunå, sub
impresia acestui ¿arpe veninos, acestei arhicanalii ingrate, mincinoase ¿i
spioane. – Eine schwache Stunde – zici tu cå e partea slabå a femeilor. De
aceea må tem ¿i eu mai mult decât de orice ¿i de aceea gåsesc preferabil så
nu-l prime¿ti de loc ¿i så-i ceri prin madame Câmpeanu scrisorile, dacå va
veni. Ce mai are a-¡i spune azi, când [a] aruncat asupra fericirii noastre cea
mai neagrå injurie? Eu nu ¿tiu cum tu nu [ai] sentimentul pe care-l am eu ¿i
nu recuno¿ti cå apropierea acestui mizerabil de tine e o injurie mortalå pentru
noi amândoi? Din purtarea ta în aceastå cestiune delicatå voi face un merit,
dacå va fi bunå, un merit pentru care î¡i voi fi recunoscåtor toatå via¡a mea.

Nicu¡å, fii cuminte. Pe mine m-apucå iar furia înnåscutå caracterului
meu, gelozia, cea mai rea ¿i mai amarå din toate patimele. Te rog så n-o
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hråne¿ti, dacå nu vrei så-mi iei lini¿tea trebuincioaså pentru a iubi atât de
senin, precum te-am iubit în momentele cele mai bune ale vie¡ii.”

Pentru cel ce prive¿te derularea faptelor de la distan¡å ¿i fårå a cunoa¿te
anumite detalii, învinovå¡irea lui Caragiale cå ar fi „aruncat asupra fericirii
noastre cea mai neagrå injurie” pare cel pu¡in pe jumåtate nedreaptå, întrucât,
în momentul în care „pezevenchiul cel de grec” i-a atras mai mult aten¡ia
Veronicåi, invocata fericire nu mai exista – neputând fi, prin urmare, murdåritå
de vreo injurie, oricât de „neagrå”. Mai mult, fårå apari¡ia lui Caragiale, care
a stârnit gelozia lui Eminescu, nu se ¿tie dacå sau când acesta s-ar fi împåcat
cu Veronica, dupå o despår¡ire violentå, în care se råniserå reciproc. Foarte
probabil, Eminescu ¿tia prea bine aceste lucruri, chiar dacå îi venea peste mânå
så le recunoascå. Mårturisirea lui din ultimul paragraf atenueazå înså exagerårile
din pasajele precedente sau, mai bine zis, le explicå.

9 februarie – Veronica: „Iubitul meu, / Eu ¿tiu foarte bine ce ar dori
domni¿orul ¿i måsor toatå adâncimea temerii tale cå eu în Eine schwache

Stunde (un moment de slåbiciune – n. ns.) a¿ putea så te fac jertfa lui. ¥mi
pare destul de råu, scumpul meu, cå nu crezi în curå¡ia sufletului meu fa¡å de
tine. Apoi fåptuit-am vreodatå ca cochetå cu tine? ªi m-ai crede tu pe mine în
stare de vreo înjositå råzbunare ca så te nesocotesc fa¡å de cineva ¿i så-mi fac
o glorie din faptul cå mai sunt ¿i al¡ii cårora pot så plac? (…) Mi¡icule, dacå
prin o sfântå mårturisire, care pot så ¡-o fac, acea de a-¡i jura o absolutå
credin¡å trupeascå ¿i sufleteascå (subl. ns.), a¿ putea så-¡i redau lini¿tea, eu
cu drag ¡-o fac ¿i, ceva mai mult, te rog så fii sigur cå, de¿i m-ai fåcut så sufår,
de¿i m-ai uitat de tot odatå, niciodatå eu nu te voi face så suferi nimic ¿i nici
nu voi pune nimic mai presus de tine. Je t’aime tant que je suis incapable,
tant que je suis avec toi, d’étre abjecte. Domnului [Caragiale] îi voi scrie så-
mi trimitå scrisorile prin po¿tå, îi voi spune cå e superfluu de a mi le remite
personal, ¿i presupune-mi, te rog, atâta tact de femeie de a ¿ti cum så-l pun
în respect când întâmplåtor ar veni fårå veste la mine. Dragul meu, am
nesocotit persoane influente, jur pe cruce, pentru tine de care atârnå soarta
mea ¿i a copiilor mei, ¿i te-a¿ uita, crezi tu, pentru domnul Cutare?”

21 februarie – Eminescu: „Apropos! D-nul în cestiune aud cå, dupå
cererea sa proprie, va fi permutat la Curtea de Arge¿ în aceea¿i calitate în
care e la Neam¡. Aceastå cerere a fåcut-o de acum opt sau zece zile la Ministeriu
¿i i s-a acordat. Signe de la profondeur du sentiment? Vorbå så fie. Asta încå
o datå pentru a aråta cå nu existå un sâmbure solid în acest om”.
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Eminescu exagereazå. Cererea lui Caragiale este de naturå så ne convingå
cå Veronica a intuit bine, atunci când i-a spus lui Eminescu cå acesta „regretå
mai mult decât î¡i po¡i închipui”. ¥nclinåm så credem cå cererea lui Caragiale
de a fi mutat în alt jude¡ î¿i are explica¡ia în sinceritatea sentimentelor lui fa¡å
de Veronica. Så ne amintim vorbele acesteia: „mi-a mårturisit cå-i este ru¿ine
så-mi spunå pânå la ce punct må iube¿te ¿i e gelos ¿i se teme cå må va pierde”.
Faptul cå Eminescu contestå onestitatea unor asemenea declara¡ii nu trebuie
så mire, date fiind firea lui dominatå de gelozie ¿i – se pare – subita rivalitate
nåscutå între cei doi. Nu putem împårtå¿i pårerea lui Eminescu, potrivit cåreia
Caragiale ar fi plecat din Ia¿i, din cauzå cå în el n-ar fi existat „un sâmbure
solid”. Credem cå, dacå l-a gonit ceva de acolo, aceasta trebuie så fi fost tocmai
con¿tientizarea zådårniciei sentimentelor lui, neîmpårtå¿ite. Cåci, dacå în
pu¡inele luni petrecute în Ia¿i ar fi tratat-o pe Veronica ca pe o femeie oarecare,
ce motiv ar fi avut så påråseascå Ia¿ii, unde avea amici, ca så se mute la Curtea
de Arge¿, între stråini? Dacå brusca revenire a Veronicåi la Eminescu l-ar fi
låsat rece, ce rost avea så-i påstreze coresponden¡a, creând tensiuni gratuite?
Lucrurile s-au derulat a¿a cum se ¿tie nu pentru cå lui Caragiale i-ar fi lipsit
„un sâmbure solid”, ci, dimpotrivå, pentru cå tocmai acel sâmbure i-a dat tåria
necesarå. ªi trebuie så fi fost nevoie de mare putere interioarå.

23 februarie – Veronica: „Într-adevår; recunosc ca fiin¡å mai arhicanalie,
dupå cum ai numit-o tu (d. Car.) nici cå mai poate så existe vreuna. L-am
întâlnit azi pe stradå, i-am cerut din nou scrisorile ¿i mi-a råspuns categoric
cå nu vrea så mi le înapoiascå; mai mult, mi-a zis cum cå eu nu ¡-am spus, nu
¡-am mårturisit påcatul meu decât ca så må fac mare în ochii tåi ¿i ca så
sfaråm prietenia ce exista între tine ¿i el, et il m’a traite un peu par dessus la

jambe, dupå cum zice francezul; la un loc oarecare ne-am întâlnit cu Pompiliu
¿i cu un alt domn ¿i el atunci îmi zice: pute¡i, M-me så vå continua¡i
primblarea, så nu vå mai deranja¡i cåci eu må duc la garå. Il en rage. Eu m-
am fåcut cå nu ¿tiu ca el a clåmpånit pe la u¿å la mine ¿i l-am întrebat: «Ce
v-a¡i mai fåcut asearå?»; el mi-a råspuns: «Nu se spune»; eu lui nu i-am
mai zis nimic. A propos, zice: «Hei, ai så-l faci pe Eminescu så se batå cu
mine så må-npu¿te...» ¿i câte alte prostii. Nu vreau nimic, domnule, voi
scrisorile mele så mi le înapoie¿ti. «Nu vreu – salutare», i-a fost ultimul
cuvânt. Mi-a mai zis cå mi-am pierdut toatå logica.

Brigadier ne-a întâlnit ¿i mi-a fåcut ochi dulci; el zice: «Acesta î¡i face
curte. nu-i a¿a?» ¿i «D-tale nu-¡i place». «Da, nu-mi place», i-am råspuns.
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E un adevårat spion. Mi-e groazå de tot ce poate fi capabil acest om, dar...
så-l låsåm dracului.” (23 februarie)

26 februarie – Veronica: (Telegramå) „Tåcerea ta m-au nelini¿tit foarte
mult, scrisorile nu mi le-a înapoiat. Scrie” (26 februarie).

August – Eminescu: „Dragå Veronicå, / Nu mai primi nici [cuvânt ¿ters],
nici [cuvânt ¿ters], nici în genere oameni cari-¡i fac curte sau måcar nu-mi
mai scrie lucruri cari må supårå. Se-n¡elege cå un om nu poate intra în casa
unei femei fårå a fi invitat, fårå a i se da un semn måcar cå vizita Iui e
agreatå. Iartå-må, dar acest lucru mi se pare elementar. Dacå în adevår
înså ¡i-i atât de urât, încât sim¡i necesitate de curtea acestor oameni, încai
nu-mi mai scrie ¿i nu-mi mai face ceasuri amare. Destule am pe capul meu ¿i
n-a¿ dori så am mai multe.

Societatea Doamnei C… [nume ¿ters] ar trebui asemenea evitatå, cåci
presupun cå dumneaei trebuie så-¡i fi recomandat pe noul adorator. În genere,
Veronicå, dacå ¡ii la mine câtu¿i de pu¡in, a¿ dori så devii ca mine: så nu mai
ai nici gustul de-a primi curte fie-n aparen¡å, fie-n realitate. Degeaba s-ar
sus¡ine contrarul. O femee care nu vrea ca cineva så se apropie de ea, se
poartå instinctiv astfel încât în adevår nimeni nu cuteazå a se apropia. Tu ai
fost o copilå nebunå, ironicå, plåcându-¡i så-¡i bati joc de o lume întreagå – ¿i
rezultatul care a fost? Cå ea a aruncat cu pietre în tine, cå toate neroziile ei
le-a reflectat asupra ta.

Fii dar, copilul meu, cum te voi eu. Fii copil în adevår, tråie¿te pentru
mine singurå ca så-mi dai curajul så tråiesc pentru tine. O fi råu a¿a cum este,
am fost ingrat fatå cu tine ¿i vinovat, dar iertarea ta va consista în schimbarea
manierei tale de a fi. Pot fi bårba¡i cårora så le parå bine cå femeia lor e
curtenitå. Nu sunt ¿i nu mai pot fi dintr-aciia. Invidia altora nu må bucurå, din
contra må supårå.

Astfel îmi faci inima grea, Momo¡i, ¿i eu a¿ vrea din contra ca scrisorile
tale så må-nsenineze. Tu nu ¿tii, nici po¡i ¿ti cå e¿ti singura mea bucurie în
Iume, tu nu vrei så ¿tii cå eu mai ¡in la semne de la tine, tu nu în¡elegi câtå
lini¿te revarså în mine un singur cuvânt al tåu ; dar un cuvânt nevinovat, un
cuvânt departe de C… (nume ¿ters; potrivit unor repere grafice, este vorba de
aceea¿i doamnå, pe care îi cere så o evite – n. ns.), departe de curtezani, departe
de mizerii. Veronicå, te conjur, fii altfel. E condi¡ia cu care îmi lipesc sufletul
de sufletul tåu, e condi¡ia cu care pot uita tot, tot ce-a amårât amorul meu,
tot ce-a întunecat via¡a mea, e conditia rena¿terii mele. Nu zice så vin, cåci
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¿tii cå momentan nu pot veni ; ¿tii cå n-am ce cåuta în Ia¿i ; cå sunt unul din
oamenii cei mai bine urâ¡i din România, precum tu e¿ti una din femeile cele
mai bine urâte în Ia¿i. Naturi ca ale noastre sunt menite sau så înfrângå
relele sau så piarå, nu så Ii se plece lor. Te sårut, sufletul meu cel dulce, te
sårut de mii de ori ¿i nu mai... nu mai... nu mai face nerozii, cåci te roagå

Emin al tåu în genunchi.”
7 octombrie – Veronica: „Gre¿elile mele sunt multe fa¡å cu d-ta, în aceea

cå am divulgat lucruri pe care d-ta mi le-ai confiat, da, ¿tiu, eu le ¿tiu ¿i le voi
¿ti chiar în momentul mor¡ii mele cumpåni. Le vei måsura d-ta vreodatå pe ale
d-tale dupå justa lor valoare?” (7 octombrie) Epistola începe cu avertismentul:
„Domnul meu, / Cite¿te-må, cåci am så mor!” ¿i se încheie cu o frazå prin
care îl asigurå cå se va sinucide („Te sårut pentru ultima oarå cu nestråmutata
hotårâre de-a muri”).

Aici pare så se încheie unul dintre ciclurile care au marcat nuan¡ata rela¡ie
a lui Eminescu cu Veronica. Nu ¿tim cine îi turna lui Eminescu venin în urechi
în Capitalå, dar este limpede cå reu¿ea mereu så-i strice lini¿tea – performan¡å
nu foarte greu de ob¡inut, în cazul unui om atât de gelos pe cât pare så fi fost el.


Mul¡i istorici literari atacå chestiunile de supremå intimitate ale celor trei

(¿i o fac dupå ureche), dar nu consemneazå nimic despre, bunåoarå, ceea ce
Caragiale nume¿te „scandalul cu portretele ¿i busturile puse fårå sfialå în
circula¡ie ca fiind ale lui” Eminescu. Oare, tåcerea så se explice printr-un
sentiment de ru¿ine pentru mai pu¡in pudicul „protector” Maiorescu, care nu a
intervenit în nici un fel?

Cum am mai spus, dezvåluirile lui Caragiale nu au produs agita¡ia la care
ne-am fi a¿teptat. Faptul cå Maiorescu a intrat cu propria op¡iune ¿i, la nevoie,
chiar cu foarfeca, în versurile lui Eminescu este consemnat de comentatorii mai
riguro¿i, dar atât! Implicit, în felul acesta, atitudinea mult prea slåvitului Maiorescu
este nu doar acceptatå, ci ¿i promovatå ca metodå de lucru ¿i ca paragraf esen¡ial
din ceea ce pare a fi un adevårat regulament de func¡ionare al cercului de istorici
¿i critici literari. ºåranii aveau Legea påmântului, ¿amanii literaturii au legea
foilor scrise, care le oferå drepturi absolute asupra crea¡iei autentice, fårå så le
impunå ¿i obliga¡ii. Un scriitor råu våzut de dumnealor poate plåti cu nedifuzarea
produselor gândirii lui, din cauza cronicilor nefavorabile. Justificate ori ba,
atacurile împotriva lucrårilor lui, indiferent de ce soi ar fi acestea, a¿eazå între
acesta ¿i public un zid, care, uneori, se întâmplå så nu fie niciodatå escaladat.
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Se poate pune întrebarea: sunte¡i de acord cu libera exprimare a opiniei
fiecåruia? Suntem. Dacå sunte¡i, trebuie så accepta¡i ¿i faptul cå orice cronicå
literarå nu este altceva decât o pårere puså pe hârtie. Bine, am întreba la rându-
ne, dar poate oricine så-¿i facå publice asemenea opinii? Nu – ni se råspunde.
Påi, dacå numårul celor care au libertatea så scrie ce cred – ¿i, astfel, så
influen¡eze pårerea publicului – este limitat ¿i dacå, a¿a cum se întâmplå, ei
sunt selec¡iona¡i pe baza unor criterii (nu discutåm care), nu ne aflåm în fa¡a
unei false libertå¡i a opiniei? Nu credibilitatea diferitå a pu¡inilor ajun¿i la
tribunå este cea care face ca o gazetå så se vândå mai bine decât alta? Dar
erorile? Pentru ele nu plåte¿te nimeni? Creatorii care cad victimå relei-credin¡e
ori prostiei unor critici literari (nu degeaba, una dintre conferin¡ele ¡inute de
Caragiale s-a numit Ga¿te ¿i gâ¿te literare!) pot fi socoti¡i „pagube colaterale”?
Se include destinul sau respectabilitatea unui creator în aceastå categorie, a
pierderilor nedorite ¿i pentru care nimeni nu este tras la råspundere? Tocmai
el, cel fårå de care nu ar exista nici istorie, nici criticå literarå poate fi sacrificat
fårå clipire, în vreme ce responsabilii de drama lui beneficiazå de o
inamovibilitate la care ar jindui ¿i cei mai înal¡i magistra¡i ai ºårii?

„Båtrâna proxenetå”

Când analizåm destinele lui Eminescu, Creangå ¿i Caragiale (implicit, ¿i
Veronica) constatåm cå nici unul dintre ei nu a avut rela¡ii cordiale nici cu Junimea,
nici cu partidul liberal, care a guvernat mult timp ºara. Cu alte cuvinte, to¡i trei
s-au aflat, mai mult sau mai pu¡in få¡i¿, pe pozi¡ii contrare Puterii. ªi, faptele o
dovedesc, to¡i au avut de suferit. Eminescu a fost în mod cert victimå a celei
mai negre spume a clasei politice. Deoarece referitor la Creangå ¿i la Caragiale
nu de¡inem probe la fel de concludente precum cele din dosarul Eminescu, nu
avem temeiul pentru a sus¡ine cå ¿i împotriva lor ar fi ac¡ionat aceea¿i clicå. Un
lucru înså este indiscutabil: în timpul vie¡ii, nici unuia, nici celuilalt nu i-a fost
recunoscutå valoarea adevåratå, iar dupå ce s-au stins, din întregul geniului lor,
criticii partizani au re¡inut numai ceea ce a fost pe gustul dumnealor. De aceea,
nici aståzi, Creangå ¿i Caragiale nu sunt cunoscu¡i ¿i recunoscu¡i prin întreaga
lor personalitate. Bomfaierul limitårii ¿i al intereselor politice a desprins din
întregul Eminescu doar poetul, din Caragiale – numai dramaturgul, iar Creangå
a fost redus la dimensiunea unui hâtru care ¿tie ¿i spunå snoave.
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Legarea celor trei de Junimea este evident for¡atå, sfidând adevårul. De
aici, o nedumerire: în epocå, mai în¡elegeam cå interesul personal îl determina
pe Maiorescu så se afi¿eze alåturi de tot ceea ce era, deja, valoare constituitå.
Dar aståzi? Cine mai are ¿i aståzi ceva de câ¿tigat de pe urma acestei strategii,
care nu exceleazå prin rigoare ¿i prin bun-sim¡? Au fost Eminescu, Creangå ¿i
Caragiale ucenicii lui Maiorescu? Nu. Este Maiorescu autorul unei concep¡ii
estetice foarte limpezi ¿i originale, care i-a entuziasmat pe cei trei? Nu. Studiul
Direc¡ia nouå, de pildå, socotit de unii drept un fel de cålåuzå în lumea literaturii,
nu reprezintå altceva decât o sumå de constatåri fåcute într-un moment istoric
dat, asupra unei ståri de fapt întru totul independente de (contribu¡ia majorå a
lui) Maiorescu. Direc¡ia nouå nu este un drum deschis de Maiorescu, ci o cale
aleaså de al¡ii ¿i pentru care a optat ¿i el – fapt care, inevitabil, l-a dus la
contestarea celor care aveau alte preferin¡e. ¥n livada crea¡iei celor trei mari
spirite, Maiorescu a fost doar culegåtorul. ªi, adesea, vicleanul arbitru!
Maiorescu nu a fost un personaj „de direc¡ie” decât pentru critici – care, desigur,
trebuie så se revendice ¿i dumnealor de la cineva. Maiorescu nu a fåcut muncå
de crea¡ie, ci a dat note marilor lui contemporani. Mi¿cårile lui studiate, vorbele
controlate ¿i rostite scandat, l-au transformat într-un personaj de teatru ¿i nu ne
ajutå dacå ne prefacem a uita cå, oricât de talentat ar fi actorul ¿i oricât de
sclipitoare i-ar fi replicile, el joacå – totu¿i – un rol.

Când Maiorescu, în prefa¡a primului volum de Discursuri parlamentare,
îi folose¿te numele, prezentându-l drept membru al a¿a-numitei Junimi literare,
Caragiale reac¡ioneazå prompt, corectându-l pe magistru:

„Ce-o fi cåutând numele meu aci, atâta nu-n¡eleg…”

Caragiale afirmå cå a ajuns „din întâmplare” în casa magistrului, unde
l-a dus Eminescu, „într-o searå din toamna anului 1877”, precizând:

„De atunci n-am mai avut nici o atingere cu acea societate literarå, decât, poate,
vreodatå-n treacåt, lucru de care nu-mi pot aduce aminte; cåci n-am jucat absolut nici
un rol deosebit în «Junimea» (subl. ns.), afarå doar de rolul de naiv din seara aceea,
singura de care mi-aduc aminte, având de ce.” (Vezi Exces de onoare).

Rândurile acestea au fost scrise în 1897. Câ¡iva ani mai târziu, la 18
decembrie 1906, Caragiale i s-a adresat din exil prietenului lui, M.
Dragomirescu, referindu-se la Maiorescu în urmåtorii termeni: „Te mai felicit
apoi cå-n fine ai divor¡at. Eu eram sigur cå a¿a o så se ispråveascå dragostea.
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Trebuia odatå onestul june ageamiu så-¿i deschidå ochii ¿i så vazå cât e de
falså båtrâna proxenetå, sulemenitå, cånitå ¿i magiunitå (subl. ns.) ¿i så
se hotårascå odatå a-i da un categoric adio-oriental, precum meritå o a¿a
paciaurå lipsitå de cea mai elementarå omenie (subl. ns.), ¿i precum i s-a
mai întâmplat de atâtea ori”.

I. C. Negruzzi – un bicisnic bârfitor

Rela¡iile lui Creangå cu Junimea nu au fost nici ele dintre cele mai strânse
¿i mai fericite. ªi, în mare måsurå, era firesc så fie a¿a. Creangå nu cuno¿tea
sisteme filozofice sofisticate, nu mitralia cu no¡iuni, nume ¿i citate. Cu toate
acestea, puterea lui de a descoperi ¿i a în¡elege esen¡ele era mult mai mare
decât a majoritå¡ii celor trecu¡i prin prestigioase universitå¡i stråine. El a avut
harul, atât de rar întâlnit, de a putea dezlega ¿i mânui mesajele aparent banale
închise în exprimåri ¡åråne¿ti, prea pu¡in cizelate din punctul de vedere al
orå¿eanului ¿colit – cum era grosul ciurdei de sfertodoc¡i din Junimea. Ca
formå, la Creangå totul este simplu ¿i concis, iar ca fond, pove¿tile lui sunt
coduri pentru adevåruri verificate de multe genera¡ii înaintea lui. Creangå este
unul dintre pu¡inii autori a cåror operå råmâne valabilå pentru toate vârstele ¿i
ale cårei profunzimi, oricât ar pårea de paradoxal, sunt mai lesne absorbite de
copii, chiar dacå nu în mod con¿tient.

Erudi¡ia lui Creangå era de cu totul altå facturå decât erudi¡ia obi¿nuitå. El
a avut harul de dezlega ¿i mânui stråvechi mesaje aparent banale, a¿ezându-le
în exprimåri surprinzåtoare pentru gustul lumii culte. Dacå ar fi så simbolizåm
cultura românå printr-un arbore, a¿a-numitul „om citit” ar fi frunza – bine
individualizatå ¿i sensibilå, dar u¿oarå ¿i fragilå, plåcutå ochiului ¿i frumos
¿optitoare la adierea vântului, dar efemerå. Maså compactå, în care vremurile
topesc continuu anonimi, rådåcina unei culturi trece tåcutå ¿i nevåzutå (poate,
din cauza permanen¡ei ei, greu de acceptat alåturi de tot ceea ce tråie¿te sub
semnul vremelniciei). Lipsitå de strålucirea clipei, rådåcina då stabilitate
întregului ¿i extrage tot ceea ce este de extras din frunzele moarte, pentru a le
hråni pe cele vii, spre perpetuarea genera¡iilor. Ea este începutul ¿i semnul
de statornicie, fårå de care nimic nu existå.

Pentru junimi¿tii cu ifose, Creangå era doar un element exotic, un fel de
recipient plin cu pove¿ti hazlii, preferate fiind cele „corosive”. De¿i nici unul
nu îl putea imita, nimeni nu socotea asta o pierdere. A fi „povestitor popular”
nu era nici o scofalå, pentru cå nu aducea nici bani, nici faimå. Mul¡i sunt
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sincer convin¿i cå, dacå ar vrea, ar putea så imite întru totul un ¡åran, de la
coarnele plugului, la horå sau la ¿ezåtoare – semn cå nu ¿tiu despre ce vorbesc.

Creangå a fost în mod deosebit pasionat de politicå, dar nu s-a ¡inut
de „politicale” decât, scrie el, „de la 1866 pânå la 1872”. Na¡ionalist
pânå în måduva oaselor ¿i adept al „Frac¡iunii libere ¿i independente”,
aflate sub influen¡a lui S. Bårnu¡iu, Creangå avea drept principal du¿man
Junimea – „…închipuindu-¿i – scrie  I. Negruzzi – cå noi voim så vindem
¡ara nem¡ilor ¿i jidanilor”. (Nu ¿tim dacå asta era pe atunci în mintea lui
Creangå, dar cert este cå, peste vreun deceniu, Junimea a sprijinit guvernul
liberal când a încheiat Tratatul secret cu Austro-Ungaria ¿i Prusia, låsând de
izbeli¿te Transilvania, ¿i a sus¡inut modificarea Constitu¡iei, în favoarea
evreilor.) Prin anii ’70, în disputele politice, junimi¿tii se fereau de Creangå,
a cårui pozi¡ie fermå ¿i ironicå îi punea în mare dificultate. I. Negruzzi
relateazå un astfel de moment, în care a constatat pe pielea lui u¿urin¡a cu
care acesta îl putea pune la punct. Concret, când Negruzzi, „candidat la
deputå¡ie”, i-a amintit unui alegåtor cå îi fåcuse un serviciu ¿i, spre
compensare, i-a cerut så-l voteze, Creangå s-a amestecat în vorbå:

„N’are aface una cu alta, domnule Negruzzi, d-ta i-ai fåcut un serviciu privat, ¿i
aici e vorba de trebi publice. Bate dumneata la alte u¿i, noi oamenii cei mici, votåm pe-
ai no¿tri”

Foarte succint, pårerea lui Creangå despre politicieni o gåsim ¿i în epistola
trimiså lui Slavici, la 21 octombrie 1878:

„Stimabile domnule ¿i frate Slaviciu,
¥¡i mul¡umesc din suflet pentru bro¿ura ce mi-ai tråmis. –
Ca fiiu din popor, admit în totul pårerile D-voastrå; nu m’am putut opri de a

vårsa lacråmi, våzând nenorocirea ce ne amenin¡å în viitoriul ¡årei ¿i al copiilor ei ! ªi
cu atâta mai mult am sim¡it, cu cât de mic copil am våzut vicle¿ugul acestui neam (este
vorba de evrei – n. ns.) ... îndåråtnic ¿i risipitoriu la ce ¡inte¿te...

Dar oamenii no¿tri de stat ! ... Ochi au ¿i nu våd ; urechi au ¿i nu aud, cåci totdeauna au
luat cårbunele cu mâna sårmanului ¡åran, care la urma urmelor tot el a plåtit gloaba. Vorba
ceea, «Capra b... ¿i oaea trage ru¿ine». – De-ar ¿ti boii din cireadå, ce mânå becisnicå îi duce
la tåetoare ! – Dar nu ¿tie sermanul dobitoc ¿i de aceea tace ¿i rabdå ; duce în spate toate
sarcinele ¿i hråne¿te pe netrebnicii, cari î¿i râd de dânsul ! Påstori nu-s ¿i cânii lipsesc. ª’apoi
¿tii cå într’un sat fårå câni, se primblå mi¿eii fårå bå¡.. 

Noi cari am gustat amarul, så despre¡uim pe oamenii cei ce lucreazå fårå de lege, ¿i så
nu ne înso¡im cu ale¿ii lor – pentru a lua pânea din gura fiilor ¿i a o arunca Cânilor. –

Cred cå-i destul o måciucå la un car de oale.” 



192 Nr. 3-5Semnele timpului

Cå Eminescu ¿i Creangå au fost trata¡i la fel de mizerabil de Junimea
ne-o dovedesc chiar unii junimi¿ti, negri la suflet, dar – slavå din nou Cerului!
– nu ¿i inteligen¡i. Pentru I. Negruzzi, membru fondator al organiza¡iei ¿i
redactor al Convorbirilor literare, Creangå a fost doar unul dintre cei pe
care numitul nu i-a avut la inimå ¿i împotriva cårora a folosit absolut orice
armå, inclusiv calomnia ordinarå:

„Din nenorocire, el [Creangå] n’a sfâr¿it amintirile sale! ªi Creangå ca ¿i Xenopol
s’a pus în salce la o babå din mahalaua Påcurari ¿i când a e¿it deacolo dupå ¿ase
såptåmâni n’a mai putut redobândi sånåtatea (subl. ns.). Un le¿in l’a apucat odatå în
claså pe când da lec¡ie ¿colarilor, ¿i vreo douå ceasuri a fost crezut mort.

Dupå o lungå curå Creangå a scåpat, dar el nu ¿i-a mai putut recâ¿tiga puterile
perdute pânå la moartea lui (subl. ns.), urmatå în 31 Dechemvrie 1889.

Prieten intim cu Eminescu, Creangå plângea în zilele sale de sånåtate nebunia
poetului ¿i Eminescu în momentele lucide vårsa lacråmi dupå boala povestitorului
popular. Moartea timpurie a acestor doi bårba¡i, unici în specialitatea lor a fost o perdere
mare pentru literatura na¡ionalå.”

A¿adar, Eminescu ar fi fost „nebun”, iar Creangå ar fi avut sifilis! Dar de
ce så ne miråm? Lui A. D. Xenopol, pentru cå a rupt-o cu Junimea, Negruzzi
nu i-a schimbat originea?

„Alexandru ¿i Nicu Xenopol sunt fiii unui evreu botezat care era director al
penitenciarului din Ia¿i ¿i se însurase cu o româncå. Båtrânul Xenopol nu era de felul
lui din capitala Moldovei, dar nici din Grecia nu venise, ¿i numele cu termina¡ia în
opulo îl alesese numai pentru a face så se creadå cå originea sa era greceascå iar nu
jidoveascå. ¥nså oricine vorbise odatå cu dânsul nu putea avea nici o îndoialå despre
neamul din care se trågea: ¿i tipul ¿i vorba sa îi dovededau originea mai limpede decât
ori ce document.”

Deci, trebuie så ne hotårâm cui acordåm încrederea noastrå: urechii lui
Negruzzi ori documentelor? (A. D. Xenopol afirmå altceva: tatål såu, un
anglo-saxon adus de soartå la Gala¡i, se låså „botezat de colonelul Schelety…
care-i dådu numele de Dimitrie ¿i-i schimbå tot odatå ¿i familia din Brunswick
în Xenopol, adicå fiul stråinului”, ocazie cu care a trecut de la cultul protestant
la cel ortodox. „El – continuå Xenopol – se stråmutå la Ia¿i, unde fu mai
mult timp dragomanul consulatului prusac de aici, încå o dovadå cå el nu
era Evreu, de oare ce pe atunci Evrei[i] nu erau primi¡i în func¡iile prusiene.
¥n Ia¿i el se cåsåtori cu Maria Vasiliu, fiica unui fabricant de ¡igle din
Påcurari…” – vezi Istoria ideilor mele. ¥n ultimele pagini ale acestei lucråri
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neterminate, Xenopol precizeazå: „Nu sunt antisemit, dar nu pot nici måcar
gândi de a da drepturi unei mâni de oameni ce ¿i påstreazå caracterul stråin
în ¡ara noastrå. Mai ales care nu vorbe¿te române¿te”.)

Dar atacul cu adevårat neru¿inat dat de Negruzzi împotriva marelui istoric
este urmåtorul:

„De altminteri el se deosebi ¿i ca scriitor ¿i ca conferen¡iar în prelec¡iunile populare
ce ¡inu cu noi împreunå ¿i de sigur ar fi devenit cu timpul un autor însemnat dacå o boalå
care luå propor¡ii îngrijoråtoare nu ar fi oprit desvoltarea normalå a talentului såu. ¥n
desperare de a se mai îndreptå cu doctorii, Xenopol se puse în salce la o babå unde ståtu
6 såptåmâni într’o cåldurå constantå de aproape 30 grade – ceea ce-i pricinui un fel de
transport la creeri (?). El se ridicå de pe aceastå boalå cu desåvâr¿ire schimbat. Ochii
såi erau stin¿i, el clipea fårå întrerupere din pleoape, vorbea îngåimat, era totdeauna de
pårerea ori¿icui, pe scurt avea a¿a de evidente semne ale unei boli mentale, încât îl
crezuråm pierdut. ¥nså încetul cu încetul se îndreptå din starea aceasta. El redobândi
u¿urin¡a vorbirii, se puse din nou pe lucru cu vechea sa hårnicie, dar niciodatå n’a putut
redeveni omul ce fusese odatå. Ce deosebire între discursurile ¿i scrierile sale de odinioarå
¿i cele de acum! Mai trist este cå din cauza se vede a slåbirii inteligen¡ei, el nu mai putu
masca oarecare manifeståri ale caracterului; el deveni råu camarad, invidios ¿i doritor
de câ¿tiguri materiale. (…) Fårå alt motiv decât de a fi bine våzut de cei tari, el se puse så
scrie articole anonime îndreptate contra Junimii ¿i chiar contra lui Maiorescu personal…”

Prin urmare, ca ¿i Creangå, ¿i Xenopol ar fi fost atins de sifilis ¿i, dupå
tabloul clinic confec¡ionat ¿i lui Eminescu, alt pretins luetic, ¿i el ar fi suferit
o pråbu¿ire în plan moral, devenind råu camarad ¿i avar. ªi, cum altfel?, s-ar
fi prostit, sclipirile inteligen¡ei lui råmânând, pasåmite, simple amintiri. Så
în¿iri baliverne, calomniind pe to¡i cei ce nu gândesc ca tine, spurcând în
stânga ¿i în dreapta, e u¿or, dacå ai obrazul gros! Unde n-ar fi dat Dumnezeu
ca „sånåtosul” Negruzzi så lase în urmå o operå cel pu¡in egalå cu aceea a
„bolnavului” A. D. Xenopol!

„Maiorescu a cåutat så-mi impue
modul såu de a vedea”

¥n cazul lui Eminescu, versiunea Junimii referitoare la raporturile în care
s-ar fi aflat cu acesta, o cunoa¿tem. Pentru a în¡elege mai bine în ce måsurå
Eminescu împårtå¿ea sau nu aceea¿i opinie, vom cita din monografia lui
Gheorghe Cålinescu:
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„Privind lucrurile în aceastå luminå, unele rânduri, adevårate sau apocrife,
atribuite lui Eminescu, din care unii vor så tragå o concluzie defavorabilå lui Maiorescu,
¿i anume cå nu el a descoperit ¿i cålåuzit geniul lui Eminescu, ne apar sau ca un efect
al unei supåråri trecåtoare, sau ca o intrigå de¿ån¡atå. Fraze ca acestea, luate în
cuprinsul lor direct, ne-ar umple de uimire :

«Tot acum pricep de ce Jaques Negruzzi îmi da a-n¡elege cå d. Maiorescu m-a ajutat
mult, fåcând så fiu cunoscut, adicå un fel de celebritate, pe care eu n-am râvnit-o nicicând,
dar mai ales din partea d-lui Maiorescu care s-o fi låudând cu talentul meu, fårå så ¿tie
cå mie nu-mi prea place lauda d-sale lipsitå de sinceritate, având tot interesul så câ¿tige
cu numele meu un credit moral revistei Convorbiri literare... Am fost condus, cu toate cå
aveam dreptul så conduc, fiind superior multor din acel cerc literar... D. Maiorescu a
cåutat så-mi impue modul såu de a vedea (subl. ns.), dar eu îI priveam în ochi fix, a¿a ca
så creadå cå-l în¡eleg, pe când de fapt sburam cu gândul în alte pår¡i... Din îndemnul lor
n-am scris nici un rând (subl. ns.), nici n-am fost inspirat... Acum, când sunt departe, îmi
sunå în urechi sfaturile spuse pe un ton dulce, ademenitor, cu scopul de a må atrage, ca
påianjenul prada ; apoi satisfåcut, dacå se poate, prin umilire, iatå cine e chemat så
ståpâneascå. Mårire, cât se poate ; prin ce mijloace nu-ntreba, sunt mai murdare ¿i mai
negre decât glodul...»

Dacå Eminescu le-a scris într-adevår, el era prada unei furii spumegânde, unei fobii
maladive, scuzå poate a unor atari violen¡e ¿i ingratitudini. ªi într-adevår, pe måsurå ce
boala poetului înainteazå, caracterul omului se face tot mai bånuielnic ¿i mai violent,
sfâr¿ind cu mania persecu¡iei (subl. ns.). Aceastå împrejurare cât ¿i interven¡ia «Junimii»
în legåturile poetului cu Veronica Micle explicå, a¿adar, unele ie¿iri påtima¿e, dar în
stårile sale potolite suntem încredin¡a¡i cå Eminescu vedea în Moiorescu nu un
«påianjen» prådalnic, ci pe strålucitul intelectual (subl. ns.) pe care îI apårase la Viena
de «scuipatul» lui I. Bumbac.”

Cålinescu vorbe¿te, deci, de „rânduri, adevårate sau apocrife, atribuite
lui Eminescu”. Råmâi interzis. Cum se poate ca lumea criticii literare så accepte
vreme de decenii ca un text så fie suspectat cå ar fi un fals, folosindu-l fårå
ca nenumåra¡ii litera¡i care au ¡inut så-¿i spunå pårerea så nu apeleze la
profesioni¿tii care pot efectua o expertizå criminalisticå a scrisului – singurii
care pot avea un cuvânt important de spus? Convine cuiva aceastå stare de
incertitudine? Se teme cineva cå, dacå s-ar dovedi cå fragmentul a fost scris de
mâna lui Eminescu, raporturile lui cu Junimea ar trebui revizuite?

Pozi¡ia partizanå a lui Cålinescu este limpede. El sus¡ine douå
neadevåruri profunde: 1) Maiorescu ar fi  „descoperit ¿i cålåuzit geniul lui
Eminescu”;  2) dacå Eminescu a avut vreun cuvânt greu la adresa numitului,
faptul s-ar explica exclusiv prin nebunie. Punând el însu¿i pe gânduri,
Cålinescu afirmå (de unde le-o scoate?) cå, „pe måsurå ce boala poetului
înainteazå, caracterul omului se face tot mai bånuielnic ¿i mai violent,
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sfâr¿ind cu mania persecu¡iei”. ¥n alte capitole, Cålinescu se va referi la o
formidabilå apatie a lui Eminescu – apatie care nu se potrive¿te deloc cu
un caracter „tot mai bånuielnic ¿i mai violent”.

Capabil, dar nu pe måsura orgoliului såu nemåsurat, în loc så încerce
så creascå el însu¿i, Cålinescu se stråduie¿te så mic¿oreze cu orice pre¡
statura moralå a lui Eminescu, aducând-o la nivelul såu. ¥n octombrie 1877,
Eminescu demisioneazå de la Curierul de Ia¿i. Motivul îl gåsim într-unul
din manuscrisele sale:

„Misiunea mea dupå contractul verbal ce l-am avut cu asocia¡ii e så relatez fapte,
nu så apår persoane sau så atac persoane, cåci pe terenul afacerilor publice persoana a
fost ¿i este lucru secundar. Dacå în noti¡e literare am citat numele, simpla cauzå e cå pe
acest teren terminul hotårâtor e talentul individual, pe când nu se cere nici un talent
individual pentru a repara o uli¡å sau a drege fânare.

D. Mircea a recurs atunci la o insinua¡iune ¿i mai meschinå pentru d-sa, ¿i mai
desguståtoare pentru mine.

D-sa så scrie laude primarului ¿i så treacå în public ca fiind scrise de mine. Aceasta
îmi convenea ¿i mai pu¡in, de vreme ce n-a¿ fi voit cu nici un pre¡ ca stilul unui om, care
nu ¿tie så scrie, så treacå drept stil al meu ¿i idee a mea.”

Date fiind toate acestea, Eminescu anun¡å:

„Så se ¿tie deci cå eu nu mai 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.”

Pentru Cålinescu, solicitarea numitului „D-l Mircea” (directorul
Tipografiei Na¡ionale, unde, informeazå Cålinescu, „se imprima Curierul”)
era fireascå, întrucât, precizeazå el, jignind întreaga tagmå a jurnali¿tilor, „To¡i
redactorii din lume au fåcut asemenea servicii inofensive prietenilor ¿i
cunoscu¡ilor”. Så fie un atare aranjament un biet „serviciu inofensiv”? Cine
traseazå linia dincolo de care textele scrise la comandå (¿i, poate, pe bani)
devin altceva decât „serviciu inofensiv”? Câte asemenea servicii inofensive
a fåcut Gh. Cålinescu ¿i cui?

Dar så continuåm a cita din monografia Via¡a lui Mihai Eminescu:

 „ªi totu¿i, în aceastå atitudine, se ascunde un aspect al poetului nebånuit de mul¡i.
Maiorescu ¿i al¡ii ne-au învå¡at så vedem un Eminescu naiv ca un copil, nepåsåtor la
laudå ca ¿i la injurie, lipsit de orice vanitate de autor, pânå într-atât încât så trebuiascå
a i se smulge manuscrisul din mânå spre a fi publicat, senin, într-un cuvânt, ¿i abstract.
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Imaginea este strâmbå. Eminescu nu era un vanitos mårunt, de felul celor care abundå
în lumea literelor, avea înså un sentiment înaintat despre sine ¿i nu mai este îndoialå cå
se socotea cel mai mare poet al vremii (subl. ns.). Pårerea lui despre toatå lumea literarå
înconjuråtoare era detestabilå iar critica îl irita. Si dacå el, din sentimentul superioritå¡ii,
råmânea aparent rece la ironii sau atacuri, în hârtiile sale î¿i vårsa necazul în chip de
epigrame :

Critici, voi, cu flori de¿erte,
Care roade n-a¡i adus –
E u¿or a scrie versuri

Când nimic nu ai de spus.”

Teamå mi-e cå, prin rândurile mai sus citate, Cålinescu apårå inclusiv
propria pozi¡ie. ¥n vreme ce „olimpianul” a avut puterea de a include poezia
Criticilor mei încå din prima edi¡ie a poeziilor lui Eminescu, „divinul” abia
reu¿e¿te så o citeascå, fårå så se inflameze.

Så frunzårim mai departe:

„Poetul se înåsprea în lini¿tea odåii sale împotriva grozavei domina¡ii culturale
a lui Maiorescu, ce i se pårea cå absoarbe ¿i deviazå aten¡ia opiniei publice de la
opera sa creatoare la sterilitatea plinå de recompense a criticului ¿i, poate în råtåcirea
premergåtoare mor¡ii morale, gândea serios cå strålucirea aceluia ¿i a Convorbirilor
se construise pe bazamentul poeziei sale. EI în¿irå în deriziune titlurile lui Maiorescu
(ms. 2256, f. 74 v) :

«Excelen¡a Sa D. Titu Liviu de Maiorescu, Ministru secretar de Stat la Departamentul
Cultelor ¿i Instruc¡iei publice, Ministru plenipoten¡iar al Maiestå¡ii [-sale] regelui
României pe lângå Curtea Maiestå¡ii-Sale Imperatorelui Germaniei ¿i Regelui Prusiei,
Comandor ¿i al Marelui Cordon al Stelei României in spe, Cavaler al Ordinului
Benemerenti, clasa I, de facto, Dr. în filosofie ¿i magistru al artelor liberale, De utriusque
iuris, Membru al Academiei Române, Rector magnificus al Universitå¡ii din Ia¿i, membru
al Societå¡ii geografice din Paris, prezident al ilustrei societå¡i «Junimea» ¿i al multor
alte ilustre ¿i învå¡ate societå¡i membru, membru al Societå¡ii filosofice din Berlin,
Redactor en-chef al jurnalului Timpul, Director al Institutului pentru înalte învå¡åturi al
Regelui Moldav Vasile Lupu, ¿ef al Partidului Conservator din România, Director al
råspânditului organ european Convorbiri literare, profesor universitar de metafizicå,
esteticå, logicå, moralå, psicologie ¿i istoria filosofiei, profesor de altfel de istorii la
¿coala centralå de fete etc.. etc., etc.»

Despre P. P. Carp io pårere mai bunå (ibid.). Pe Iacob Negruzzi. om intrepid ¿i autor
copios, îl privea cu închideri ironice din ochi ¿i, într-o vreme, chiar cu oarecare du¿månie.
Pu¡ina pre¡uire ce-i då ca scriitor se våde¿te din chiar rezerva îndråznea¡å pe care o face
asupra operei acestuia în coresponden¡a sa cu el. Iar în câte o în¡epåturå încredin¡atå
hârtiei ironiza plagierea din spaniole¿te, fåptuitå de Negruzzi în Amor ¿i viclenie, punând
pe Donna Diana, eroina piesei spaniole plagiate, så se plângå:
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– Neci n-a¿ plânge, caro mio,
De ar fi traduc¡iune – 
Rea ori bunå, ea nu schimbå
Din valoarea mea internå.
Dar Negruzzi, mio caro,
El a scris o comedie,
Comedie-originalå ;
Viclenie ¿i amor.
Acolo må våd pe mine
Figurând sub nume – Elena.
lar pe Manuel il caro
Våd cå mi-l numesc Costicå.
Darå cum c-a imitat-o
Nici n-o spune, nici n-o scrie,
Ci pe mine må sile¿te
Så recit la versuri rele.
Dar, culme a spiritului de frondå, Eminescu dispre¡uie¿te pânå ¿i Convorbirile

literare, care-i publicau poeziile (ms. 2262, f. 102 v.) :

Tu revistå ageamie, Convorbiri mult låudate.
O. tu, moarå de palavre, ce lucrezi atât de harnic,
Contra oamenilor vrednici al tåu glas este zadarnic ;
Sumu¡ind a tale javre, tu la capåt n-o vei scoate.

Vânt ¿i pleav-a ta ¿tiin¡å, visul tåu e o nålucå,
Råtåce¿ti pe pârtii veche vrând så sco¡i din råtåcire,
Dar menit î¡i este capul, ton¡ii sunt meni¡i din fire
Flori så poarte la ureche, ¿arlatani de nas så-i ducå.
Câtå vreme a stat la Ia¿i, poetul a fost totu¿i nelipsit de la reuniunile societå¡ii,

devenind stilpul ei central.
……………………………………………
Cu Pogor, Eminescu avea ¿i alt mår de discordie. Pogor, cosmopolit ¿i zeflemist, lua

în râs istoria românilor, gândindu-se cå, atunci când Fran¡a dådea pe Molière ¿i pe
Racine, românii erau într-o stare de barbarie completå. La o astfel de afirma¡ie u¿uraticå,
Eminescu se sculå o datå, vânåt de indignare, ¿i spuse cu glasul grav cu care salutase
Blajul:

« – Ceea ce nume¿ti d-ta barbarie, eu numesc a¿ezarea ¿i cumin¡enia unui popor,
care se desvoltå conform propriului såu geniu, ferindu-se de amestecul stråinului. Dupå
d-voastrå, atunci, Statele-Unite sunt idealul unui popor, iar epoca cea mai glorioaså o
poporului nostru este a Fanario¡ilor?»”

¥n ceea ce-l prive¿te pe Eminescu, punctul lui de vedere pare limpede.
Faptul cå Eminescu a participat la ¿edin¡ele Junimii nu înseamnå cå ar fi
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fost un junimist. De altminteri, ce se în¡elege prin „junimist”, afarå de
„persoanå care graviteazå cuminte în jurul nucleului format din Carp,
Maiorescu ¿i Th. Rosetti”? Nimic! Junimea nu a avut o doctrinå clarå nici
måcar în plan politic, jocurile ei fiind pur conjuncturale. ¥n ceea ce prive¿te
linia culturalå, aceasta a fost extrem de simplistå ¿i, dacå elementele creatoare
ar fi fost produsul ei, un mare numår din valorile de aståzi nu ar fi existat.
Din fericire, a¿a cum am mai spus, Junimea (de fapt, Maiorescu, creierul
„departamentului” de culturå, sectorul politic fiind condus de P. P. Carp) s-a
pliat pe ceea ce exista independent de ea. De aceea, nu ea „a dat” ceva
literaturii române, cum se obi¿nuie¿te a se spune, ci literatura, bunå-rea, a
oferit Junimii un material fårå de care Convorbiri literare ar fi sucombat
rapid. A spune cå Maiorescu „a descoperit ¿i cålåuzit geniul lui Eminescu”
este un neadevår flagrant, o obråznicie.


Care e rostul ultimelor pagini? Ancheta noastrå jurnalisticå nu urmåre¿te

så impunå opinii, chiar dacå, uneori, contextul ne obligå så exprimåm explicit
ori doar så sugeråm ¿i pårerea strict personalå. Rolul principal al acestui demers
este de a furniza o documentare cât mai bogatå ¿i cât mai corect sistematizatå,
astfel încât fiecare så poatå trage nemijlocit concluzii. Pentru aceasta, înså, nu
ajunge ca noi så eliminåm anumite lucråri sau teorii, doar pe considerentul cå
suspectåm falsitatea lor. Eroarea din dosarul Eminescu este atât de profundå ¿i
are o vechime atât de mare, încât nu ajunge så fie contestatå cu câteva argumente,
oricât de puternice ar fi acestea. Spre a convinge, în primå instan¡å, cå
adevåratul chip al lui Eminescu se impune så fie revåzut de speciali¿ti (¿i, în
nici un caz, doar de litera¡i), cople¿itorii mun¡i da tala¿ informa¡ional trebuie
elimina¡i încet-încet – cu lopata, nu cu buldozerul.


¥n locul izvoarelor autorizate, editorii au acceptat lucråri însåilate simplist

sau falsificator-lacrimogene, invocând martori de-acum dovedi¡i ca mincino¿i.
¥n lucrårile celor mai mul¡i biografi sunt invocate numele a tot felul de pretins
amici, despre care nu ar fi auzit nimeni, dacå ei în¿i¿i nu s-ar fi erijat în
„memoriali¿ti”, având drept unicå acoperire faptul cå întâmplarea a fåcut så-i
fie colegi de ¿coalå lui Eminescu, så locuiascå în apropiere de casa lui, så
primeascå douå-trei rânduri de la acesta ¿i a¿a mai departe. In¿i care fie nu au
avut cu Eminescu decât legåturi tangen¡iale, fie s-au agå¡at de el ca scaiul au
construit hectare de maculaturå, creând un cumplit vålmå¿ag de informa¡ii
contradictorii. De exemplu, crede cineva cå, dacå familia Emilian nu ar fi



199Nr. 3-5 Semnele timpului

ac¡ionat în for¡å, lansând liste de subscrip¡ie în pofida voin¡ei lui Eminescu,
despre care se ¿tia cå refuza asemenea ajutoare, s-ar mai fi vorbit aståzi de
Cornelia-mama ¿i Cornelia-fiica? Celor tenta¡i så råspundå cå, totu¿i, fårå
Emiliani nu am fi avut scrisorile Harietei, le amintesc douå lucruri: acea
coresponden¡å nu a fost niciodatå publicatå integral, fiind folositå numai pentru
a valida „boala” lui Eminescu ¿i, doi, a obliga pe cineva så tråiascå din mila ta
¿i-a altora ca tine nu este deloc faptå cre¿tineascå, cåci o felie de pâine datå
trupului nu compenseazå zdrobirea sufletului.

A¿a cum este prezentat de cam prea mul¡i, Eminescu råmâne „ve¿nic”
prin douå elemente: versurile ¿i „boala”. Complet ruptå de lumea vie în care a
tråit ¿i, sub pretextul cå s-ar ac¡iona dintr-un mare respect pentru „poetul
na¡ional”, o pretinså copie a lui Eminescu a fost ridicatå pe un soclu de osanale
gratuite, înalt de nu mai vezi bine chipul statuii. Asupra creaturii de mucava
poleitå au fost puse tot soiul de lumini în¿elåtoare, venind din unghiurile cele
mai nea¿teptate, astfel încât, privind acest monument clådit din hârtie lucitoare
¿i elogii venite din logoree, nu din inimå, Eminescu însu¿i nu s-ar recunoa¿te.
Cu excep¡ia statuii, oriunde te-ai uita, în sus sau în jos, de-a dreapta sau de-a
stânga monumentului, nu zåre¿ti decât vålåtuci gro¿i de cea¡å, ce acoperå un
vast spa¡iu minat. Eminescu pare så fi fost (¿i continuå så fie) singur pe lume,
un soi de Adam de laborator, surprins chiar în clipa de dinaintea prinderii în
¿uruburi a Evei. De jos, de pe påmânt, pierdut în mul¡imea de trecåtori ¿i de
gurå-cascå, adevåratul Eminescu prive¿te prin ochii românilor truda zidarilor
de nimic ¿i, ca odinioarå, zâmbe¿te în col¡ul gurii.
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EXILAT DIN CAPITALÅ

Eminescu în „Ia¿ii nesuferi¡i”

La 31 martie 1889, un ins care råspundea la numele Mihail Chintescu a
¡inut la Ateneu conferin¡a intitulatå ¥ncercåri asupra poetului Eminescu. Cu
aceastå ocazie, personajul a afirmat, între altele:

„El fu silit så cer¿eascå o slujbå ¿i, poate cu multå greutate, dobândi postul de
sub-bibliotecar de la Ia¿i remunerat cu 150 lei pe lunå” (subl. ns.).

Neadevårul este flagrant ¿i vom demonstra acest lucru.
Din påcate, mai sus numitul nu constituie decât par¡ial o excep¡ie. Când

invocå „protec¡ia” pe care Maiorescu i-ar fi acordat-o cu paternå grijå lui
Eminescu, cei mai mul¡i istorici literari folosesc drept argument faptul cå
acesta l-ar fi sprijinit financiar ¿i i-ar fi gåsit un loc de muncå, în 1884. ¥n cor,
domniile lor vorbesc de func¡ia de subbibliotecar pe care Eminescu ar fi
de¡inut-o la Ia¿i, gra¡ie interven¡iei lui Maiorescu. Din påcate, gre¿esc ¿i ne
place så credem cå, în cele mai multe cazuri, de vinå este insuficienta sau
incorecta informare, nu reaua-credin¡å.

Dacå derulåm „filmul” faptelor de la început, din zilele în care Eminescu
încå mai era prizonierul lui Obertseiner, observåm cå momentul numirii, ora¿ul
¿i postul pe care l-ar fi ocupat Eminescu din toamna lui 1884 erau precizate de
Maiorescu cu opt luni înainte. Primå dovadå, el î¿i anun¡å sora încå de la
23 ianuarie 1884:

„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
în Ia¿i” (subl. ns.)



201Nr. 3-5 Semnele timpului

Douå-trei såptåmâni mai târziu (10 februarie), magistrul îi då asiguråri
similare lui Eminescu însu¿i, aflat atunci la Döbling:

„Dupå aceasta, a¿a dar pe la August, în urma intervenirei Reginei, care î¡i poartå
cel mai sincer interes, vei fi numit în vre o func¡ie care så-¡i convie, d.e. ca Bibliotecar al
Universitå¡ii Ia¿i. De aici în¡elegi, cå despre vre o îngrijire pentru existen¡a D-tale materialå
în viitor nu poate fi vorba.”

Ciudatå siguran¡å de sine! Magistrul nu fåcea parte din guvern, iar
Eminescu nu era amintirea cea mai dulce a liberalilor (care-l târâserå într-un
proces penal chiar ¿i înainte ca acesta så-¿i înceapå seria rechizitoriilor de
preså împotriva politicii ¿i afacerilor lor murdare). Cu toate acestea, Maiorescu
se pronun¡å cu nea¿teptatå fermitate ¿i exactitate. ªi, mai ciudat, vorbele lui
se vor adeveri.

Referitor la locul în care trebuia så stea Eminescu, dupå întoarcerea de la
Döbling, s-a våzut cå, ini¡ial, mo¿iile lui Carp ¿i Rosetti erau socotite ideale,
pentru cå acolo Eminescu nu se afla „între oameni”. De acolo, trebuia så
meargå la Ia¿i. Inten¡ia de a-l ¡ine cât mai departe de Bucure¿ti este incontestabilå
¿i nejustificatå credibil de galeria Maiorescului. ªederea în Capitalå, ora¿ mare
¿i pestri¡, genera pericolul ca Eminescu så fie gåzduit de altå gazetå, asigurându-¿i,
astfel, pâinea ¿i continuând så î¿i exprime opiniile.

La 6 aprilie 1884, Maiorescu noteazå: „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.” Nu ¿tim ce soi de argument a folosit
Maiorescu pentru a-l determina pe Eminescu så plece din Bucure¿ti cåtre
„Ia¿ii nesuferi¡i”, pe care bucuros îi påråsise în 1877 ¿i a cårui evolu¡ie
economicå avea så o prezinte, doi ani mai târziu, în Timpul (Cestiunea
izraelitå, III, 13 iunie 1879):

„La 1849 erau în Moldova încå 10695 de familii de negustori ¿i meseria¿i påmânteni
ortodoc¿i, iar în Ia¿i erau 33 de corpora¡ii de comercian¡i ¿i industria¿i påmânteni
ortodoc¿i cu 1661 de patroni ¿i calfe. Dupå comunicårile ob¡inute prin actual[ul]
d. primar al ora¿ului Ia¿i, în acest ora¿ erau:

în 1866, patentabili români 613, izraeli¡i 2909;
în 1877, patentabili români 486, izraeli¡i 2326;
în 1866, patentabili ambulan¡i români 187, izraeli¡i 1092.
Aceste cifre dovedesc, aceea ce este deaminteri destul de cunoscut, cå în Ia¿i, ca ¿i

în alte ora¿e ale Moldovei comer¡ul ¿i industria sunt concentrate în mâinile izraeli¡ilor.”
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Au fost Ia¿ii ale¿i în urma unor… tratative, constituind varianta de
compromnis, între Sole¿ti/ºibåne¿ti ¿i Capitalå? Cert este doar faptul cå
Eminescu va sta pretuntindeni împotriva voin¡ei lui, într-un adevårat climat de
domiciliu for¡at.

De ce Ia¿i? Pentru cå acolo existau oamenii docili ¿i în mare måsurå naivi.
Bine prepara¡i mintal în acest scop, ei aveau så îl ¡inå pe Eminescu sub control
din convingere ¿i, totodatå, så îl informeze permanent pe magistru asupra
evolu¡iei situa¡iei. Ideea cå s-a ac¡ionat a¿a din grijå pentru soarta „bolnavului”
nu rezistå, întrucât revenirea la Ia¿i nu i-a adus absolut nimic bun lui Eminescu.
Dacå s-ar fi dorit cu adevårat lini¿tea lui, i s-ar fi dat din timp un meritat post
rezonabil ¿i i s-ar fi pus la dispozi¡ie manuscrisele ¿i biblioteca. Cum nu s-a
procedat a¿a nici måcar atunci când Eminescu ¿i-a cålcat pe inimå, cerându-i-le
personal lui Maiorescu, este limpede cå la mijloc a fost un motiv temeinic –
altul, oricum, decât dorin¡a de a-i menaja sånåtatea. Disperarea cu care acest
aspect este ocultat de peste un veac ne obligå så cåutåm cauza realå ¡inând
cont de contextul politic ¿i de atitudinea lui Eminescu, reamintindu-ne cå ultimul
poem scris în deplinå libertate s-a numit Doinå.

Pentru a nu fi iar acuza¡i de interpretåri pårtinitoare, iatå ce scrie însu¿i
I. Negruzzi, ¿eful revistei junimiste, despre Ia¿ii anului 1884 („Amintiri din
«Junimea»”):

„Maiorescu må îndemna mult så vin în Bucure¿ti; eu însumi cu toatå neplåcerea
unei påråsiri a centrului în care tråisem ¿i lucrasem, vedeam bine cå totul se centralizeazå
la Bucure¿ti ¿i cå Ia¿ul e pierdut pentru ori ce via¡å deosebitå ¿i neatârnatå, atât politicå
cât ¿i intelectualå” (subl. ns.).

Prin urmare, Eminescu fusese cu bunå-¿tiin¡å alungat din Capitalå,
pentru a fi cazat într-un ora¿ ¿ters, „pierdut”. De altfel, în paragraful urmåtor,
Negruzzi, întåre¿te aceastå realitate, consemnând pårerea unanimå a
junimi¿tilor pe care-i låsa în urmå:

„Dispårând Convorbirile care îi dådeau încå pu¡inå strålucire, Ia¿ul va fi mort ca
ori ce ora¿ de provincie” (subl. ns.).

Pare destul de clar!
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Psihologie ¿i arta distrugerii

Una dintre atât de pu¡inele persoane care i-au purtat lui Eminescu o grijå
realå a fost Emilia, sora lui Maiorescu. Dupå externarea de la Döbling, pe
când se pare cå Eminescu s-ar fi aflat undeva în Italia, ea îi scria magistrului
(13 martie 1884):

„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 ¿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” (subl. ns.).

¥n acel moment, poate nici nu era neapåratå nevoie de interven¡ia reginei,
pentru o numire într-un post atât de neînsemnat, deoarece rela¡iile politice
dintre liberalii lui Bråtianu ¿i junimi¿tii lui Carp se „încålzeau” de la lunå la
lunå. De altminteri, încå de la 4 octombrie 1883, Maiorescu îi scria Emiliei:

„Din umbra proectatå a figurii mele politice observ cå am crescut mai mult decât
bånuiam. Ar trebui så fiu prea naiv, ca så primesc portofoliul ce mi se oferå. ¥n prezent,
pentru acest minister, sunt prea bun, deaceea refuz ¿i din calcul.”

Cum spuneam, o vorbå bunå din partea reginei nu putea så strice, dar nu
era imperios necesarå atunci. Chestiunea e cå nu s-a dorit. Nici måcar nu s-
a încercat.

La 7 aprilie, Emilia are surpriza så citeascå urmåtoarele rânduri, venite de
la frate-såu, prin Chibici-Revneanu:

„Ieri am fost împreunå cu Mite la regina, care s-a aråtat plinå de aten¡iune fa¡å de
el. Ce folos cå regina aproape n-are nici o putere, så ob¡inå ceva de la stat.”

Automat, ne amintim rândurile de la 10 februarie ale aceluia¿i Maiorescu
(„…în urma intervenirei Reginei, care î¡i poartå cel mai sincer interes, vei fi
numit în vre o func¡ie care så-¡i convie…”). Råsucirea este spectaculoaså ¿i
nu trebuie så fii istoric literar de talie groaså, ca så vezi cu propria minte cât
pre¡ se putea pune pe cuvântul magistrului ¿i cât de u¿or î¿i cålca promisiunile.
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Så credem cå de vinå ar fi ne¿tiin¡a, Maiorescu aflând abia în primåvara lui
1884 cå regina „aproape n-are nici o putere”? Mai degrabå, magistrul uzeazå
de aceastå motiva¡ie jenantå pentru a-¿i putea explica decizia, påstrând,
totodatå, aparen¡a de maxim ¿i afectuos interes pentru „protejat”:

„Am vorbit cu Ministrul Cultelor, care în curând (în vreo zece zile, probabil) va
emite un decret de numire a lui Eminescu, numai de formå, ca bibliotecar al Universitå¡ii
din Ia¿i, cu un salar efectiv de 285 franci lunar. Postul de bibliotecar îl ocupå acum
profesorul Carajani… De bunå voie nu va ceda. Te rog comunicå tuturor cuno¿tin¡ilor
cå eu am aranjat cu ministerul în urmåtorul mod: el, Carajani, î¿i då demisia numai de
formå, Eminescu este numit de asemeni numai de formå, nu-¿i ia slujba în primire sau se
prezintå numai din când în când, fiind în concediu. A¿a cå de fapt tot Carajani råmâne
bibliotecar ¿i continuå så-¿i încaseze salarul. Salarul lui Eminescu înså, de 285 franci
lunar, îl plåtim noi” (subl. ns.).

Citind acest dubios scenariu, în care Maiorescu, pe lângå toate celelalte, îi
mai cere ¿i så facå publicå manevra lui ¿i a ministrului, Emilia råmâne
consternatå ¿i, în prima clipå, ezitå så råspundå. Trei zile mai târziu, înså, î¿i
pune pe hârtie replica ¿i, dupå o altå ezitare, la 11 aprilie, o expediazå:

„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. Dar a¿a
ceva ar fi avut rost atâta timp cât s-a crezut Budha; azi, capul îi este cu siguran¡å prea
limpede încât så nu-¿i dea seama, în cel mai scurt timp, de amågirea grosolanå. Ce
influen¡å ar putea avea asupra lui? Cea mai våtåmåtoare ce se poate închipui. ªi noi
în¿ine så-i spunem basmul din Ia¿i, så facem din el un nårod ridicol ¿i, pentru a-i menaja
ideea fixå, så-l acoperim cu o falså demnitate? Nu, el este prea scump: atunci mai bine
adevårul gol ¿i foarte trist.

Deci, cel mai mare poet al ¡årii – cum îl numi¡i – trebuie sau så piarå de mizerie în
România sau så fie obiectul filantropiei particulare? Nu, asta nu o cred niciodatå!

Dacå am vorbit mereu de postul de bibliotecar, este pentru cå tu l-ai propus. Dacå
înså, nu se putea ob¡ine, atunci întreaga propunere cådea ¿i trebuia gåsit altceva. De ce
nu l-a numit regina secretarul ei particular? De ce nu i-a încredin¡at vreo misiune ¿tiin¡ificå
oarecare, pe care s-o remunereze din casa ei particularå? Aceasta, în orice caz, i-ar fi
stat în putin¡å. O asemenea ocazie nu i se va mai oferi ei în via¡å! (…)

Eu încå nu sunt convinså cå el nu poate ob¡ine postul de biblotecar, în mod serios.
Caragiani så se dea la o parte. Dacå ar fi vorba de un om sårac, care prin asta ar råmâne
fårå pâine, atunci procedeul ar fi inadmisibil. Dar domnului Caragiani, profesor
universitar ¿i în acela¿i timp profesor la Institutele Unite, acestuia så nu i se poatå lua
aceastå sinecurå? Ar fi foarte bine. Nici un om n-ar fi împotrivå, peste tot s-ar în cuviin¡a.”
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 Revolta este cu atât mai întemeiatå, cu cât planul lui Maiorescu îi punea
pe al¡ii în situa¡ia penibilå de a-l min¡i pe Eminescu în fa¡å, în vreme ce el,
omul umbrelor, î¿i påstra statutul de binefåcåtor. Din påcate, afarå de Emilia,
nimeni nu a mai judecat cazul Eminescu prin prisma atât de legitimei întrebåri:

„Deci, cel mai mare poet al ¡årii – cum îl numi¡i – trebuie sau så piarå de mizerie în
România sau så fie obiectul filantropiei particulare?”

Mai ales atunci când nu provine din sentimente profunde de dragoste sau
de repect, filantropia trâmbi¡atå la col¡uri de stradå ¿i prin jurnale devine, de
fapt, afacere. Filantropul-de-ochii-lumii are apucåturi de tiran, tråind cu impresia
cå banul, ob¡inut de el pe cåi nu mereu oneste, poate cumpåra ¿i sufletul altuia.

Dupå ¿ocul ini¡ial, produs la aflarea scenariului pus la cale de fratele ei,
Emilia pare så se fi împåcat cu ideea cå Maiorescu nu va face nimic pentru
a-l ajuta pe Eminescu. La Ia¿i, junimi¿tii mai importan¡i au dezbåtut
„chestiunea” Eminescu ¿i, cum era de a¿teptat, în cele din urmå a biruit punctul
de vedere al magistrului:

„Eminescu a locuit pânå acum la Pompiliu, zilele astea va pleca la Burlå. S-a hotårât
så i se trimitå lunar 280 franci, adicå suma pe care ar fi primit-o ca bibliotecar. (…) S-a
hotårât så-i trimitem lui însu¿i de-aici încolo banii drept ca o remunera¡ie lunarå pentru
poeziile lui, pentru vreo a doua edi¡ie sau ceva similar. Pentru aceastå a doua lunå probabil
cå chestiunea va trece tot prin mâna mea” (Emilia Humpel cåtre Maiorescu, 30 aprilie
1884).

Este limpede cå Emilia se împåcase cu ideea cå lipse¿te voin¡a necesarå
pentru a-i face lui Eminescu un mic bine, atât de u¿or realizabil. Probabil, ¿i-a
dat seama cå se înfurie zadarnic ¿i cå, în vreme ce ea polemizeazå, timpul
trece, iar Eminescu continuå så råmânå fårå serviciu. Pe un ton rece, câteva
zile mai târziu (4 mai), ea îl ¡ine pe magistru la curent cu evolu¡ia lucrurilor,
dirijate a¿a cum ordonase acesta:

„Missir mi-a spus cå în Ia¿i se strâng lunar 200 fr. a¿a încât din Bucure¿ti nu mai
trebuiesc decât 80. Dacå va sosi mai mult, va fi pus de-o parte pentru Eminescu.

Pentru luna viitoare – 8 mai pânå la 8 iunie – nu este necesarå nici o expediere din
Bucure¿ti. Missir tocmai mi-a dat 200 fr.; 70 au råmas din luna trecutå; iar 10 fr. lipså îi
adaug eu.”

Sare în ochi propor¡ia contribu¡iilor: din Bucure¿ti, unde se aflau liderii
avu¡i ai Junimii, venea de douå ori ¿i jumåtate mai pu¡in decât se strângea de
la „filiala” ie¿eanå. Halal „protec¡ie”!
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Maiorescu încearcå så recapete afec¡iunea surorii lui, scriindu-i la 5 mai:

„Primul proiect cu numirea pro-forma a lui Em. ca bibliotecar, contra cåruia te-ai
pronun¡at a¿a de hotårât, era singurul lucru cu putin¡å cu actualul ministru (este vorba
de Petre S. Aurelian, înlocuit cu Gh. Chi¡u, la 23 iunie 1884 – n. ns.). O numire serioaså
cu salar e pentru moment nerealizabilå. Cu vremea, da.

De ce nu face nimic Regina, de ce ¿i de ce ?
Da, de ce !
S’a dat aceasta destul a în¡elege ¿i ei, ¿i Regelui, ¿i guvernului.
Tocmai cå nu se poate face ceva decât atunci, când po¡i face singur.
Ca så-¡i explic, care-s piedicile, e zadarnic.
Verbal odatå despre aceasta.”

Unii autori îl cåineazå pe Maiorescu, încercând så ne convingå cå acesta
n-ar fi avut nici o putere. Simplul fapt cå el putea aranja un fals precum „numirea
pro forma”, aratå cå ministrul Cultelor era în rela¡ii suficient de apropiate cu
bietul estet, ajuns så fie „miluit” de guvernul liberal. O lunå mai târziu, el,
Carp ¿i Bråtianu se vor întâlni la hotelul Broft nu pentru a bea o cafea, ci
pentru a pune ¡ara la cale.

A¿a cum în octombrie 1883 încercase så-¿i convingå sora cå l-a expediat
pe Eminescu la Döbling numai ¿i numai de dragul ei, acum, Maiorescu se
stråduie¿te så scoatå cât mai mult în relief pretinsa lui zbatere, pe aceea¿i temå:

„De altfel, l-am putut îndupleca pe ministru så-i dea o misiune oficialå (gratuitå) la
Ia¿i, anume de a cerceta documente (împreunå cu Burlå).”

ªi, într-adevår, cu douå zile în urmå, la 3 mai, directorul general din
Ministerul Cultelor, Gr. Tocilescu, ¿i mai micu¡ul lui subaltern I. Vlådoianu
(nume pe care le vom reîntâlni curând) redactaserå adresa numårul 4219,
trimiså lui Burlå (directorul liceului din Ia¿i ¿i „amicul” la care tocmai fusese
mutat Eminescu):

„Am onoare a vå notifica cå am însårcinat ¿i pe d-l Eminescu, care se gåse¿te în
Ia¿i, a lua parte în Comisiunea pentru inventarierea documentelor istorice gåsite la
Sf. Nicolae.”

Zece zile mai târziu, într-o lungå epistolå-raport cåtre Maiorescu, dedicatå
exclusiv persoanei lui Eminescu, Missir scrie, între altele:

„¥n fine credeam cå ocupa¡ia ce i s-a dat îi va de¿tepta amorul propriu, ca så facå
ceva, pentru ca så arate lumii cå poate. Credeam cå este necåjit de fricå cå lumea nu s-ar
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încrede în el ¿i pentru a-l vindeca de o asemenea grijå, facerea acelui inventar de
documente era ceva. ¥n adevår le-a cåutat, dar a venit înapoi descurajat ¿i desgustat cå
nu poate face nimic, cå e mult de lucru, cå hârtiile nu sunt de nici o valoare” (subl. ns.).

A¿adar, în locul unei slujbe retribuite, care så-i ofere certitudinea cå î¿i
poate plåti singur chiria ¿i hrana, lui Eminescu i s-a dat o „ocupa¡ie” – în fapt,
o muncå nu doar voluntarå, ci ¿i complet neinteresantå, orice ins alfabetizat
fiind capabil så întocmeascå o listå cu bunurile ce i se trec pe sub nas. Eminescu
a respins aceastå muncå derizorie nu pentru cå n-ar fi putut så o ducå la capåt,
ci pentru cå nu gåsea utilå înregistrarea unor hâr¡oage „de nici o valoare”. De
aceea, se poate ca oferta så fi ac¡ionat asupra „amorului propriu” exact invers
decât gândea Missir, lipsa de importan¡å a documentelor ce-i fuseserå date pe
mânå putând fi socotitå ca probå a neîncrederii în el sau chiar ca o „ocupa¡ie”
oferitå în zeflemea de oamenii guvernului liberal. Multele interpretåri posibile
puteau så-i arunce noi lumini asupra propriului destin. Sechestrarea de la ªu¡u
¿i de la Döbling nu mai apåreau doar ca avertisment, ci ca început al sfâr¿itului,
manevra privind tragerea lui pe linie moartå pårând definitivå. ªtiind bine cå
ministrul Cultelor era Chi¡u, omul care încercase så-l bage la zdup, numirea
devenea ¿i mai nefireascå. De aici – sau ¿i de aici? – în gândul lui Eminescu se
puteau na¿te alte întrebåri legate de identitatea exactå a tuturor celor care, pe
lângå cei evident implica¡i în råpirea ¿i sechestrarea lui, se fåceau råspunzåtori
de abuzurile comise împotriva lui. El ¿tia de mult cå are du¿mani foarte
puternici, îndeosebi între liberali („sunt un om urât ¿i temut – fårå nici un
folos du reste”, îi scria el Veronicåi, încå din vara anului 1882), adevårurile
spuse de el în presa vremii coalizându-i pe cei viza¡i, împotriva lui.

¥ntr-o asemenea viziune asupra celor petrecute la Ia¿i în 1884, nu trebuie
deloc så ne mire precizarea lui Missir, fåcutå în prima jumåtate a lunii mai:

„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.”

ªi cum så fi gândit Eminescu altfel, când era limpede cå for¡ele care îi
înscenaserå totul încercau så îl men¡inå într-o sufocantå inactivitate? Posibil
ca, în acele luni, så se fi întrebat dacå ¿i în ce måsurå vibranta lui Doinå nu
fusese cea care determinase violenta declan¿are a abuzurilor comise împotriva
persoanei lui fizice. Posibil så se fi gândit cå Maiorescu nu o fi eliminat pe
degeaba versul „ªi cum vin cu drum de fier” (trimitere directå la bånoasa
afacere, dar nu numai). Posibil så se fi întrebat dacå versurile
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„Cine-au îndrågit stråinii
Månca-i-ar inima cåinii”

nu or fi provocat reac¡ie oarbå ¿i la Palat. La urma urmei, de unde pânå unde
sim¡ise Maiorescu nevoia så-l convingå de subita apreciere a reginei, gata så-l
sprijine? Când ¿tia bine cå, atunci când vrei så distrugi pe cineva, tactic e så
începi prin a-l elogia („Mågule¿te pe cine vrei så pierzi!”, citim în manuscrisul
2257), ce-l oprea så se-ntrebe de douå ori ce atâta „simpatie” o apucase pe
reginå? Posibil så se fi întrebat dacå nu cumva ropotele de aplauze cu care
Doina fost primitå la Junimea au dat de gândit liderilor acesteia, vederile lor
fiind deschise cåtre cu totul altor perspective. Dar câte nu erau posibile?

¥n aceea¿i scrisoare a lui Missir gåsim ¿i o propunere privind modul de
rezolvare a situa¡iei lui Eminescu:

„Iubite domnule Maiorescu! Dacå nu va fi ¿i nu va fi de chip så i se dea postul lui
Caraiani (directorul Bibliotecii Centrale ie¿ene – n. ns.), i se poate gåsi un alt post. La
1 septemvrie e puså la concurs catedra de limba românå la liceu, fostå a lui Lambrior.
Pentru aceastå catedrå se prezintå la concurs junimistul nostru Filipide (Al. Philippide
– n. ns.), cel cu cronica lui Hur, ¿i e foarte probabil cå va reu¿i. ¥n acest caz, se face
vacant postul de subbibliotecar ocupat acum de Filipide. Aflu cå e plåtit cu 200 fr. pe
lunå ¿i d-l Culianu i-a putea da o odaie în casele universitå¡ii, ¿i pânå una alta ar fi
cred bine pentru Eminescu mai ales cå dacå ar fi complet restabilit, ar putea så aibå
lec¡iuni particulare.”

Missir îl invocå pe N. Culianu, deoarece, din punctul lui de vedere, acesta
avea cel pu¡in douå calitå¡i: era junimist ¿i rector al Universitå¡ii din Ia¿i – post
pe care, în 1874, la numirea lui Eminescu ca director al Bibliotecii, îl ocupa
ªtefan Micle.

Pare evident cå tânårul Filipide (la acea datå, viitorul filolog avea doar 25
de ani) era mai bine sus¡inut decât Eminescu. ªi dacå el avea prioritate, ce så
mai fi vorbit de ¿eful lui, Caragiani, despre care Emilia opina aproape furioaså
cå s-ar putea lipsi de „aceastå sinecurå”, care era func¡ia de director al Bibliotecii
Centrale din Ia¿i? Ce folos cå, zice Emilia, nimeni din Ia¿i „n-ar fi împotrivå”
ca în locul lui Caragiani så fie numit Eminescu, cå „peste tot s-ar în cuviin¡a”
aceastå schimbare, dacå înlocuirea nu s-a dorit de cåtre cei care o puteau
determina? Maiorescu motiveazå men¡inerea lui Caragiani în post cu argumentul
pueril cå acesta nu ar putea fi înlocuit, întrucât „De bunå voie nu va ceda”.
Dar ce, Caragiani hotåra sau superiorii? Atunci când, ajuns ministru, suspendase
cursul de Filologie comparatå al lui Ha¿deu (14 octombrie 1874), Maiorescu îl
întrebase pe acesta dacå este sau nu de acord? De altfel, dacå s-ar fi temut
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cineva cu adevårat de rezisten¡a opuså de Caragiani, mai putea Maiorescu så-
i scrie Emiliei: „eu am aranjat cu ministerul”?

Prin vara anului 1884, lucrurile par så se agraveze. Vlahu¡å, la 20 iunie,
se adreseazå aceluia¿i Maiorescu:

„¥n tot casul – gråbi¡i a’l numi undeva. Altfel ’l pierdem – fårå nådejde de întoarcere.
«Sunt grozav de demoralizat – mi-a spus de nenumårate ori cât am stat cu el, – a¿

vrea s-adorm ¿i så nu må mai di¿tept. – Cum nu poate så moarå omul când vrea! –
Nu må ’nduplec la acte de violen¡å cu mine însu’mi.» –
E nespus de sfâ¿ietor” (subl. ns.).

Unde e, ¿i de data aceasta, „protectorul” Maiorescu?


Curând dupå epistola lui Vlahu¡å, brusc, Emilia s-a supårat atât de råu pe
fratele ei Titus, încât a încetat så-i mai scrie. Maiorescu, sim¡indu-se cu musca
pe cåciulå, nu a insistat. El a reînnodat coresponden¡a doar dupå 24 septembrie,
ziua în care Eminescu fusese numit, provizoriu, subbibliotecar. Trei zile dupå
aceea, folosind aceastå a¿a-ziså victorie, Maiorescu îi scrie sorå-sii:

„…nu mi-ai mai råspuns de trei luni de zile.
Eu ¡i-am scris adicå în luna Iunie cu rugåmintea så-mi comunici planurile tale de

vacan¡å, în speran¡a cå ne-am putea întâlni undeva în stråinåtate.
La aceasta nici un råspuns din parte-¡i. (Erai pesemne supåratå pe mine din cauza

lui Eminescu, cea mai stranie, nemotivatå, nedreaptå supårare ce mi-o pot închipui).”


Referindu-se la cea de a doua jumåtate a anului 1884, elogiatul biograf

Gh. Cålinescu afirmå (vezi Ion Creangå):

„Aici Eminescu începuse a fi mai voios ¿i umbla din nou prin crâ¿me, purtat de
câ¡iva prieteni nechibzui¡i. Se îngrå¿ase ¿i se preumbla prin ora¿ ¿i prin împrejurimi cu
priviri inspirate. Frecventa «Junimea» ¿i a¿tepta så fie numit subbibliotecar la Biblioteca
Universitå¡ii, ceea ce se întâmplå la 24 septembrie 1884, fiind de la 1 octombrie 1884 ¿i
profesor de geografie ¿i statisticå la ªcoala comercialå. Avea deci mijloace satisfåcåtoare
de existen¡å, la care se adåugau contribu¡iile junimi¿tilor. Devenise înså avar, dintr-o
temere bolnåvicioaså de viitor.”

Câteva observa¡ii:
„Umbla din nou prin crâ¿me” (subl. ns.). Formularea este tenden¡ioaså,

pentru cå din ea se în¡elege cå Eminescu avea obiceiul de a bate cârciumile,



210 Nr. 3-5Semnele timpului

doar sechestrarea în ospiciu întrerupându-i temporar acest pretins viciu. Ideea
cå Eminescu ar fi båut peste måsurå (dupå unii, ar fi fost chiar alcoolic!) a fost
abil sus¡inutå din umbrå de Maiorescu.

Istorici al cåror obraz de tablå nu ro¿e¿te nici când îl prinde rugina, au
dovedit o miopie duså pânå în pragul orbirii fa¡å de orice document, care le
contrazicea teoria. ¥n schimb, au ochit rapid ¿i au fructificat cu exces de zel
câteva cuvinte din scrisoarea prin care Harieta o informa pe Cornelia Emilian,
la 10 februarie 1888, cå Maiorescu l-ar fi întrebat pe doctorul Isac „dacå s’a
låsat de båut” Eminescu. Simpla întrebare a magistrului, realå sau nu, justificatå
ori ba, a fost folositå drept „probå” cå Eminescu ar fi båut peste måsurå. De
asemenea, au fost strâmb interpretate pasaje din alte epistole, în care Harieta
se plângea cå fratele ei ar chetui mult, neputând så-i refuze pe cei boto¿åneni
care apelau la el ca så le facå cinste. Nimeni nu spune înså cå niciodatå Eminescu
nu a tras pe cineva dupå el în crâ¿må ¿i cå nici nu a venit vreodatå acaså ame¡it
måcar. Aspect esen¡ial, Harieta îl socotea risipitor, nu be¡iv!

¥n acest soi de dezinformåri, frecvent, mecanismul este urmåtorul: cineva
(uneori, neidentificat) spune primul minciuna, altcineva o preia, al treilea o
repetå ¿i el, invocându-i pe amândoi, al patrulea se bazeazå pe cei trei
dinaintea lui ¿i tot a¿a, pânå când se creeazå gre¿ita convingere cå minciuna
în cauzå trebuie så fie adevår, deoarece, aparent, prea sunt mul¡i care declarå
acela¿i lucru. ¥n fapt, „bibliografia” unui neadevår constå într-o unicå
prostie, cu dramatic de multe ecouri, care depun mårturie toate pentru
unul ¿i unul pentru toate celelalte.

Iuliano ¿i Bogdan, când au scris certificatul din 6 noiembrie 1886, pe
baza cåruia Eminescu a fost internat la ospiciul de la Månåstirea Neam¡ului,
pun penibilul diagnostic:

„aliena¡iune mentalå cu accese acute, produse probabil de gome syphilitice la creer
¿i exacerbate prin alcoolism” (subl. ns.).

Cu alte cuvinte, existen¡a gomelor este puså sub semnul îndoielii, dar ele
precis fuseserå… „exacerbate prin alcoolism”!

Cum spuneam, toate informa¡iile privind „alcoolizarea” lui Eminescu
provin de la Maiorescu ¿i de la oamenii apropia¡i lui. Dupå 1932, Gh. Cålinescu
a devenit insul care a strâns între douå coper¡i cele mai multe murdårii spuse
sau scrise despre Eminescu, închegând acest amestec cu fermecåtoarea lui
otravå personalå. ¥n Via¡a lui Mihai Eminescu, citim:
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„Dar pe încetul ¡esåtura finå a instinctelor morale se destråmå, ¿i bolnavul alunecå
pe povârni¿ul lung al înjosirilor. Bea fårå måsurå ¿i, împins de un instinct erotic congenital,
bântuie caféurile-chantante…”

Påcat cå „divinul” s-a stins fårå ca vreun fan så-l întrebe ce în¡elegea prin
„instinct erotic congenital”, scutindu-ne pe noi de întrebarea: oare, instinctul
erotic cålinescian, care bånuim cå a existat, era cåpåtat prin exerci¡iu?

Afirma¡iile lui Cålinescu sunt contrazise de majoritatea autorilor:

 „Plecau amândoi ¿i se înfundau pe la vreun crâ¿mar… Acolo nu se puneau pe
båut, cum se pretindea, sau cum se crede, – cåci mul¡i cred cå aceasta ar fi ruinat sånåtatea
lui Eminescu ¿i a lui Creangå…” (G. Panu).

 „Niciodatå nu a fost vorba la Eminescu de sensibilitate ¿i vi¡iu” (A. C. Cuza).
 „S’a mai zis, ¿i de unii s’a låsat numai a se în¡elege cå el era vi¡ios, alcoolic.

Este iar o pårere gratuitå. Timpul cât l-am cunoscut noi, n-am surprins la el vi¡iul acesta.
L-am våzut bând la maså un pahar douå de vin ¿i tot a¿a la o întâlnire cu un prieten, dar
atâta tot” (Petra¿cu–1934).

 „Båutor n-a fost Eminescu. Bea numai ademenit de prietenii cu care ståtea de
vorbå, pu¡in câte pu¡in, ¿i numai vinuri u¿oare, curate ¿i bune” (I. Slavici).

ªi asemenea exemple mai sunt. ¥ntre ele, o importan¡å deosebitå o are
mårturia doctorului ªu¡u:

„Al¡ii au zis cå el se alcooliza. ªi aceastå idee este ca ¿i cea dintâi o supozi¡iune cu
totul gratuitå. Dacå Eminescu a abuzat de båuturi alcoolice, aceasta a fåcut-o când
maladia deja începuse” (subl. ns.)

A¿adar, la autopsie, psihiatrul ¿i legistul ªu¡u s-a convins cå Eminescu nu
„se alcooliza”. Faptul cå medicul l-a introdus pe „dacå”, se explicå prin dorin¡a
de a evita contestarea frontalå a celor ce pretindeau contrariul – între ei,
numårându-se ¿i avocatul Maiorescu. ¥n clipa în care, urmare necropsiei, ªu¡u
declarå cå a vorbi de consum excesiv de alcool în cazul lui Eminescu constituie
„o supozi¡iune cu totul gratuitå”, lucrurile nu mai permit varia¡iuni pe aceastå
temå, întrucât se presupune cå autopsierii nu au gåsit nici una dintre urmele
clasice, pe care alcoolul båut în cantitå¡i mari le laså asupra organelor interne
(în special, asupra ficatului).

2) „Se îngrå¿ase”. Da, dar nu în Ia¿i, cum s-ar putea în¡elege, ¿i nici de
prea bine. Probå indubitabilå în acest sens, la 11 aprilie 1884, deci, imediat
dupå sosirea lui Eminescu în Ia¿i, Emilia îi scrie lui Maiorescu:



212 Nr. 3-5Semnele timpului

„…fizic îl gåsesc foarte råu. Ai observat expresia båtrânicioaså a fe¡ei lui, ¿i
tendin¡a tuturor liniilor fe¡ei de a se låsa în jos? Mi-a sårit în ochi pântecul såu
umflat” (subl. ns.).

Cu toate acestea, în alt loc, Cålinescu insistå asupra ideii:

„Så nu fii în stare så scrii sau så munce¿ti, så vegetezi într-o lini¿te fårå sens, învåluitå
în compåtimire ¿i dispre¡, acestea erau gândurile ce munceau pe poet atunci când Vlahu¡å
veni så-l vadå, prin iunie 1884. ªederea zadarnicå ¿i trândåvia min¡ii îl îngrå¿aserå în
chip penibil.”

Dacå, într-adevår, omul se poate îngrå¿a „în chip penibil” ¿i din cauza
trândåviei min¡ii, så credem cå, atunci când a ajuns så fie cu mult mai gras
decât fusese Eminescu vreodatå, „divinul” încetase så cugete? ¥ntrebarea este
în mod voit råutåcioaså, pentru a atrage aten¡ia asupra u¿urin¡ei du¿månoase
cu care criticul exagereazå ¿i gåse¿te explica¡ii nefondate.

Cålinescu confundå în mod deliberat pe a fi în stare så munce¿ti cu a avea
un loc de muncå. Dacå Eminescu nu a lucrat un timp, explica¡ia nu a stat în
neputin¡a lui, ci în faptul cå nu a avut unde så activeze.

Emilia Humpel îi amintea cu drept cuvânt fratelui Titus, în legåturå cu
Eminescu:

„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 ¿i atât timp
cât acestea nu vor fi înlåturate nu se poate a¿tepta så se lini¿teascå suflete¿te” (13
martie 1884).

ªtia ¿i el toate astea. Tocmai asta a fost problema lui Eminescu!
3) „Frecventa «Junimea»”. A¿teptåm cu interes ¿i alte dovezi în acest

sens, afarå de men¡iunea fåcutå de Missir în scrisoarea cåtre Maiorescu
(14 mai 1884): „Asarå a venit la Junimea ¿i era iar întunecat la fa¡å”.
Apari¡ia lui Eminescu la Junimea era ulterioarå mai multor zile de bunå
dispozi¡ie, petrecute de acesta în compania familiei Dogaru (familie în care
so¡ul, profesorul Dogaru, era nejunimist ¿i rudå cu unul dintre marii inamici
ai lui Maiorescu, V. A. Urechia).

4) „A¿tepta så fie numit subbibliotecar la Biblioteca Universitå¡ii”. Dacå
ar fi fost a¿a, Eminescu nu ar mai fi participat la concursul de la ªcoala
Comercialå (¡inut cu doar 6 zile înainte numirii).
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5) „Avea deci mijloace satisfåcåtoare de existen¡å, la care se adåugau
contribu¡iile junimi¿tilor. Devenise înså avar.” De unde ideea privind pretinsa
avari¡ie a lui Eminescu? De la „olimpian”, de la Maiorescu! Dupå întoarcerea
„protejatului” în ºarå, magistrul observå – zice el – unele „tråsåturi patologice”
la acesta, între care : „Zgârcenie ¿i låcomie de bani cu totalå lipså a oricårei
demnitå¡i personale” (scrisoare cåtre Emilia, 7 aprilie 1884). Iar Cålinescu,
a¿a cum ¿tia så citeascå, ¿tia så ¿i copieze.

Så facem o micå socotealå: dacå Eminescu ar fi primit, simultan, 226 de
lei pentru postul de profesor, 171 pentru cel de biliotecar ¿i dacå de la junimi¿ti
ar mai fi încasat al¡i 280 de lei, ar fi însemnat cå venitul lui lunar trebuia så fi
fost de 677 de lei (mai mult decât dublul salariului lui Caragiani)! Era posibil
a¿a ceva? Må îndoiesc. ¥n noiembrie 1877, V. Pogor îi scria lui Maiorescu,
opinând cå inten¡ia de a le asigura câte un salariu de 300 de lei era irealizabilå
(„Am râs mult de chimera ce urmåre¿ti în privin¡a celor 600 de franci ai lui
Slavici ¿i Eminescu”);  în 1885, ¿eful de diviziune din minister avea leafå
600 de lei, iar ¿eful de cabinet, 500 lei (cât un comisar-director din poli¡ia
Capitalei ¿i cât prefectul de poli¡ie din Ia¿i);  magistrul noteazå cå zestrea
fiicei lui, Livia, era de 10.000 de franci – deci, ceva mai mult decât venitul
pe care l-ar fi avut Eminescu, în condi¡iile în care Cålinescu ar fi spus adevårul.

¥n realitate, cei 280 de lei strân¿i de la junimi¿ti au ajuns la Eminescu doar
pânå în luna septembrie, când acesta a devenit salariat la Stat. ¥n legåturå cu
restul banilor, vom încerca så vedem, într-un alt capitol, cam cum au stat
lucrurile. Pânå atunci, notåm o altå inven¡ie cålinescianå, lansatå, de astå datå,
prin paginile monografiei Via¡a lui Mihai Eminescu. „Divinul” sus¡ine cå, dupå
ce lui Eminescu i s-a întremat piciorul fracturat, „a fost dus de prieteni într-o
nouå locuin¡å, plåtitå din contribu¡iile lor, o odåi¡å la etajul al III-lea din
casele Lepådatu de pe str. Låpu¿neanu, simplå ca toate celelalte prin care î¿i
purtase osânda (gura påcåtosului adevår gråie¿te! – n. ns.). Se mai vorbe¿te
iarå¿i de o mansardå a caselor Iby-Succesori, unde avea ca vecinå pe o båtrânå
pianistå englezå, ce fåcea så råsune podul de ruladele ei sentimentale.”

Prin urmare, nu se ¿tie exact unde a fost transportat, dar se cunoa¿te cu
precizie nu numai cå, în acest scop, s-ar fi fåcut o chetå ad-hoc, ci ¿i cine ar fi
participat la ea? Pretinsa contribu¡ie are drept unic suport o frazå dintr-un text
semnat de o anume Maria Gavrilescu (rudå cu „doctorandul care îl cåuta”):

„La ie¿irea lui din spital prietenii îl duserå la noua lui locuin¡å: o odåi¡å în ogradå
la etajul al III-lea din casele Lepådatu, str. Låpu¿neanu, locuin¡å pe care tustrei
(Pompiliu, Burlå ¿i Humpel – n. ns.) o plåteau lunar, precum ¿i între¡inerea, dupå
mårturisirea înså¿i a poetului.”
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Nu ¿tim când ar fi declarat Eminescu a¿a ceva ¿i în fa¡a cui, dar afirma¡ia
surprinde. Pe de o parte, lipse¿te orice probå în acest sens. Pe de altå parte,
Missir afirmå cå Eminescu ar fi avut la 13 mai 1884 „cel pu¡in 1.500 fr. asupra
sa”. Dacå era avar, cum zice Cålinescu, înseamnå cå nu cheltuise decât foarte
pu¡in din ace¿ti bani – cårora, din octombrie, li se alåturaserå, nu-i a¿a?, salariile
primite de la ªcoala Comercialå ¿i de la Bibliotecå. Chiar crede cineva cå,
¿tiut fiind acest lucru, cei trei junimi¿ti ¿i-ar fi rupt de la gurå doar ca så-¿i
påstreze Eminescu paralele de care, pasåmite, nu-i venea så se dezlipeascå?
De altfel, Missir chiar sugereazå:

„Acum eu de¿i strâng înainte, nu ¿tiu dacå este de vrun folos så-i dåm acum ace¿ti
bani ¿i cei ce se vor mai strânge, sau dacå nu ar fi mai bine så-i dåm pe urmå în timpul
vacan¡elor sau ¿i mai târziu, când ar fi nevoie.”

A¿a cum simplul fapt cå banii se strângeau nu reprezenta o garan¡ie cå ei
ajungeau la Eminescu, nici aceastå declara¡ie stingherå nu spune, musai,
adevårul. Cålinescu folose¿te informa¡ia Mariei Gavrilescu doar pentru cå se
înscrie scenariului lui. Cåci, întreb din nou: omul sårac este avar?


Dar nu toatå lumea îl zugråve¿te pe Eminescu în culori atât de sumbre.

Nu to¡i se tem atât de mult pentru sufletul lui ¿i nu to¡i îl våd la fel de
fragil ¿i de singuratic. Pentru compara¡ie, vom folosi mai multe relatåri
ale aceluai¿i eveniment.

Gh. Cålinescu:

„La banchetul de la hotelul «Traian», cu prilejul centenarului mor¡ii lui Horia (21
oct. 1784–1884, dar amintirea ori serbarea înså¿i se bizuie pe o eroare, cåci Horia a
murit la 28 februarie 1785), la care luarå parte ¿i cei doi tovarå¿i, dupå cuvântåri
entuziaste ¿i închinåri de pahare în sånåtatea tuturor bunilor români, ¿i îndeosebi a celor
de peste mun¡i, în toiul petrecerii, când capetele erau mai înfierbântate, måtåhålosul
fost diacon se urcå pe maså ¿i ¡inu cu glas tare ¿i apåsat aceastå mustrare : «D-apoi bine,
domnilor, s-a båut în sånåtatea cutåruia... ¿i cutåruia... Så-mi da¡i voie så amintesc cå
numai în sånåtatea aceluia care a fåcut poezia [¿i citå o cunoscutå compunere în stil
popular] nu s-a båut. Beau deci în sånåtatea lui Mihai Eminescu.» Aplauze ¿i urale
furtunoase zguduirå deodatå sala, ¿i to¡i începurå så strige : «Tråiascå Eminescu !
Eminescu... Eminescu så vorbeascå.» Dar Eminescu, nepåsåtor, ca ¿i când ar fi asistat
la un spectacol stråin, îndepårtat, încre¡i de cîteva ori fruntea într-un zâmbet silnic ¿i
råmase placid, cu privirea pironitå în farfurie. În cele din urmå se ridicå ¿i, in ova¡iile
celor de fa¡å (subl. ns.), båu pentru ¡årånimea româneascå.”
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Relatarea lui Cålinescu are drept temei documentar rândurile scrise de
un anume Gh. Popa Radul (pe care, în Bibliografia monografiei lui, „divinul”
îl boteazå Rådoi):

„Acum era pe la sfâr¿itul banchetului, ¿i mesenilor li se cam suise nectarul la cap;
de-o datå våd pe cine-va cå se suie în picioare pe maså. Era mult regretatul Ion Creangå,
care începuse så strige în gura mare, cu aerul lui obicinuit comic, cam ast-fel: «D-apoi
bine Domnilor, s-a båut în sånåtatea cutåruia.…. ¿i cutåruia.…. Så-mi da¡i voie så vå
amintesc, cå numai în sånåtatea aceluia care a fåcut poesia <De la Nistru pân’ la Tisa,
tot Românul plânsu-mi-s-a etc.>, nu s-a båut. Beau deci în sånåtatea lui Mihai Eminescu.»
Ei bine, ca ¿i cum un curent electric ar fi trecut prin vinele fie-cåruia, cu to¡ii la o laltå,
am început så strigåm: Tråiascå Eminescu ! Eminescu.…. Eminescu så vorbiascå
Eminescu…... Nemuritorul poet pare cå nici nu auzea, nici nu vedea ce se petrece în jurul
lui, atât era de indiferent la entuziasmul conmesenilor lui. Numai din când în când zâmbea
câte pu¡in, încre¡indu-¿i fruntea cea latå, dar fårå så vorbeascå un cuvânt; era trist,
melancolic. Dupå ce ne scularåm cu to¡ii de la maså pentru a ne duce pe acaså, våzui un
grup de domni pe terasa hotelului; må apropiai de acel grup ¿i våd la mijloc Creangå,
care spunea de Eminescu, cå nu-i pare de loc sånåtos, ¿i cå încå atât de abåtut ca astå
searå nici o-datå nu l-a våzut.”

Atacul împotriva lui Creangå, care acum toasteazå pentru Eminescu, acum
îi aten¡ioneazå pe ceilal¡i cå, pasåmite, „nu-i pare de loc sånåtos” este mizerabil
¿i calculat. Creangå nu a fost ales la întâmplare, veninosul „memorialist” ¿tiind
bine cå publicul are încredere în spusele singurului prieten ie¿ean al lui
Eminescu. Viperele pot fi mortale, dar, din fericire, nu sunt ¿i inteligente. Chiar
dacå am presupune cå scena descriså ar fi avut loc, prima întrebare pe care ¿i-
ar pune-o oricine ar fi: cum se face cå, dintre to¡i cei 150 de participan¡i, numai
lui Creangå i s-ar fi pårut cå Eminescu n-ar fi sånåtos ¿i, mai mult, tocmai el,
atât de discret în privin¡a lui „bådia Mihai”, a ¿i declarat în gura mare a¿a
ceva? Dacå Popa Radul nu privea lumea prin fundul sticlelor golite, dacå era
de bunå-credin¡å, dacå participase la banchet ¿i dacå îl percepuse pe Eminescu
altfel decât Creangå (el îl prezintå ca fiind „trist, melancolic”, nu nesånåtos),
de ce nu a contestat pårerea lui Creangå (pårere pe care, în treacåt fie spus,
numai el pretinde cå ar fi auzit-o ¿i pe care a fåcut-o publicå la un deceniu
dupå ce Creangå råposase)? Când un om ajunge så dea mai multå crezare
spuselor cuiva decât percep¡iilor lui nemijlocite, o fi bine, o fi råu?

Pårerile consemnate la acea datå despre sånåtatea lui Eminescu sunt
diametral opuse neadevårului din insinuantul text semnat de Popa Radul.
De pildå, la 30 august, Missir îi scrie lui Maiorescu:



216 Nr. 3-5Semnele timpului

„Reîntorcându-må în Ia¿i... l-am gåsit pe Eminescu mai bine decât l-am låsat. E mai
vesel, vorbe¿te ¿i râde mai mult, adecå spune în formå veselå ceea ce înainte tåcea cu
resigna¡ie ¿i ceea ce-l roade încå la inimå: starea în care se aflå ¿i viitorul såu.”

Nici o consemnare ulterioarå nu atestå cå starea lui Eminescu s-ar fi
schimbat. Scrisoarea cåtre Chibici, puså de Eminescu la po¿tå chiar în preziua
serbårii, nu con¡ine nici un element din care så deducem cå acesta ar fi fost
furat de melancolie. Dimpotrivå, ne aratå cå, de¿i postul de profesor de geografie
¿i statisticå îl obliga la un efort suplimentar, faptul nu îl demoraliza. ¥n plus,
prin aceastå epistolå, Eminescu testeazå terenul în vederea tentativei de a-¿i
recupera manuscrisele.

Evenimentul descris a avut loc la un an ¿i ceva dupå dezvelirea Statuii lui
ªtefan cel Mare la Ia¿i, când Eminescu citise junimi¿tilor Doina, poezie care
pare så fi fost pentru el o adevåratå condamnare la eliminare din via¡a publicå
¿i, nu peste multå vreme, chiar la lichidare fizicå. Gh. Popa Radul a relatat
totul din memorie, la 16 ani dupå petrecerea faptelor, dar asta nu l-a oprit pe
Cålinescu så ia de bun tot ce pusese pe hârtie. Istoricul ¿i marele anonim de
care se sluje¿te dau de în¡eles cå toastul lui Creangå ¿i uralele care i-au urmat
ar fi fost provocate de båuturå, capetele înfierbântate fiind capabile de tot
felul de minuni.

Din fericire, Popa Radul ¿i Cålinescu nu sunt singurele izvoare. Unul dintre
cei prezen¡i la serbarea în discu¡ie a fost A. C. Cuza. Citåm dintr-unul dintre
manuscrisele lui Cuza, aflate în  Biblioteca Academiei:

„D. Popa Radul ne spune cå la aclama¡iile comesenilor Eminescu a råmas indiferent:
«numai din când în când zâmbea câte pu¡in, încre¡indu-¿i fruntea cea latå, dar fårå så
vorbeascå un cuvânt; era trist, melancolic»

Pot spune – ¿i memoria nu må în¿ealå – cå nu e tocmai a¿a. Dupå toastul lui Creangå,
poetul, rezervat cum era a rezistat într-adevår fårå så voiascå a råspunde dar în urmå a
mai venit ¿i Gheorghe Negruzzi, unul din fiii lui Costache Negruzzi închinând pentru
poe¡ii români, ¿i încå o datå pentru Mihai Eminescu, ¿i atunci la aclama¡iile repetate
ale celor de fa¡å Eminescu s-a rådicat sau mai bine zis a fost rådicat de noi, cari  doream
så-l auzim ¿i a rostit cu tonul såu profund melancolic, în adevår, care-i era particular,
cam aceste cuvinte, al cåror text va fi fost altul dar, al cåror în¡eles îl garantez:

«S-a vorbit de to¡i ¿i numai de mul¡imea cea mare, obijduitå ¿i harnicå a acelor
cari poartå toate sarcinile ¿i toatå munca nu s-a vorbit. Rådic, a¿adar, paharul meu în
sånåtatea ¡årånimei române.»

Acest toast al poetului, rostit cu evlavie adâncå, a produs o impresie covân¿itoare,
mårturisesc – dupå impresia ce mi-a råmas – nu lipsitå de oarecare durere. Era nota cea
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profund serioaså, sentimentalå pe care poetul o introdusese în mijlocul entuziasmului
ob¿tesc zgomotos.

La sfâr¿it, pe la ora 1 noaptea – s-a cântat încå cå e patria românå – banchetul
lui Horia sfâr¿indu-se cu acela¿i avânt înnål¡åtor, care însufle¡ise întreaga
serbare…” (subl. ns.).

A fi nepåsåtor sau apatic (Gh. Cålinescu) este una, a fi rezervat (A. C. Cuza)
este alta (în anumite accep¡iuni, chiar cu totul altceva). De pildå, un diplomat
autentic este mereu rezervat, fårå a fi vreodatå nepåsåtor sau apatic.

Referitor la acela¿i eveniment, A. C. Cuza mai noteazå:

„Serbarea lui Horea s-a ¡inut în adevår duminicå 21 octombre 1884 ¿i a avut un
strålucit succes. La ora 6 p.m. un important cortegiu compus din mai multe mii de oameni
a pornit de la Universitate, în frunte cu comitetul organizator, cu studen¡imea, cu muzica
Regimentului XIII, cu purtåtori de facle mergând la statuia lui ªtefan cel Mare, unde s-au
¡inut mai multe cuvântåri ¿i trecând apoi la Monumentul din grådina Barnovski, unde a
comemorat amintirea voievodului martir Grigore Ghica. Dupå aceste manifeståri,
cortegiul s-a dus la sala festivå de la hotelul Traian, oferitå gratuit de proprietarul
binecunoscut ¿i fost primar al Ia¿ului, Scarlat Pastia, unde avea så aibå loc banchetul.
La banchet – la care am putut lua parte ¿i eu ca ¿i la întreaga manifesta¡ie så zicem
«incognito», îmbråcat civil cåci îmi fåceam serviciul militar – au asistat între al¡ii:
Mihail Eminescu, Ion Creangå, Miron Pompiliu, Gh. Negruzzi, Gh. Panu, A. D.
Holban, Th. Speran¡a, Gavril Muzicescu. S-au ¡inut, fire¿te, mai multe tuasturi între
care tuasturile lui Ion Creangå ¿i al lui Gh. Negruzzi pentru Eminescu, cåruia i s-a fåcut
o strålucitå ova¡ie. Poetul, profund emo¡ionat, a råspuns zicând: «Så ridicåm paharul
pentru acei pe umerii cårora apaså toatå greutatea neamului nostru, pururi obijdui¡i:
pentru ¡årånimea româneascå» Cu entuziaste strângeri [de mâini] ¿i aplauze nesfâr¿ite
marele poet a fost aclamat, îmbrå¡i¿ându-l cu lacrimi în ochi bunul såu prieten Ion
Creangå. Au urmat cântecele însufle¡ite ale tuturor: De¿teaptå-te Române. Cântecul
lui Horia. Patria Româneascå (subl. ns.).

Ba, nu, nu, mår frå¡ioare
Pentru cå Românul are
Patria mai mare…
La aceastå sårbåtoare cu adevårat na¡ionalistå a intervenit ¿i un mic incident –

så zicem «diplomatic» – cuprinzând o idee mare ce era så se readevereascå mai în
urmå. La banchet a asistat ¿i cunoscutul reprezentant al marei boierimi moldovene,
N. Rossetti-Roznoveanu, din casele cåruia numai cu 18 ani mai în urmå pornise mi¿carea
separatistå de la 3 martie 1866, instigatå de Ru¿i. Luând cuvântul, Roznoveanu a cetit o
scrisoare de scuze, cå nu a putut så asiste, a Prin¡ului Emanuel Conaki-Vogorides.”

¥ntre un Creangå care ar face declara¡ii ¿ocante pe terasa hotelului, unde
¿i-ar bârfi prietenul, afirmând cå „nu-i pare de loc sånåtos”, ¿i celålalt Creangå,
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care îl îmbrå¡i¿eazå pe Eminescu „cu lacrimi în ochi”, dupå ce acesta toastase
pentru ¡årani, este distan¡å ca de la cer la påmânt.

De ce i-am acorda – în aceastå privin¡å – mai mult credit lui A. C. Cuza,
decât lui Popa Radul? O parte a motivelor pentru care avem mari suspiciuni
în ceea ce prive¿te exactitatea spuselor celui din urmå am aråtat-o mai sus.
Lor li se adaugå felul partinic în care a fost tratat fondul A. C. Cuza, existent
la Biblioteca Academiei Române. Mul¡i l-au parcurs ¿i s-au folosit de el,
pu¡ini au recunoscut asta. Chiar presupunând cå A. C. Cuza ar spune
baliverne, paginile lui existå ¿i dacå speciali¿tii fac abstrac¡ie de ele fårå så
demonstreze înainte cå nu avem motive så le luåm în serios, nu reu¿esc decât
så nascå suspiciunea cå ar con¡ine adevåruri care nu convin celor ce pot
înlesni sau bloca accesul la documente (¿i, poate, chiar a¿a este!). Inven¡iile
lui V. Russu-ªirianu, temelii debile pe care s-au zidit multe cår¡i, ne-au pårut
suspecte de când le-am parcurs prima oarå, dar, pânå în clipa în care am
reu¿it så demonstråm cu probe indubitabile cå tot ceea ce scrie acesta despre
Eminescu este minciunå, nu ne-am putut preface cå n-am auzit de el. De
aceea, cu oricâtå pruden¡å ar trebui preluat, A. C. Cuza trebuie så fie inclus
în bibliografia oficializatå (¿i asta, cu atât mai mult cu cât atâtor bezmetici
le-au fost publicate cår¡i, bro¿uri sau ¿iruri de articole de ziar).

¥n relatåri fåcute la cald prin presa vremii, numele lui Eminescu este trecut
în rând cu altor persoane care au toastat sau au ¡inut mici discursuri, în mod
distinct fiind precizat numai atât (Noua revistå, 30 octombrie 1884):

„La tuastul d-lui Gh. Negruzzi, rådicat pentru poe¡ii români în genere ¿i ’n special
pentru D. Eminescu, asisten¡a fåcu o strålucitå ovatiune distinsului poet.”

Så revenim la portretul fåcut lui Eminescu, de Gh. Popa Radul, întrucât
el ne intereseazå în mod deosebit. Deci, Eminescu era melancolic… Trebuia,
cumva, så fie de o veselie debordantå? Pentru a putea råspunde, så încercåm
så refacem, succint, firul celor petrecute, folosindu-ne de prezentarea din
Noua revistå (unde gåsim cam acelea¿i informa¡ii ca ¿i în manuscrisul lui
A. C. Cuza).

„Duminicå [21 octombrie 1884], la 2 oare p. m. spacioasa salå a Universitå¡ei nu
mai putea cuprinde numeroasa mul¡ime de doamne ¿i domni ce veniserå så asculte istoria
revolu¡iunei lui Horia din gura simpaticului orator D. George Panu… Serbarea fiind
purå istoricå, D. Panu n’a påråsit în tot timpul conferin¡ei sale, un singur moment terenul
istoric pentru a se råtåci în cel politic.”
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Pe la ora 17,30, ie¿enii, „tineri ¿i båtrâni”, încep så se îndrepte cåtre
Universitate, loc de întâlnire, „unde musica regimentului XIII de doroban¡i
intona diferite arii na¡ionale ¿i mar¿uri”. O datå strânså, lumea se pune în
mi¿care. Cortegiul face popas la statuia lui ªtefan cel Mare ¿i în grådina de la
Barnovsky, „unde sunt a¿ezate bustul ¿i peatrå mormântalå a celui ce-a fost
decapitat de Turci pentru cå avusese bårbå¡ia a protesta contra nedreptei råpiri
a Bucovinei. De pe peatra mormântalå din Beilic, D. Gh. Marcu declamå
strofele din poesia Un devotament familiei Humuzachi, de A. Mure¿anu”,
dupå care, oamenii se urnesc spre punctul final: „Marele Hotel Trajan”.

„Cu toatå ploaea toren¡ialå ce curgea, lume multå se gråbiså a participa la retragere
la care domni cel mai mare entusiasm.

Una din sålile otelului Trajan, oferitå gratis de D. Scarlat Pastia, era frumos
împodobitå cu ghirlånzi de brad, cu stindarde triculore, ¿i cu portretele M. M. LL. Regele
¿i Regina, Cuza-Vodå, ªtefan-cel-Mare, Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, etc.

La opt oare începu banchetul în sunetul mai multor arii na¡ionale intonate de-o
bandå de låutari.

Pe la 9 oare ¿i jumåtate, d. Pompiliu deschiså seria tuastelor printr’un tuast ridicat
în memoria lui Horia. Låutarii cântarå cântecul lui Horia, pe care asisten¡ii îl aplaudarå
cu multå frenesia silind pe låutari så’l biseze.”

Din acest moment, se pare cå despre Horea nu a mai venit vorba. Despre
celelalte toasturi, putem citi în aceea¿i publica¡ie:

„D. G. Marcu râdicå un tuast pentru memoria lui Tudor Vladimirescu, dupå care
musica cântå cânticul lui Tudor Vladimirescu

D. Al. Bådåråu, printr’un discurs de multå valoare, ¿i aplaudat mult de asisten¡å,
rådicå un tuast pentru revolu¡ia românilor din Transilvania de la 1848, bând în memoria
lui Barnu¡ ¿i Avram Iancu. Musica intonå mar¿ul lui Iancu.

D. M. Pompiliu rådicå un tuast în memoria fostului Domnitor Vcuza-Vodå, care
simbolizeazå unirea…

Cu aceasta se încheiå seria tuastelor comitetului” organizator.

Au urmat diver¿i, între care ¿i Eminescu. Gh. Popa Radul recunoa¿te cå
toasturile rostite în partea a doua a banchetului (care „¡inu pânå la ora 1 dupå
mezul nop¡ei”) au fost în cinstea unora dintre contemporani (altfel, cum s-a fi
închinat „în sånåtatea” lor?). Slaba reac¡ie a lui Eminescu l-a surprins neplåcut
pe autorul nostru, care. probabil, se a¿tepta ca acesta, auzind toastul lui Creangå,
så sarå ¿i el pe maså. Trebuia så gesticuleze ori så întoarcå urarea? Så fie atât
de greu de în¡eles cå nu to¡i oamenii î¿i doresc så fie ridica¡i pe bra¡e de ceilal¡i?
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ªi-apoi, motivul formal al marii sårbåtori, din timp pregåtitå ¿i desfå¿uratå
în trei acte („o conferin¡å publicå în sala universitå¡ei, o retragere cu facle ¿i
un banchet”), era råscoala de la 1784. Så nu ai un gust amar, când vezi cum
paharele se ciocnesc vesel în cinstea lui Cutårescu ¿i Cutåricå, dar nu ¿i în a
celor fårå de care nu aveai ce celebra? Po¡i fi foarte vesel când vezi cå sacrificiul
a atâtea ¿i atâtea mii de ¡årani anonimi trece nebågat în seamå, înghi¡it de
egocentrismul nemåsurat al micu¡ului prezent? ¥n fond, nu råzbiserå to¡i, de la
ªtefan cel Mare la Carol I, datoritå ¡åranilor, care la råzboi apårau ºara ¿i la
vreme de pace îi dådeau pâinea? ªi, dacå ne gândim doar la cåpetenii, oare
Horea singur, fårå Clo¿ca ¿i fårå Cri¿an (ori al¡ii ca ei), ar fi avut aceia¿i sor¡i
de izbândå? Dacå nu, de ce pe pere¡i nu se gåseau portretele tuturor celor trei,
ci doar al lui Horea? Dacå pentru Cri¿an ¿i Clo¿ca nu se gåsise om dispus så
toasteze (¿i teamå ne e cå ¿tim de ce!), mai po¡i a¿tepta ca participan¡ii så se
gândeascå la ¡åranii care ¿i-au dat sângele, fårå a avea preten¡ia ca numele lor
så mai fie consemnate de cineva? Iar dacå privim lucrurile prin prisma aceasta,
råmâne oare imposibil ca Eminescu så se fi ridicat ¿i pentru a le reaminti
comesenilor ce anume îi strânsese laolaltå în acea searå? Nu cumva, „impresia
covâr¿itoare” produså de toastul lui simplu s-a explicat ¿i printr-un senti-
ment comun de ru¿ine?

Ar mai fi un detaliu. Cålinescu scrie cå banchetul ar fi avut loc cu prilejul
„centenarului mor¡ii lui Horia (21 oct. 1784–1884, dar amintirea ori serbarea
înså¿i se bizuie pe o eroare, cåci Horia a murit la 28 februarie 1785)”. Are
dreptate doar în ceea ce prive¿te ziua mor¡ii lui Horea, cåci întrunirea nu avea
drept scop så serbeze „centenarul mor¡ii  lui Horia”, cum afirmå „divinul” ¿i
cum gre¿it au preluat atâ¡ia. Citåm din Noua revistå, publicatå curând dupå
eveniment:

„Duminicå s’au implinit o sutå de ani de la proclamarea revolu¡iunei românilor
din Transilvania sub Neculai Ursu al Floarei (subl. ns.), zis ¿i Horia, Cri¿ian ¿i Clo¿ca
(sic!). Ia¿ul a serbat aceastå aniversarå cu mai multå strålucire de cât ori care al ora¿ a
¡årei.”

Data de 21 octombrie stil vechi corespunde cu 2 noiembrie stil nou. Så
rememoråm: la 1 noiembrie stil nou, autoritå¡ile au încercat så-l aresteze pe
Cri¿an, dar tentativa a fost zådårnicitå de ¡åranii înfuria¡i. ¥n acea zi, fiind uci¿i
un gornic ¿i doi solgabiråi, evenimentele erau ca ¿i pornite. Decisivå a fost
înså ziua urmåtoare, 2 noiembrie stil nou, când a avut loc întâlnirea de la
Curechiu, în urma cåreia, practic, a izbucnit råscoala: de la Curechiu, ¡åranii
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s-au îndreptat spre Cri¿cior, au incendiat cur¡ile nobililor ¿i au ucis primele
17 persoane, dupå care s-au împår¡it în douå grupe, una pornind spre Brad,
cealaltå – cåtre Mihåileni. Råscoala se declan¿ase. Conform calendarului
românesc vechi, era 21 octombrie 1874.

A¿adar, nici „amintirea”, nici „serbarea înså¿i” nu „se bizuie pe o eroare”,
cum ne înva¡å Cålinescu, ci pe fapte istorice certe. Eroarea îi apar¡ine lui
Cålinescu, care nu a ¿tiut despre ce anume scrie.

A fost Eminescu subbibliotecar?

¥n lucrarea doctorului I. Nica, referitor la starea lui Eminescu în anul 1886,
putem citi:

„Ameliorarea s-a dovedit înså de scurtå duratå. Poetul n-a mai depus nici o activitate
oficialå de la jumåtatea anului 1886, când nu se mai observå nimic scris de el în
cataloagele sau registrele bibliotecii. Aceasta este cea din urmå func¡ie ocupatå la Stat
de cåtre Eminescu, care, înlocuit din postul de subbibliotecar, råmåsese literalmente
fårå mijloace de existen¡å” (subl. ns.).

Doctorul nostru î¿i explicå lipsa consemnårilor „în cataloage sau registre”
prin ceea ce el crede a fi „dezechilibrul psihic ¿i moral tot mai accentuat al
poetului, care aluneca implacabil într-i singuråtate fårå sfâr¿it, fårå speran¡å,
în care sentimentul mor¡ii ståruie obsesiv ¿i definitoriu”. Ion Nica scrie cå
Eminescu fusese „înlocuit din postul de subbibliotecar”, dar nu se întreabå
nici o clipå când se produsese acest lucru ¿i prin a cui mânå. Unde este actul
prin care Eminescu a fost eliberat din func¡ie? Oare, din noiembrie 1884,
Eminescu chiar a mai func¡ionat, în mod oficial ¿i legal, ca subbibliotecar la
Ia¿i? Istoriografia literarå a¿a zice, dar, cu n-ar fi pentru prima oarå când s-ar
în¿ela?

Care sunt demersurile oficiale pe care se întemeiazå pårerea cå Eminescu
ar fi fost numit subbiliotecar la Ia¿i? Iatå-le, în ordine cronologicå:

24 septembrie – Carol I semneazå, se zice, Decretul numårul 2532;
26 septembrie – Ministerul Cultelor informeazå Universitatea ie¿eanå

asupra deciziei regelui;
30 septembrie – „Monitorul Oficial” consemneazå numirea, prin ¥nalt

Decret al M. S. Regelui.
Så privim atent documentele în cauzå.
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Monitorul Oficial numårul 142/30 septembrie 1884, în care este anun¡atå ¿i numirea lui
Eminescu în postul de subbibliotecar.
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1) Decretul regal. Precum se vede, acest document este prezentat drept
fundament al întregii numiri. Toate ar fi bune ¿i frumoase, dacå nu ar exista
un mic detaliu:  decretul cu pricina nu existå. ¥n mod obi¿nuit, inexisten¡a
acestui decret ar trebui så fie suficientå pentru a proba lipsa de valoare juridicå
a oricårui act emis în temeiul lui.

2) Monitorul Oficial (numårul 142). De obicei, informa¡iile inserate în
filele acestei publica¡ii se bucurå de întreaga noastrå încredere. Textul apårut
la 30 septembrie sunå astfel:

„Bucure¿ti, 29 septembrie
Ministerul Cultelor ¿i Instruc¡iunii Publice
Prin decretul regal cu N-o 2532 din 24 septembrie 1884, dupå propunerea fåcutå de

d. ministru secretar de stat la Departamentul Cultelor ¿i Instruc¡iunii Publice prin raportul
N-o 10519 d. M. Eminescu, absolvent al facultå¡ii filozofice din Viena, s-a numit în postul
de subbibliotecar al Bibliotecii Centrale din Ia¿i în locul d-lui A. Filipide (Philippide
dupå al¡ii – n. ns.), demisionat.”

Aparent, lucrurile ar fi în regulå. Doar aparent, înså.
¥n „Sumar”, Monitorul oficial prezintå rândurile mai sus citate ca fiind o

„prescurtare de decret”. Dupå cum aratå ¿i numele, „prescurtarea de decret”
era o prezentare mai conciså, într-un unic paragraf, a principalelor decizii
cuprinse într-un decret regal deja semnat de monarh. ¥n cazul lui Eminescu,
înså, la data apari¡iei Monitorului Oficial, nu se putea vorbi de o „prescurtare
de decret”, din bunul motiv cå, neexistând decretul cu semnåtura regelui, nu
era nimic de prescurtat. Cu alte cuvinte, ne aflåm în fa¡a unui fals.

Pretinsul decret 2.532, din 24 septembrie 1884, prin care Eminescu ar
fi fost numit subbibliotecar a fost emis exact în ziua în care monarhul
påråsea ºara, pentru mai bine de o lunå. ¥naintea plecårii, Carol I iscålise
un Decret autentic (numårul 2.520), care fie nu este cunoscut, fie este ocolit
cu bunå-¿tiin¡å. Iatå-l:

„CAROL I,
Prin gra¡ia lui Dumnezeu ¿i voin¡a na¡ionalå, Rege al României,
La to¡i de fa¡å ¿i viitori, sånåtate :
Având a pleca peste hotar pentru un scurt timp,
Am decretat ¿i decretåm ce urmezå:
Art. I. ¥n lipsa Noastrå din ¡arå, toate lucrårile administra¡iunei publice cari cer

întårirea regalå, se vor supune aprobårei consiliului de mini¿tri de cåtre fiecare ministru
în parte ¿i li se vor da curs, sub reserva sanc¡iunei Noastre ulteriore (subl. ns.).

Art. II. Numirile sau destituirile de func¡ionari publici, cari se vor face dupe gåsirea
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cu cale a consiliului Nostru de mini¿tri, vor fi cu titlu provisoriu pânå la întoarcerea
Noastrå (subl. ns.).

Art. III. Consiliul Nostru de mini¿tri este însårcinat cu aducerea la îndeplinire a
disposi¡iunilor acestui decret.

Dat în Bucuresci, la 24 Septembre 1884”.

Semneazå regele ¿i cei 6 mini¿tri afla¡i în func¡ie (I. C. Bråtianu, G. Chi¡u,
D. Sturdza, G. Lecca, I. Câmpineanu ¿i ªt. Fålcoianu).

A¿adar, Guvernul putea så facå numiri, dar numai „cu tiltu provizoriu”,
documentul fiind adoptat „sub reserva Sanc¡iunii” regelui. Altfel spus, fårå
decret, numirea aprobatå de Consiliul de Mini¿tri nu avea valoare juridicå
decât pânå la întoarcerea regelui în ¡arå (30 octombrie 1884). Pentru Maiorescu,
situa¡ia nu era nouå, întrucât ¿i în 1874 se nimerise ca regele så absenteze din
ºarå când Eminescu fusese desemnat bibliotecar la Ia¿i, dar atunci decizia
consemnatå în jurnalul Consiliului de Mini¿tri preciza explicit:

„Domnul Mihail Eminescu este numit provizoriu în postul de bibliotecar al
Bibliotecii centrale din Ia¿i, în locul d-lui Samson Bodnårescu, trecut într-alt post ¿i sub
rezerva confirmårii ulterioare a acestei numiri de cåtre Måria Sa Domnitorul, dupå
întoarcerea în ¡arå.”

¥n 1884, înså, precizårile privind provizoratul postului ¿i posibilitatea
regelui de a anula numirea nu mai sunt prinse în textul apårul în Monitorul
Oficial, omisiunea fiind, bineîn¡eles, deliberatå. Inten¡ia este probatå (¿i) de
faptul cå decretele sunt numerotate – lucru nepermis, deoarece, existând
posibilitatea ca regele så respingå unul sau mai multe dintre ele, fie trebuia
så se renun¡e la numårul în cauzå, fie s-ar fi prejudiciat corelarea dintre numårul
decretului ¿i data semnårii lui, numere mai mari apårând ca fiind emise înaintea
unora mai mici. ¥n alte situa¡ii, între care ¿i cazul lui Eminescu, s-a mers chiar
mai departe, pe lângå numårul decretului, figurând ¿i data emiterii lui. Or,
aceasta nu putea fi precizatå din cel pu¡in douå motive: întâi, pentru cå nu era
cert dacå regele avea så fie sau nu de acord; în al doilea rând, chiar presupunând
cå ar fi confirmat numirea, era imposibil de prevåzut când anume avea så se
întâmple aceasta.

Cazul lui Eminescu nu a fost unic, dar se pare cå regele, aten¡ionat din
ºarå cå se profitå de absen¡a lui, a intervenit. Mai exact, imediat dupå plecarea
regelui, ca aduse de viiturå au apårut o serie de decrete gata numerotate. Ultimul
asemenea document cu numår cert (2536) a fost publicat la 3 octombrie (e
vorba de o numire în post de medic, la plasa Medgidia). Din acest moment,
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Decretul 2.520, emis de rege la 24 septembrie 1884, ziua în care se spune cå ar fi iscålit
¿i actul de numire a lui Eminescu în postul dee subbibliotecar. (Marcajul ne apar¡ine.)
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lucrurile ¿i-au reintrat în normal, numirile fåcându-se legal, la propunerea
ministerelor, prin jurnale ale Consiliului de Mini¿tri, în care se precizeazå
„sub rezerva sanc¡iunei ulterioare a M. S. Regelui”. Un decret regal autentic
reapare abia  la 31 octombrie (numårul 2556).

Potrivit Legii, la revenirea în ºarå, regele avea så analizeze numirile
fåcute în lipsa lui ¿i så se pronun¡e asupra lor. Fiecare caz confirmat de el era
anun¡at, separat, în Monitorul Oficial. Eminescu nu s-a bucurat de acordul
lui Carol-¥ngåduitorul, cum l-a numit de atâtea ori pe când mai scria la Timpul,
îngåduin¡a acestuia fiind ¿i ea limitatå. Iar dacå regele nu scrisese „Se aprobå”
pe col¡ul cererii ministrului de resort, rezultå cå respectiva solicitare fusese
respinså. ¥n concluzie, din ziua întoarcerii regelui, Eminescu nu mai putea
func¡iona la Biblioteca din Ia¿i decât în mod ilegal. Ar fi riscat cineva atât de
mult? Ne îndoim, cåci, dacå acea persoanå ar fi existat, nu ar fi fost nevoie
de o atât de mare întârziere.

A fost anun¡ul privind numirea lui Eminescu publicat cu complicitatea
directorului Monitorului Oficial? Greu de spus. ¥n mod normal, el tipårea
asemenea texte ca urmare a unor solicitåri exprese, venite din partea
ministerelor, care anexau cererii lor copia decretului regal în cauzå. De pildå,
la 24 august 1874, Maiorescu redacteazå  conceptul adresei 7819, prin care
cere så fie publicat „anexatul în copie jurnal al Consiliului de Mini¿tri nr...
relativ la numirea dlui M. Eminescu…” (subl. ns.).

Pentru ca în Monitorul Oficial så aparå precizarea cå Eminescu ar fi fost
numit subbibliotecar „prin decretul regal cu N-o 2532 din 24 septembrie 1884”,
fie Gh. Chi¡u comitea un fals, inventând „copia” unui document inexistent, fie
el sau altcineva îl convingea pe directorul publica¡iei så se prefacå a gre¿i.


¥n acest context, amintindu-ne cât de exact precizase Maiorescu când,

unde ¿i la ce institu¡ie va fi încadrat Eminescu dupå ̊  în˚toarcerea de la Döbling,
apar semne de întrebare. A existat un plan, având câteva puncte fixe, bine
determinate? Maiorescu a fost cel care a profitat de plecarea regelui sau acestuia
i-a cåzut bine aranjamentul magistrului? Maiorescu ¿i Guvernul l-au min¡it pe
rege ori demersul lor a beneficiat de acordul Palatului? Cum plecårile regelui
peste hotare erau cunoscute cu mult timp înainte (mai ales în 1884, când pårin¡ii
monarhului î¿i celebrau nunta de aur) ¿i cum Maiorescu ¿tia care e procedura
în asemenea situa¡ii, monarhul delegând temporar puterea Guvernului, este
exclus ca el så fi urmat un adevårat grafic?
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La ideea unei premeditåri ne duce ¿i scrisoarea magistrului cåtre Harieta:

„¥ntrebarea este acum, în ce mod så tråiascå vreo 4 sau 5 luni la ¡arå, cât îi mai
trebuie pånå se va întrema pe deplin? Dupå acest timp ne vom îngriji noi, ca så aibå o
func¡iune mai lini¿titå” (subl. ns.) –14 martie.

Prin urmare, cu toate cå doctorul Obersteiner nu prescrisese un repaus
îndelung, Maiorescu avea planificat ca Eminescu så nu capete serviciu,
decât „dupå acest timp” de câteva luni – deci, tot spre sfâr¿itul verii ¿i
începutul toamnei. O altå epistolå, cåtre Emilia, expediatå prin Chibici, la
7 aprilie, întåre¿te ipoteza cå, odatå începutå, ac¡iunea demaratå în
„chestiunea” Eminescu a urmat un curs prestabilit, chiar dacå unele detalii
au fost rezolvate din mers:

„…mâncarea, aerul, mi¿carea, lini¿tea vor desåvâr¿i în 4–6 luni cura.”

Toate acestea aratå cå principala persoanå care a tergiversat pe cât a putut
numirea lui Eminescu – într-un post anume! – a fost Maiorescu. Cât de sincerå
e scrisoarea trimiså de el Emiliei, la 5 mai („De ce nu face nimic Regina, de ce
¿i de ce ? Da, de ce !”), nimeni nu ¿tie, råmânând incert dacå, direct sau prin
interpu¿i, magistrul chiar a dat „destul a în¡elege ¿i ei, ¿i Regelui, ¿i guvernului”.
La urma urmei, ce ¿i cum putea da „a în¡elege”, câtå vreme nu numai regina,
regele ¿i guvernul, ci întreaga ºarå primise de la el asiguråri ferme cå Eminescu
s-ar afla sub îngrijirea maternå ¿i exclusivå a Junimii (septembrie 1883):

„…cåci nu oamenii de bine contribuiesc, ci prieteni, ¿i numai prieteni, ¿i
îndeplinesc o datorie cåtre o fiin¡å iubitå. ¥n adevår, ne-am asigurat cå nimeni, oricât
de mare sumå ar da, nu este îngåduit a subscrie pe listå, dacå n-a fost dintre prietenii
lui Eminescu” (subl. ns.).

Pe de altå parte, perechea regalå nu îl simpatiza pe Eminescu (în orice caz,
nu în måsura în care afirmå Mite Kremnitz, care, pentru a crea o imagine cât mai
favorabilå celui care o plåtea gras, recurge ¿i la minciunå). ¥n diverse scrisori, s-
a vorbit despre pretinsa disponibilitate a reginei de a-l ajuta pe Eminescu, dar
sigur este doar cå aceastå disponibilitate nu s-a materializat niciodatå, de¿i e
imposibil ca Palatul så nu fi ¿tiut nimic de adevårata soartå a acestuia. De
altfel, chiar dacå nu a ¿tiut la acea vreme, trebuie så fi aflat ulterior:

„Tot numai d-nul Franck a ståruit, ca ¿i data trecutå la Mai, numai cu deosebire cå
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m’a pus så dau din parte’mi douå peti¡ii: una la Ministru ¿i una cåtre Regina” (Harieta
cåtre C. Emilian, 18 octombrie 1887).

Lipsa de reac¡ie a reginei aruncå asupra Palatului o  umbrå cu atât mai
puternicå, cu cât ea se prezenta drept poetå. Aristocra¡ii importa¡i de policienii
no¿tri spre a constitui Familia regalå din România nu au avut niciodatå
inteligen¡a de a a-l ajuta pe Eminescu cât timp acesta a fost în via¡å sau de a-i
promova opera, dupå ce s-a stins. Sub acest aspect, nu au fost cu nimic mai
în¡elep¡i decât „tovarå¿ii” veni¡i pe tancuri din Uniunea Sovieticå.

Cât prive¿te cabinetul Bråtianu, så zicem cå a¿a o fi fost, cå magistrul o fi
båtut ¿aua så priceapå iapa, dar cå iapa era din lemn. Din martie 1888, înså, la
putere nu se mai aflau liberalii, ci un guvern junimist. Nici atunci nu se mai putea
gåsi o slujbå pentru Eminescu? Ba da, dar nu s-a dorit. De exemplu, prin primåvara
lui 1888, lui Slavici i s-a propus så fie „director de studii la Asilul «Elena
Doamna»” (post pe care îl va ocupa din 1890). Slavici a refuzat numirea, dar
nici måcar atunci nu s-a pus problema ca oferta så-i fie fåcutå lui Eminescu, de¿i
acesta tocmai venise în Capitalå. ¥n schimb, „protectorul” Maiorescu i-a råpit
prin în¿elåciune drepturile de autor, pe care trebuia så i le achite Socec!

Dacå tragem linie ¿i adunåm, constatåm cå pe nici unul dintre palierele
Puterii nu a existat minima dorin¡å sincerå de a-l ajuta pe Eminescu. Maiorescu
& Co. au fost sili¡i de împrejuråri så facå un pic mai mult, deoarece, altfel, ar
fi fost taxa¡i drept ingra¡i ¿i lipsi¡i de inimå.

3) Adresa Ministerului Cultelor cåtre Biblioteca Centralå din Ia¿i.
¥nregistratå sub numårul 10875/26 septembrie 1884, hârtia este semnatå în
numele ministrului, de cåtre un director:

„Domnule Director,
Domnul A. Filipide demisionând din postul de subbibliotecar, am onoare a vå notifica

cå s-a numit în locu-i prin ¥naltul decret al M. S. Regelui, no. 2532 din 24 curent, domnul
Mih. Eminescu, absovent al Facultå¡ii de filosofie din Viena, fost revizor ¿colar (de ce nu
se invocå ¿i calitatea de fost bibliotecar? – n. ns).

Primi¡i, domnule Director, asigurarea deosebitei mele considera¡iuni.
p. Ministru, Gr. Tocilescu
p. ¿ef Divizie, I. Vlådoianu”

Am publicat textul integral, pentru a se vedea, pe de o parte, cât de
„operativå” este aceastå „numire” ¿i, pe de altå parte, pentru a sublinia cå nici
måcar nu este semnatå de Gh. Chi¡u, ministrul Cultelor de la acea vreme. De
altminteri, ar fi fost ¿i greu de crezut cå lui Chi¡u nu i-ar fi în¡epenit mâna, în
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clipa în care cineva i-ar fi cerut så iscåleascå o asemenea decizie. Cât de proaste
erau rela¡iile dintre acesta ¿i Eminescu nu constituie o noutate, ¿tiindu-se bine
cå, sub un alt mandat la acela¿i minister, Chi¡u a fost cel care, în iulie 1877, a
tras sforile pentru ca Eminescu så fie chemat în instan¡å, sub acuza¡ia de furt.

¥n consecin¡å, pare destul de pu¡in probabil ca Gh. Chi¡u så fi fost de
acord cu numirea lui Eminescu. Documentul emis la 26 septembrie 1884 poate
fi suspectat, dacå nu drept fals (ca atâtea altele, din dosarul Eminescu), atunci
drept document cu valoare juridicå efemerå, valabil doar pânå la întoarcerea
monarhului din stråinåtate – când, nefiind validat de acesta ¿i întårit printr-
un decret regal, devenea nul. (El poate fi socotit, totu¿i, un fals, dacå ne
gândim cå aceea¿i persoanå care l-a emis a trimis ¿i Monitorului Oficial un
anun¡ „aranjat” astfel încât så parå legal, de¿i face trimitere la un document
inxistent.) Nu conteståm prezen¡a în arhivele ie¿ene a unei adrese înregistrate
sub acest numår ¿i având con¡inutul mai sus citat, dar ne întrebåm dacå ¿i cât
timp ea a produs efecte juridice în mod licit.


Acestea sunt, deci, documentele „oficiale” privind numirea lui Eminescu.

Douå, mari ¿i late – ¿i acelea cu valoare juridicå temporarå, deoarece regele
nu a confirmat niciodatå numirea. De ce nu a semnat regele? Cum nu existå
nici o solicitare a ministrului cåtre rege, pe care acesta så fi pus rezolu¡ia „se
respinge”, råmâne fårå råspuns clar chiar ¿i întrebarea dacå monarhului i-a
fost sau nu cerutå confirmarea în post, pentru Eminescu. Pu¡in plauzibilå,
ipoteza cå lucrurile s-ar fi derulat fårå ¿tiin¡a monarhului nu este înså absolut
imposibilå.

Sub¡irimea dosarului con¡inând piesele pe baza cårora Eminescu a fost
numit subbibliotecar este evidentå, din el lipsind majoritatea actelor
obligatoriu cerute de Lege. Pentru o bunå orientare, în loc de comentarii, så
råsfoim documentele întocmite cu zece ani înainte (când Eminescu a fost
numit director al aceleia¿i biblioteci), citând doar acele acte oficiale emise
de Ministerul Cultelor în 1874 ¿i care sunt de negåsit în 1884 . Iatå-le, în
ordine cronologicå (sublinierile ne apar¡in):

1) Maiorescu se adreseazå Consiliului de Mini¿tri (7719, concept):

„Domnilor Mini¿tri,
Prin trecerea d-lui Samson Bodnårescu într-un alt post, devenind vacant postul de

bibliotecar al Bibliotecii centrale din Ia¿i, subsemnatul are onoarea a propune
d[omnii]lor voastre numirea în aråtatul post vacant a d-lui Mihail Eminescu, pentru
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care finit vå rog ca, în caz de a încuviinta d[omnii]le voastre aceastå propunere, så
binevoi¡i a semna anexatul jumal.

Ministru instruc¡iunii publice ¿i al cultelor” (23 august).

S. Bodnårescu a påråsit postul la cererea lui Maiorescu, care îl dorea
liber pentru Eminescu sau pentru Slavici. Despre aceastå numire se face
vorbire ¿i într-o notå ministerialå, din care A. Z. N. Pop prezintå fragmente,
afirmând cå dateazå din 1876: „Mihail Eminescu, bucovinean, doctor în
filosofie, a fost numit la 24 august bibliotecar la Ia¿i în locul lui Samson
Bodnårescu, bucovinean, trecut fårå concurs ¿i fårå avisul consiliului
profesor de pedagogie la institutul Vasile Lupu din Ia¿i”.

2) Jurnalul numårul 20, al Consiliului de Mini¿tri:

„Aståzi 23 august 1874, Consiliul Mini¿trilor luând în deliberare referatul d-lui
Ministru (al) Cultelor ¿i al Instruc¡iunii Publice sub nr. 7719, prin care se propune numirea
d-lui M. Eminescu, doctorand în filozofie, în postul de bibliotecar al Bibliotecii centrale
din Ia¿i.

¥n virtutea dreptului ce ni se acordå prin ¥naltul Decret al Mårii Sale Domnitorului,
nr.1382, de la 3 iulie expirat:

Decide:
Domnul Mihail Eminescu este numit provizoriu în postul de bibliotecar al Bibliotecii

centrale din Ia¿i, în locul d-lui Samson Bodnårescu, trecut într-alt post ¿i sub rezerva
confirmårii ulterioare a acestei numiri de cåtre Måria Sa Domnitorul, dupå întoarcerea
în ¡arå.

L. Catargi, G. Gr. Cantacuzino, Al. Lahovari, T. Maiorescu”

3) Maiorescu cåtre rectorul Universitå¡ii ie¿ene (ªtefan Micle):

„Domnul Mihail Eminescu, cu începere de la 1 septembrie viitor, fiind numit, prin
jurnalul Consiliului de Mini¿tri, nr. 20, în postul de bibliotecar al Bibliotecii Centrale din
Ia¿i, în locul d-lui Samson Bodnårescu, trecut în alt post, subsemnatul are onoare a
recomanda d-voastrå pe d-nul M. Eminescu spre a-l introduce în postul ce i s-a încredin¡at,
dupå ce mai întâi îl veti supune la juråmântul legiuit.” (adresa 7818/24 august)

4) Ministerul Cultelor cåtre Monitorul Oficial (adresa 7819, concept):

„Directorului Monitorului Oficial
Domnule director,
Am onoare a vå invita så binevoi¡i a dispune de a se publica în Monitorul Oficial

anexatul în copie jurnal al Consiliului de Mini¿tri nr... relativ la numirea dlui M. Eminescu
în postul de bibliotecar al Bibliotecei Centrale din Iassi.”



231Nr. 3-5 Semnele timpului

5) Maiorescu cåtre Eminescu (conceptul adresei 7816):

„Domnule,
¥n urma propunerii fåcutå de subtsemnatul prin referatul nr. … [7719], Consiliul

Mini¿trilor prin Jurnalul nr..., încheiat în ¿edin¡a de la … [23] ale curentei ¿i pe
baza dreptului ce-i acordå înaltul decret al Måriei Sale Domnitorul, nr. 1382 din 3
iulie expirat, v-a numit provisoriu în postul de bibliotecar al Bibliotecei Centrale
din Ia¿i, în locul d-lui Samson Bodnårescu, trecut într-alt post ¿i sub reserva
confirmårii ulterioare a numirii dv. de cåtre Måria Sa Domnitorul, dupå
întoarcerea în ¡arå.

Comunicând d-voastrå aceastå numire, am onoare a vå invita så intra¡i în
atribu¡iunile postului ce vi s-a încredin¡at la 1 septembrie viitor [...], de când va începe
onorariul cuvenit d. voastre dupå buget, înså mai înainte de aceasta ve¡i depune juråmîntul
legiuit în prezen¡a d-lui rector al Universitå¡ii din Ia¿i ¿i ve¡i primi apoi de la predecesorele
d-voastre, în vedere cu cataloagele existente, opurile ce apar¡in acelei biblioteci, dota,
mobilierul ¿i cancelaria ei.”

6) Concept trimis în Minister, „La comptabilitate”:

„Domnule Coleg,
Dl. M. Eminescu fiind numit în postul de bibliotecar al Bibliotecei Centrale din

Iassi, cu începere de la 1 septembrie viitor, de când a demisionat dl. Samson Bodnårescu,
în urma trecerii sale într-alt post, am onoare a vå comunica aceastå disposi¡iune spre
¿tiin¡å ¿i regula dv.”

7) Rectorul Universitå¡ii råspunde ministrului (adresa 411/31 august):

„Conform ordinului d[omniei] voastre, nr.7817, d-l Mihail Eminescu depuind
juråmântul cerut de lege pentru func¡iunea de bibliotecar al Bibliotecii centrale din
Iassy, subsemnatul cu onoare vå înainteazå exemplarul juråmântului.”

Textul juråmântului este urmåtorul (vezi Gh. Ungureanu, Eminescu în  documente
de familie):

„Jur în numele lui Dumnezeu ¿i declar pe onoare ¿i conscin¡a mea
Credin¡å domnitorului românilor Carol I ¿i Constitu¡iunei ¡årei mele
De a-mi împlini cu sîn¡enie datoriile ce-mi impune func¡iunea mea.
De a aplica legile ¿i de a må conforma legilor întru toate ¿i pentru to¡i : fårå

pasiune, fårå urå, fårå favoare, fårå considera¡iune de persoanå, fårå nici un interes
direct sau indirect.

A¿a så-mi ajute Dumnezeu!,
Mihaiu Eminescu
Juråmântul de fa¡å s-a såvâr¿it în prezen¡a subscrisului.
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A. Iconom
Rectorele Universitå¡ii de Iassy
Aståzi în treizeci august anul una mie opt sute ¿aptezeci ¿i patru, juråmântul de fa¡å

s-a såvâr¿it în aula Universitå¡ii de Iassy.
Rector, ªtefan Micle.”

8) Maiorescu se adreseazå lui Carol I (adresa 9250/3 octombrie):

„Prea Înål¡ate Doamne,
D-nul Mihail Eminescu, doctorand în filosofie, prin jurnalul Consiliului de Mini¿tri

nr. 20 de la 23 august trecut, încheiat în virtutea dreptului ce i s-a acordat prin decretul
måriei voastre, nr. 1382, a fost numit în mod provizoriu în postul de bibliotecar al
Bibliotecii Centrale din Ia¿i în locul d-lui Samson Bodnårescu, trecut în alt post ¿i sub
rezerva confirmårii ulterioare a acestei numiri de cåtre måria voastrå.

Subsemnatul aducând la cuno¿tin¡a måriei voastre aceastå dispozi¡iune a Consiliului
de Mini¿tri, vine cu cel mai profund respect a vå ruga så binevoi¡i a o confirma prin
semnarea anexatului proiect de Decret” (subl. ns.).

Rezolu¡ia regelui: „Se aprobå. Carol.”
9) Regele semneazå decretul solicitat:

„CAROL  I
Prin gra¡ia lui Dumnezeu ¿i voin¡a na¡ionalå
domn al românilor.
La to¡i de fa¡å ¿i viitor sånåtate
Asupra raportului Ministrului nostru Secretar de Stat la Departamentul lnstruc¡iunii

Publice ¿i al Cultelor, nr. 9250.
Am decretat ¿i decretåm:
Art. 1. D-nul Mihail Eminescu, doctorand în filozofie, care prin jurnalul Consiliului

Nostru de Mini¿tri, nr. 20, de la 23 august trecut, a fost numit provizoriu în func¡iunea de
bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Ia¿i, în locul d-lui Samson Bodnårescu, trecut în
alt post, este confirmat în zisa func¡iune (subl. ns.).

Art. II ¿i ultim: Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Instruc¡iunii
Publice ¿i al Cultelor este însårcinat cu executarea acestui Decret.

Dat în Sinaia, la 16 octombrie 1874
CAROL
Ministrul lnstruc¡iunii Publice ¿i al Cultelor
Maiorescu
Nr. 1748”

10) Maiorescu concepe a doua adreså cåtre Monitorului Oficial (9927
din 23 octombrie), expediind-o douå zile mai târziu:
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 „Directorului Monitorului Oficial
¥naintînd d-voastrå în copie Decretul Domnesc nr. 1748 relativ la confirmarea

d-lui Mihail Eminescu în postul de bibliotecar al bibliotecii din Iassi, am onoare a
vå invita så binevoi¡i a dispune publicarea acelui decret în extenso în Monitorul
Oficial” (subl. ns.).

11) Maiorescu cåtre Eminescu (adresa 9926 / 25 octombrie):

„Domnule bibliotecar,
Prin Înaltul Decret al Måriei Sale Domnitorul nr. 1748 de la 16 ale curentei, dv.

fiind confirmat în postul de bibliotecar al acelei biblioteci ce vi s-a încredin¡at provisoriu
prin Jurnalul Consiliului de Mini¿tri nr. 20 de la 23 august trecut, am onoare a comunica
d-voastrå aceastå disposi¡ie spre ¿tiin¡å.

Ministru,

D-lui Mihail Eminescu, bibliotecar al Bibliotecei Centrale din Iassy” (subl. ns.).
12) Monitorul Oficial anun¡å confirmarea lui Eminescu în postul de

bibliotecar (1 octombrie):

Prescurtarea de decret prin care se anun¡å numirea lui Eminescu în func¡ia de bibliotecar
(Monitorul oficial numårul 239 din 1 noiembrie 1874)
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„Prin decret cu No. 1,748, din 16 Octombre 1874, dupå propunerea fåcutå prin
raport de acela¿i D. ministru, D. Mihail Eminescu, doctorand în filozofie, care prin jurnalul
consiliului de mini¿tri No. 20, de la 23 August trecut, a fost numit provisoriu în func¡iunea
de bibliotecar al bibliotecei centrale din Ia¿i, în locul D-lui Samson Bodnarescu, trecut în
alt post, s’a confirmat în zisa func¡iune” (subl. ns.).

Cele 12 documente de mai sus, reprezentând formalitå¡ile obligatorii în
1874 spre a alcåtui „dosarul” lui Eminescu, dovedesc cå în 1884 s-a petrecut
ceva necurat. Dacå în 1874, ministrul Maiorescu a semnat 9 (nouå)
documente, iar regele un altul, în 1884, ministrul Chi¡u nu a iscålit nici o
hârtie, iar regele, a¿i¿derea. Diferen¡a este ca de la cer la påmânt. Faptul cå la
Ia¿i au fost întocmite o serie de documente de naturå så ateste cå Eminescu
ar fi îndeplinit muncå de subbiliotecar nu schimbå fundamentul chestiunii,
fiind limpede cå „numirea” a avut la bazå o în¿elåciune.

Vorbe, ciorne ¿i ipocrizie

Cum spuneam, arhivele ie¿ene de¡in câteva documente oficiale scrise de
mâna lui Eminescu, din postura, ni se spune, de subbibliotecar. Simpla lor
existen¡å nu poate suplini lipsa unei autentice numiri definitive – ¿i vom aråta
de ce. De asemenea, existå epistole din care s-ar putea deduce cå Eminescu ar
fi fost salariat al Bibliotecii. Pentru a nu fi acuza¡i cå le ocolim, så le parcurgem.

1) Maiorescu îi scrie surorii lui (27 septembrie 1884): „Eminescu e numit
subbibliotecar, el însu¿i a consim¡it så accepte acest post” (subl. ns.). Când
¿i în fa¡a cui (sau prin ce document ¿i-a declarat Eminescu acordul? Nu existå
nici o dovadå cå Eminescu ar fi primit så revinå în aceea¿i institu¡ie, dar pe o
treaptå ierarhicå inferioarå celei de¡inute cu zece ani în urmå.

2) Epistola lui Eminescu cåtre Chibici (20 octombrie 1884):

„Cât despre onorata bibliotecå, e atât de încurcatå ¿i îngråmåditå, încât ar trebui
un an sau doi pentru a introduce orânduialå în acest haos ereditar.”

Chiar presupunând cå Eminescu s-ar fi referit la o sarcinå de serviciu,
afirma¡ia era valabilå la 20 octombrie, când numirea ca subbibliotecar,
admi¡ând cå fusese deciså de Consiliul de Mini¿tri, era doar provizorie,
a¿teptându-se confirmarea regelui – confirmare care nu a mai venit. De
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asemenea, fraza de mai sus este o simplå constatare, care nu denotå dorin¡a
sau obligativitatea unei implicåri directe în rezolvarea problemelor Bibliotecii.

3) Juråmântul depus de Eminescu (1 octombrie 1884). Observåm cå,
în 1884, acesta este ulterior Decretului regal ¿i publicårii anun¡ului din
Monitorul Oficial. Cu zece ani înainte, lucrurile se petrecuserå invers, întâi
fiind juråmântul celui propus pentru numire, apoi adresa ministerului care
îl recomanda ¿i, abia la sfâr¿it, Decretul lui Carol I (aceastå ordine pare
naturalå, dacå ne gândim cå juråmântul era un soi de garan¡ie moralå, pe
care regele trebuia så o aibå înainte de a-¿i numi în mod oficial slujba¿ii).
De asemenea, sesizåm cå, spre deosebire de numirea din 1874, când o
adreså a Ministerului Cultelor anun¡å rectoratul Universitå¡ii, ¿i, totodatå,
precizeazå cå intrarea acestuia în post se va face „dupå ce mai întâi îl ve¡i
supune la juråmântul legiuit” (vezi adresa semnatå de Maiorescu, la 24
august 1874), în 1884, aceastå formalitate de neocolit lipse¿te.

4) Conceptul adresei trimise de directorul Bibliotecii cåtre pre¿edintele
Cur¡ii de apel Ia¿i (30 noiembrie 1884):

„¥ntre persoanele desemnate a forma juriul Cur¡ei cu Jura¡i din sesiunea care
începe de mâne, este ¿i dl. Petru Gârcineanu, custode la Biblioteca Centralå din Ia¿i.

Serviciul zilnic se face numai de doi func¡ionari, adecå de subbibliotecar ¿i de
custode. Subbibliotecarul fiind bolnav în spitalul Sf. Spiridon, unde dupå prescrierea
doctorilor e constrâns så stea cel pu¡in pînå la Anul nou, serviciul Bibliotecii sufere
deja din aceastå cauzå. Acum dacå ar mai lipsi ¿i d-l P. Gârcineanu, care ¡ine ¿i locul
subbibliotecarului, func¡ionarea regulatå a Bibliotecii ar fi cu neputin¡å.

Vå rog, deci, domnule Pre¿edinte, ca în interesul acestei biblioteci så binevoi¡i a
dispensa (scoate) pe dl. P. Gârcineanu pe tot timpul cât va dura aceastå sesiune a jura¡ilor.”

Documentul este mai pu¡in relevant, deoarece a fost emis înainte de
întoarcerea regelui în ºarå – deci, într-o perioadå în care, cu multå bunåvoin¡å,
s-ar mai putea accepta ideea cå Eminescu func¡iona legal, dar în mod provizoriu,
ca subbibliotecar. Aspect esen¡ial, Caragiani nu de¡inea informa¡ii oficiale despre
Eminescu, deoarece acesta nu a solicitat concediu ¿i, implicit, nu a probat
superiorilor ierarhic starea de boalå printr-un certificat medical ¿i nu a
recomandat pe cineva care så-l înlocuiascå. De aceea, dacå Eminescu ar fi fost
angajatul legal al Bibliotecii Centrale din Ia¿i, am putea spune cå, peste noapte,
ar fi încetat så mai vinå la serviciu – caz în care ¿i-ar fi pierdut automat postul,
indiferent ce rela¡ii ar fi avut. Se puteau comite falsuri ¿i abuzuri, existau traficul
de influen¡å ¿i altele de acest soi, dar în cadrul institu¡iilor Statului Legea nu
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putea fi sfidatå de nimeni într-un asemenea mod. Nimeni nu putea ocupa un
post „sciut publicamente”, fårå a se prezenta zilnic la slujbå.

5) ¥ntr-o notå a atât de binevenitei lui lucråri, Gh. Ungureanu scrie:

„La 11 oct. 1884, Biblioteca din Ia¿i trimite Ministerului statele de platå pe luna
octombrie. Atât raportul, cât ¿i statele, sunt scrise de Eminescu (f. 101-103). Personalul
bibliotecii la acea datå era urmåtorul: I. Caragiani, bibliotecar, primea bugetar 333 lei
¿i 33 bani, M. Eminescu, subbibliotecar, primea bugetar 200 lei – în realitate pe octombrie
a primit 85 lei 50 bani, avînd re¡ineri 110 lei, P. Gârcineanu, custode, cu 147 lei bugetar,
¿i L. Sevescu cu 60 lei. Pe luna noiembrie Eminescu primea 171 lei. Pe decembrie statul
de salar nu mai este scris de Eminescu, dar iscåle¿te pentru primirea a 171 lei. Statul pe
ianuarie 1885 nu este iscålit de Eminescu. Pe luna februarie îl iscåle¿te. Toate rapoartele
Bibliotecii pentru înaintarea statelor pe lunile martie–noiembrie sînt scrise de Eminescu.
La fel ¿i statele. Pe luna decembrie este trecut Eminescu, dar nu iscåle¿te el.” (Vezi
Eminescu în documente de familie, 1977.)

Nu conteståm realitatea celor descoperite de Gh. Ungureanu. Din påcate,
înså, fericita inspira¡ie care l-a determinat pe autor så publice facsimile din
ultra-mediatizata perioadå în care Eminescu era revizor ¿colar l-a påråsit brusc
când a venit rândul invocatelor state de platå, scrise ¿i/sau semnate pentru
Bibliotecå. De aici, neclaritatea unor lucruri. Bunåoarå, aflåm cå salariul de
bibliotecar era de 200 de lei (cifrå care coincide cu aceea aflatå de Missir
direct de la predecesorul lui Eminescu, Filipide, ¿i transmiså lui Maiorescu,
încå din 13 mai 1884), dar cå semna de primirea a doar 171 de lei – deci, cu
mai pu¡in de 14,5 procente, oprite nu ni se spune pentru ce. Bånuind cå 200 de
lei trebuie så fi fost salariul brut, ne-am interesat ¿i am aflat explica¡ia modului
în care, de la 200, se ajunge la 171 de lei: din salariul brut se scådeau, întâi, 10
procente (reprezentând „re¡ineri afectate la fondul Casei pensiunilor – dupå
art. 14 din legea de la 1868 ¿i art. 3 din legea de la 1872”, cum scria pe multe
state de platå ale epocii), iar restul era impozitat cu a¿a-numita „tacså de 5%”.

Mai pu¡in clarå este situa¡ia din luna octombrie 1884, principala
necunoscutå fiind data de la care Eminescu ar fi început så fie remunerat, ca
salariat al Bibliotecii (nici un document nu o precizeazå, a¿a cum ar fi fost
normal). Dacå numirea lui Eminescu fusese semnatå la 24 septembrie, de
la ce datå putea fi acesta plåtit, astfel încât, la prima leafå, så i se re¡inå
circa 64 la sutå din salariul net (57 la sutå din cel brut)? ¥n ipoteza în care
ar fi intrat în pâine chiar de a doua zi, procentul este mult prea mic. Dacå,
a¿a cum se obi¿nuia, numirea devenea efectivå din prima zi a lunii urmåtoare,
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adicå, de la 1 octombrie, re¡inerea nu avea justificare decât în douå ipoteze:
fie i s-a re¡inut o jumåtate din salariul net drept garan¡ie, fie în acea lunå, din
26 de zile lucråtoare, Eminescu nu trecuse pe la slujbå decât în 11 zile. ¥n
cea de-a doua variantå, ne-am întreba: de ce? ¥n cealaltå, am vrea så ¿tim când
i-a fost returnatå suma re¡inutå ¿i prin ce documente.

6) Adresa prin care directorul Bibliotecii solicitå ministerului înlocuirea
lui Emienescu. ¥ntr-o lucrare apårutå în anul 2000, (Mihai Eminescu o
monografie în imagini), este prezentatå cererea „adresatå de Ioan Caragiani
Ministerului Cultelor ¿i Instruc¡iunii pentru înlocuirea lui Eminescu, care se
îmbolnåvise din nou”. Facsimilul reprodus este insuficient de clar pentru a-
l descifra în totalitate, dar principalele fraze le deslu¿im:

„Domnul Mihail Eminescu, subbibliotecarul acestei Biblioteci, atins *** de boala
de care suferea ¿i mai nainte, dupå un consult medical a fost transportat la ospi¡iul de
aliena¡i de la Månåstirea Neam¡u. Postul råmâind vacant ¿i lucrårile din aceastå Biblotecå
fiind multe ¿i urgente, ca så nu sufere *** precum a suferit pânå acuma din cauza stårii
sånåtå¡ii Dlui Eminescu am onoare a vå recomanda în locul Dlui Eminescu pe actualul
custode al Bibliotecei, Domnul Petre Gârcineanu, absolvent al Facultå¡ii de Litere…”
(Vezi Biblioteca Centralå Universitarå Mihai Eminescu – Ia¿i, sec¡ia MANUSCRISE.)

¥nainte de toate, consemnåm cå o recomandare asemånåtoare trebuia
så fie redactatå de Caragiani ¿i atunci când demisionase Filipide, dar cå
aceasta nu e de gåsit.

Ion Caragiani (care, folosind o limbå aproape stearpå, a tradus în prozå
Odyseea ¿i Batrachomyomachia – editura H. Goldner, 1876) afirmå cå
Biblioteca ar fi avut de suferit din cauza lui Eminescu, dar nu spune în ce
constå acea suferin¡å, care s-ar fi întins de-a lungul a mai bine de doi ani.
Dacå institu¡ia pe care o conducea ar fi avut treburi atât de „multe ¿i de
urgente” ¿i dacå Eminescu nu le-ar fi fåcut fa¡å, ar fi însemnat cå, încå de la
numire, ¿ubrezenia sånåtå¡ii l-ar fi împiedicat pe acesta så facå fa¡å postului.
Simpla existen¡å a traducerii Gramaticii sanscrite aratå cå (¿i) directorul
Caragiani minte. Fårå så facem specula¡ii, amintim doar cå acesta avea dublå
subordonare: pe de o parte, ca junimist cuminte, trebuia så ¡inå mereu cont
de „centru” ¿i, pe de altå parte, era dator så dea ascultare ministrului.

Cât se poate de tenden¡ioaså, „adresa” (în fapt, o ciornå oarecare) a fost
scriså la comandå. ªi iatå de ce. Ca superior al lui Eminescu, Caragiani trebuie
så fi conversat cu acesta, având astfel posibilitatea så constate nemijlocit care
era adevårul în privin¡a acestuia. Prin urmare, nu se poate spune cå ar fi fost
victima zvonurilor (a¿a cum s-a întâmplat cu opinia publicå). Pânå în clipa în
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care Eminescu a fost arestat, Caragiani nu s-a plâns niciodatå cå precaritatea
sånåtå¡ii acestuia ar fi cauzat probleme Bibliotecii. Se deschid douå cåi: 1)
Caragiani minte, Eminescu fiind perfect sånåtos ¿i îndeplinindu-¿i con¿tiincios
îndatoririle; 2) Caragiani are dreptate, anterioara lui lipså de reac¡ie datorându-
se – så zicem – interven¡iei Junimii, care, din dorin¡a de a-l proteja pe
Eminescu, i-ar fi cerut så se ab¡inå. ¥n prima variantå, este limpede cå I.
Caragiani îl învinovå¡e¿te pe Eminescu de fapte imaginare. ¥n cea de-a doua
ipotezå lucrurile stau la fel, deoarece dacå Junimea chiar ar fi fost ocrotitoarea
lui Eminescu, ea l-ar fi menajat cu atât mai mult în clipele în care,
„îmbolnåvindu-se”, ar fi avut mare nevoie de sprijinul ei. ¥n plus, dacå
directorul Bibliotecii ¿i-ar fi reprimat timp de doi ani iritarea, nu ¿i-ar fi dat în
petic tocmai la sfâr¿it, când, scåpând de Eminescu, avea motiv de lini¿te (sau
chiar de bucurie). ªi dacå totu¿i ar fi fåcut-o, documentul lui trebuia så aibå
cel pu¡in datå ¿i numår de înregistrare oficialå. Nu este cazul.

Dacå „adresa” ar fi mai mult decât o fi¡uicå veninoaså, ea trebuia så
primeascå un råspuns. Unde este rezolu¡ia? Cine ¿i când a semnat-o? Ciorna
cu care opinia publicå este induså în eroare nu poate ¡ine locul documentelor
oficiale care, potrivit Legii, ar fi trebuit så fie întocmite, dar pe care nimeni
nu le-a gåsit pânå acum. Iar dacå nu existå, de ce am crede orbe¿te în orice
maculaturå? Istoria se scrie exclusiv pe baza relatårilor membrilor unui
grup de interese?

Se formeazå urmåtorul lan¡ logic: 1) putându-se demonstra cå Eminescu
nu a ajuns la Månåstirea Neam¡ului din cauza sånåtå¡ii, este limpede cå textul
„adresei” con¡ine neadevåruri; 2) o hârtie care cuprinde falsuri – ¿i cu atât mai
pu¡in una despre care se pretinde cå ar fi oficialå – nu se redacteazå fårå un
anume scop; 3) directorul Caragiani nu våde¿te un interes personal deosebit
în aceastå chestiune (deci, nu a ac¡ionat pur formal ¿i din proprie ini¡iativå);
4) arhivarea fi¡uicii aratå deosebita grijå a „altora” pentru informa¡iile pe
care aceasta le con¡ine; 5) cum aceste informa¡ii denatureazå adevårul, deducem
cå unul dintre scopurile „adresei” în cauzå a fost dezinformarea deliberatå ¿i,
astfel, justificarea anumitor documente (poate ¿i a unor evenimente) care, toate,
trimit pe o pistå gre¿itå. De pildå, o datå ce Monitorul Oficial informase în
1884 asupra numirii lui Eminescu, devenea obligatoriu ca acesta så fie ¿i scos
public din func¡ie, în 1886 – fapt care nu se fåcea verbal, ci prin documente.
Cu toate cå are girul lui Maiorescu ¿i de¿i îngroa¿å teoria nebuniei, primul
studiu despre Eminescu (1890) nu pomene¿te un cuvânt despre cei doi ani de
pretinså func¡ionare a lui Eminescu la Biblioteca Centralå din Ia¿i. Faptul este
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cu atât mai suspect cu cât Maiorescu nu suferea de modestie, iar episodul
putea reliefa a¿a-numita lui protec¡ie, servind ¿i ca argument al pretinsei
alienåri. Necazul era înså cå, în epocå, dosarul de subbibliotecar al lui
Eminescu putea fi lesne verificat, existând astfel ¿i riscul apari¡iei unor întrebåri
incomode – neplåcere de care istoria literarå a ultimei jumåtå¡i de veac a fost
scutitå, astfel încât ne-a turna pe gât toate tezele ¿tiute, fårå så ne înecåm.

ªi-apoi, nu se impunea oare ca înainte så afirme cå postul lui Eminescu
devenise vacant directorul Caragiani så aibå o dovadå scriså în acest sens,
venind de la medici, de la Eforia Sfântul Spiridon sau de la Poli¡ie? O
informa¡ie poate produce efecte juridice într-o institu¡ie, fårå så fie
consemnatå ¿i confirmatå într-un document oficial emis de personal
competent, special desemnat?

7) I. Caragiani se adreseazå „domnului Director al Ospiciului de la
Monastirea Neam¡” (5 decembrie 1886):

„Domnule Director,
D. Eminescu, care se aflå în curå medicalå la ospiciu pe care-l dirigea¡i, are a lua

leafå pe luna noiemvrie, ca fost (subl. ns.) subbibliotecar al acestei biblioteci. Înså când
s-au trimis statele de prezen¡å la minister, domnia sa n-a fost aici så iscåleascå, ¿i la
casierie se cere iscålitura d-sale în stat, ca statul så fie achitat. Deci vå alåturåm pe
lângå aceasta statul în chestiune, rugându-vå så binevoi¡i a pune pe d. Eminescu så
iscåleascå la locul respectiv ¿i a ne înapoia statul ca så putem lua paralele.”

Nici acest document nu existå înså în original, textul fiind transcris ulterior
tot dintr-un „concept”, care putea fi redactat oricând, de oricine ¿i despre care
nu avem nici o garan¡ie cå, într-adevår, ar fi fost expediat, ca act oficial.
Aceastå hârtie fårå importan¡å juridicå se leagå de cea prezentatå înaintea ei,
numai cå, a¿a cum am aråtat, pe solicitarea de disponibilizare a lui Eminescu,
întocmitå la o datå incertå, nu este puså nici o rezolu¡ie – deci este lipsitå de
efecte juridice.

¥n ceea ce prive¿te statul de platå la care se face referire, ne îndoim cå el
chiar a fost trimis cu po¿ta, la ospiciul de la Månåstirea Neam¡ului. De altfel,
dacå o asemenea adreså chiar ar fi existat, înseamnå cå, dupå internarea în
ospiciu, Eminescu trebuia så primeascå måcar o parte din salariu (nu ¿tim din
ce zi anume ar fi devenit fost subbibliotecar). Ace¿ti bani nu i s-au dat niciodatå.
Ne-am putea gândi cå i-o fi oprit Caragiani sau alt nesåtul, dar numai cu o
condi¡ie: statul de platå din decembrie 1886 så aibå semnåtura beneficiarului.
Or, Gh. Ungureanu ne asigurå cå ultimul document de acest fel ar fi fost semnat
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de Eminescu în urmå cu un an, în noiembrie 1885.
¥n plus, nu reiese de nicåieri cå balamucul de la Månåstirea Neam¡ului ar

fi avut ¿i un director. Câtå vreme medicul venea în råstimpuri, iar administratorul
era „¿ef”, în afara lui nefiind decât „personal inferior”, cui anume i-a scris
Caragiani ¿i cu ce rezultat? ¥n sfâr¿it, în amintirile consemnate dupå moartea
lui Eminescu, administratorul stabilimentului (Leon Onicescu) nu pomene¿te
nimic despre vreo adreså de tipul celei puse în discu¡ie. Oare, ¿i acesta så fi
fost unul dintre motivele pentru care textul lui Onicescu nu a fost dat publicitå¡ii
decât dupå trei sferturi de veac ¿i, chiar ¿i atunci, fårå a se spune unde se aflå
manuscrisul original?

¥n conceptul cåtre „directorul” ospiciului, Caragiani se referå la Eminescu,
„ca fost (subl. ns.) subbibliotecar”. De ce „fost”? Cine, când ¿i de ce îl
destituise? Putea Caragiani så ac¡ioneze dupå bunul plac? Lucru ¿tiut, cel care
nume¿te acela ¿i demite. Cum numirea se face prin decret regal, eliberarea din
func¡ie nu o poate hotårâ un slujba¿ mårunt, altminteri, decizia regelui
nemaiavând nici o valoare. ¥n 1976, dupå venirea la putere a liberalilor,
Eminescu a fost disponibilizat, împreunå cu alte ¿apte persoane, prin urmåtorul
decret (sublinierile ne apar¡in):

„Carol I-iu, (…)
Asupra raportului Ministrului nostru secretar de stat la Departamentul Instruc¡iunii

Publice ¿i Cultelor nr. 4802.
Am decretat ¿i decretåm :
Art. I. Se pun în disponibilitate, cu începere de la 4 iunie 1876, revizorii ¿colari ¿i

anume : (…)
Dl. M. Eminescu, de la districtele la¿i ¿i Vaslui, (…)
Art. II. Ministrul nostru secretar de stat la Departamentul Cultelor ¿i Instr. Publice

este însårcinat cu executarea decretului de fa¡å.
Dat în Bucure¿ti, la 3 iunie 1876”

De ce în arhive nu se gåse¿te un document similar, privind desårcinarea
din 1886? Existå un singur råspuns: pentru cå Eminescu nu avea din ce post så
fie pus „în disponibilitate”, la acea datå fiind ¿omer sau, cu ori fårå ¿tiin¡a lui,
ocupând postul în mod ilegal.

Så revenim asupra unui aspect: în pofida straniului certificat medical pe
baza cåruia a fost din nou închis în ospiciu (6 noiembrie 1886), nimeni nu a
îndråznit så pretindå cå Eminescu n-ar mai fi ¿tiut pe ce lume se gåsea, atunci
când a fost ridicat de Poli¡ie. Dimpotrivå, I. N. Roman ne relateazå cum l-ar fi
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„împrumutat” din arest, ca så traverseze împreunå strada ¿i så månânce o
fripturå. Cum ie¿irea dintr-o func¡ie nu se face pe vorbe, Caragiani lua decizii
în func¡ie de ce båznea gura târgului sau avea nevoie de un act oficial, care så
ateste cå Eminescu devenise indisponibil? Unde este acest din urmå certificat?
De ce nu ¿i-a asumat nimeni riscul de a-l redacta ¿i semna? ªi unde este
procesul-verbal privind arestarea ¿i motivele care au impus-o? Unde este
adresa Poli¡iei cåtre Parchet? Unde este solicitarea Parchetului cåtre medicii
care au emis penibilul certificat din 6 noiembrie 1886? Unde este adresa
Poli¡iei cåtre Harieta sau cåtre alt membru al familiei Eminovici? Unde este
cererea Parchetului de punerea sub interdic¡ie? ªi întrebårile pot continua.

¥ntr-o atare conjuncturå, så nu ¡i se parå formularea adresei lui Caragiani
cåtre directorul ospiciului cu atât mai tenden¡ioaså ¿i mai dubioaså, cu cât,
repetåm, acesta nu primise aprobarea superiorilor pentru eliberarea lui Eminescu
din func¡ie? Så nu te întrebi dacå fi¡uica lui nu avea, cumva, rolul de a da doar
impresia cå Eminescu chiar fusese subbilotecar? Iar faptul cå I. Caragiani nu i
s-a adresat direct lui Eminescu, ci unui director inexistent, så nu fie suspectat
de inten¡ia de a induce ideea cå „pacientul” ar fi fost lipsit de discernåmânt?

Cum era perceput Caragiani de cåtre junimi¿ti? Sub titlul „Bine hrånitul
Caragiani”, G. Panu scrie despre acesta:

„Dl. Caragiani, profesor de literaturå elinå la Universitatea din Ia¿i, este
macedonean de originå. Era pe atunci – ¿i este încå – un tip foarte simpatic ¿i original.
Crescut în plin orient, el rezuma tradi¡iile ¿i anecdotele tuturor popoarelor din penin-
sula balcanicå ¿i din restul imperiului turcesc, plus cunoa¿terea clasicilor eleni, din
care î¿i fåcuse o specialitate.

De aceea era cel mai bogat anecdotist de la «Junimea». Însu¿i dl. Iacob Negruzzi îi
recuno¿tea superioritatea.

Cu dl. Caragiani ¿edin¡ele nu s-ar mai fi ispråvit, la fiecare pas d-sa întrerupea ca
så spunå o anecdotå, – o anecdotå cu un sârb, cu un bulgar, cu un grec, cu un turc, cu un
¡igan etc. Caragiani le istorisea cu un farmec nespus; accentul care tråda origina sa
exoticå dådea istorisirei sale un gust mai mult.

«Junimea» î¿i ¡inea coastele de râs, iar anecdotele cam pipårate înnebuneau de
plåcere pe dl. Pogor. Ca ¿i la teatru, de multe ori noi ceream la altå ¿edin¡å ca så repete
o anecdotå care ne plåcuse, iar dl. Caragiani, ca un artist binevoitor, se executa. ¿i, ca
surprindere plåcutå, mai adåuga încå una nouå.

Erau clasice anecdotele d-lui Caragiani. Mai ales ¡îganul ¿i perjele a råmas
legendarå. Îmi pare råu cå e greu de spus.

De ce i se zicea lui Caragiani Bine-hrånitul Caragiani? Din cauza traducerilor
sale din Homer. Dupå cum în Homer, Achil este denumit Cel iute de picior; iar Minerva,
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Minerva cu ochi de bou, tot a¿a dl. Pogor, prin imita¡ie, våzându-l într-o searå pe dl.
Caragiani intrând pe u¿å, plin la fa¡å, gras ¿i gros, a strigat:

– Iatå ¿i bine hrånitul Caragiani !
Dl. Caragiani a dat Convorbirilor traduceri din Theocrit (câteva idile) din Iliada,

din Bathrahomyomachia.
Acest simpatic junimist a ¡inut ¿i o conferin¡å, dacå nu douå; dar aici s-a våzut

deosebirea între un povestitor drågu¡ în intimitate ¿i între un conferen¡iar.
Anecdotele sunt fåcute ca så fie spuse în cerc intim, în dispozi¡ii de a le asculta;

spuse înså într-o salå mare cu sute de ascultåtori, anecdotistul fiind îmbråcat în frac ¿i cu
månu¿i albe, ele pierd tot farmecul lor.”

Dintre actele emise pentru numirea din 1874, o bunå parte se regåsesc,
fire¿te, la Arhivele Statului din Capitalå, în fondul Ministerului Cultelor. Cum
se face cå aceastå procedurå fireascå a fost ocolitå zece ani mai târziu, astfel
încât nici o copie a documentelor care atestå numirea lui Eminescu ca
subbibliotecar nu se aflå ¿i în Bucure¿ti, în arhiva Cultelor, toate gåsindu-se
doar în arhiva Universitå¡ii ie¿ene? Po¡i så nu te întrebi dacå explica¡ia nu
constå (¿i) în faptul cå rectorul Universitå¡ii era Nicolae Culianu, un junimist
docil? Suspiciunile sunt sporite inclusiv datoritå portretului pe care I. Negruzzi
i-l face acestuia (1834–1915):

„Tace mult, nu scrie nimic. E totdeauna vesel ¿i e în genere foarte tolerant. Cuvintele
cele mai aspre ce le-a pronun¡at vreodatå ¿i cu care î¿i exprimå indignarea sunt: acestea’s
prostii, încet ¿i cu blânde¡e rostite. Chiar când e vorba de a califica un omor, o tâlhårie,
etc., Culianu zice încet: a fost o prostie. Pe de o parte din aceastå causå, pe de alta din
causa aerului såu venerabil el a fost poreclit: papa, dupå unii încå din vremea când era
student, dupå al¡ii dupå inven¡ia lui Vârgolici. Unii sus¡in cå vorbele de indignare:
acestea’s prostii, au fost pronun¡ate de Culian numai de douå ori, 1) când a fost arestat
de Grigori¡å Sturza sub cuvânt cå comploteazå ca så ucidå Jidani, 2) când guvernul ro¿
dådu în judecatå criminalå pe Eminescu, Bodnårescu, ¿i al¡i amici sub acuzarea nåscocitå
de repos. Petrino cå au furat cårti ¿i manuscripte din biblioteca Universitå¡ii.”

Din rândurile de mai sus, Culianu ne apare oricum, numai ca un om tare
ca piatra de moarå, nu. La rândul lui, directorul Bibliotecii, Ioan Caragiani,
era vechi junimist. Fostul subbibliotecar, a¿i¿derea. Prin urmare, se poate spune
cå Eminescu nimerise într-o… familie. Cu toate acestea, nu este deloc
obligatoriu ca rectorul N. Culianu sau directorul Bibliotecii så fi cunoscut
adevårul despre situa¡ia juridicå în care s-a gåsit Eminescu.

O altå informa¡ie de naturå så sus¡inå, mai degrabå, ideea cå Eminescu nu
a fost angajatul legal al Bibliotecii este ¿i faptul cå, a¿a cum îi scrie Missir lui
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Maiorescu, rectorul Universitå¡ii „i-a putea da [lui Eminescu] o odaie în
casele universitå¡ii” (13 mai 1884) – desigur, cu condi¡ia ca acesta så devinå
subbiliotecar. Nici måcar nu pare så se fi pus problema, neexistând nici o
relatare care så aminteascå a¿a ceva. ¥n schimb, ¿tim de la Eminescu însu¿i cå,
în octombrie 1884, acesta locuia „la otel România (vechiul han al lui Bacalu),
într-o hulubårie pu¡in recomandabilå din orice punct de vedere”.

Pruden¡a cu care privim numirea lui Eminescu în postul de la Bibliotecå
se datoreazå, în mare måsurå, ¿i liderilor Junimii. Concret, la doar trei zile
dupå numire, Maiorescu îi scrie împåciuitor Emiliei. Din aceastå epistolå, doar
12 cuvinte privesc situa¡ia lui Eminescu, referindu-se, strict, la acordul prin
care Eminescu ar fi acceptat postul de subbibliotecar.

¥n Amintiri din «Junimea», I. Negruzzi nu este nici el mai dispus så dea
amånunte, de¿i în 1884 încå se afla la Ia¿i, fiind informat cu toate cele:

„¥ntors în ¡arå el [Eminescu] se a¿åzå la Ia¿i unde dupå ståruin¡ele noastre fu numit
subbibliotecar pentru a avea un mic salariu din care så poatå tråi. Dupå câtva timp înså un
alt acces de nebunie îl lovi ¿i el fu condus în institutul de aliena¡i de la Mânåstirea Neam¡u.”

Cum se vede, dacå ar fi så ne luåm numai dupå cei invoca¡i ca „ocrotitori”
ai lui Eminescu, în perioada 1884–1886, singurul post ocupat de acesta în
Ia¿i ar fi fost acela de subbibliotecar (ob¡inut, subliniazå Negruzzi, prin
„ståruin¡ele” lor, vârfurile Junimii). Neadevårat! ªi, cum se va vedea, nu
este o omisiune accidentalå, ci una planificatå.

Prizonierul birocra¡iei stupide ¿i prost plåtite

Cum am mai spus, Gh. Ungureanu afirmå cå ultima iscåliturå a lui
Eminescu pe statul de platå al Bibliotecii din Ia¿i ar data din noiembrie 1885.
Cu totul altceva aflåm din OPERE, volumul XVI, unde citim: „Semneazå
Statul de prezen¡å pe lunile iunie–octombrie 1886” (pagina XL). Lucrarea
Mihai Eminescu. O monografie în imagini (Editura Junimea, 2000) prezintå o
variantå de mijloc: Eminescu ar fi func¡ionat la Bibliotecå „cu intermiten¡e
(?), pânå în noiembrie 1886”. Cine are dreptate?

Documentele întocmite de Eminescu în perioada în care se zice cå ar fi
func¡ionat ca subbibliotecar sunt de trei feluri: 1) state de prezen¡å, 2) rapoarte
prin care aceste state erau trimise Ministerului Cultelor ¿i Instruc¡iunii Publice
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¿i 3) „circulare” (OPERE, volumul XVI). Fårå så punem la îndoialå existen¡a
lor materialå, avem mari rezerve în privin¡a conjuncturii reale în care au fost
elaborate. Despre rapoarte nu pare så se cunoascå mare lucru. ¥n absen¡a
pânå ¿i a transcrierii con¡inutului unui asemenea document, nu ¿tim dacå
„raportul prin care se trimite Statul de prezen¡å” era o dare de seamå mai
amplå sau o simplå adreså de douå rânduri, dar socotim mai plauzibilå cea
de-a doua variantå. Cât prive¿te circularele, acestea sunt concepute dupå un
unic ¿i extrem de simplu model:

„Circularå
Domnii: … (urmeazå o serie de nume – n. ns.) – sunt ruga¡i a înapoia cår¡ile

împrumutate de la Biblioteca Centralå.”

Semneazå – pentru bibliotecar – Eminescu.
Pentru a în¡elege cât mai bine lucrurile, iatå cum ar putea aråta

prezentarea sinteticå a documentelor redactate de Eminescu pentru
Biblioteca din Ia¿i, dupå „eclipså”:

A¿adar, avem un numår de 13 Rapoarte, 10 State ¿i 3 Circulare, care,
însumate, alcåtuiesc 26 de documente. Cum mul¡i afirmå cå Eminescu ar fi
fost angajat ca subbibliotecar al Bibliotecii din Ia¿i vreme de 25 de luni ¿i
câteva zile (octombrie 1884 – noiembrie 1886), rezultå cå acesta ar fi redactat,

11 octombrie
     februarie
  5 martie
  7 aprilie
15 mai
13 iunie
13 iulie
18 septembrie
  7 octombrie
15 octombrie
15 noiembrie
  9 ianuarie
13 februarie
10 martie
  5 aprilie
  9 mai

Raport + Stat
Raport + Stat + Circularå
                Stat
Raport + Stat + Circularå
Raport + Stat
Raport + Stat
Raport
Raport + Stat
                           Circularå
Raport + Stat
Raport + Stat
Raport
Raport
Raport
Raport + Stat
Raport

1884
1885

1886

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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în medie, cam un document pe lunå. Nu este prea pu¡in pentru un angajat
permanent? De altfel, dacå lui Eminescu îi revenea, prin fi¿a postului, sarcina
de a scrie invocatele rapoarte ¿i statele de platå, în arhive trebuiau så se
gåseascå aståzi 50 asemenea documente – adicå dublul numårului existent.
Documentele prezente sunt concepute în numai 16 date diferite. Deci, din
25 de luni, având peste 600 de zile lucråtoare (52 såptåmâni/an x 6 zile/
såptåmânå x 2 ani = 624 zile, plus o lunå pe care o socotim ca fiind alcåtuitå
doar din zile de sårbåtoare), pretinsul subbibliotecar Eminescu ar fi avut griji
numai în 16 zile – care reprezintå 2,66 la sutå din timpul total. Dacå mai
luåm în calcul ¿i faptul cå pentru a scrie toate hârtiile în discu¡ie nu era
necesarå nici måcar o jumåtate de zi de lucru (adicå, în jur de 0,08 la sutå din
totalul orelor de muncå) reiese ¿i mai frapant cât de sub¡iri sunt „probele” pe
care se întemeiazå opinia cå Eminescu ar fi fost subbibliotecar la Ia¿i!

De¿i leafa se plåtea la date fixe, rapoartele sau statele mai sus invocate
nu sunt redactate la date riguros respectate. Departe de fi datate cam din
aceea¿i zi a lunii, unele provin din prima decadå (5 aprilie), altele de la sfâr¿itul
celei de-a doua (18 septembrie). Acest amånunt råmâne o curiozitate, care
aratå înså cât de pu¡in interesa identitatea persoanei care scria documentele
ori data la care erau întocmite, esen¡ialå fiind semnåtura celui råspunzåtor
de con¡inutul lor.

¥n cazul în care raportul se trimitea o datå cu statul de platå, scrierea lor
fiind o sarcinå de serviciu care îi revenea lui Eminescu, pare destul de nefiresc
cå în foarte multe cazuri (7 din 15) acesta nu a redactat decât unul dintre cele
douå acte oficiale (de obicei, raportul). ¥n 9 din cele 25 de luni de a¿a-zis
subbibliotecariat (adicå, în 36 la sutå din timpul total) Eminescu nu a mai
scris nici måcar o adreså con¡inând câteva cuvinte. Pentru perioada noiembrie
1884 – ianuarie 1885, lipsa oricårei activitå¡i s-ar explica prin internarea lui
în spitalul Sfântul Spiridon. Ce acoperire s-ar mai gåsi înså pentru intervalul
iunie–noiembrie 1886?

Ce responsabilitå¡i concrete avea fiecare dintre cei patru salaria¡i ai
Bibliotecii? Nu se ¿tie (sau nu se spune). Speciali¿tii trebuie så råspundå måcar
la întrebarea: avea Eminescu obliga¡ia så întocmeascå documentele mai sus
pomenite sau nu? Dacå da, n-ar trebui så atragå aten¡ia lipsa oricårei reac¡ii
din partea „colegilor de serviciu”, sili¡i så îndeplineascå ¿i sarcinile lui? De
asemenea, n-ar trebui så ¿tim cu ce se ocupa Eminescu în momentele în care ni
se då de în¡eles cå al¡ii munceau în locul lui ¿i cum de aceastå pretinså indolen¡å
nu a fost pomenitå nici de cei mai mari du¿mani ai lui? Dacå nu, ne putem
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gândi, bunåoarå, cå rapoartele, statele de platå ¿i cele trei circulare despre
care se vorbe¿te atât de insistent au fost scrise de Eminescu la rugåmintea
unui (alt?) angajat al Bibliotecii, cåruia, din motive strict personale, i-a fåcut
astfel un serviciu. Ca så dea curs unei asemenea solicitåri, Eminescu nu trebuia
så fie salariatul institu¡iei.

O altå posibilå explica¡ie s-ar putea så gåsim într-un citat din amintirile
lui I. N. Roman (1866 – 1931), men¡ionat de I. Nica:

[pe Eminescu] „¥l våzusem ca toatå lumea, pe stråzile Ia¿ilor, ¿i-l mai våzusem în
biblioteca Universitå¡ii vechi (aståzi Facultatea de medicinå), cetind tot timpul, la biroul
lui din fund, în fa¡a intrårii, dupå ce servea celor 4–5 vizitatori cår¡ile dorite. ªi mi-a
fåcut impresia unui om absolut normal ¿i a unui func¡ionar con¿tiincios, care-¿i face
slujba aproape cu plåcere. Bibliotecarul titular, profesorul de greacå Gârcineanu, dådea
foarte rar pe la bibliotecå” (subl. ns.).

Pasajul este extrem de interesant. Biografii lui Eminescu au fructificat
destulele neadevåruri scrise de I. N. Roman despre Eminescu, dar nu le-au
atras aten¡ia tocmai aceste cuvinte, care pot så låmureascå multe necunoscute.
Autorul afirmå cå Eminescu lucra la Bibliotecå, dar nu spune în mod explicit
ce func¡ie de¡inea. El îl introduce în peisaj pe Petre Gârcineanu ¿i precizeazå
cå acesta era „bibliotecarul titular”, imediat dupå ce relateazå modul amabil
în care Eminescu îi „servea” pe cititori. Concluzia care se desprinde din aceste
rânduri: Gârcineanu era cel care de¡inea, de fapt, postul de subbibliotecar, iar
Eminescu îl suplinea.

Frazele citate atrag înså aten¡ia în primul rând prin faptul cå ele contrazic
con¡inutul fi¡uicii prin care Caragiani ar fi propus ministrului Cultelor
înlocuirea lui Eminescu. ¥n vreme ce Caragiani se plânge cå Biblioteca
ar fi avut de suferit „din cauza stårii sånåtå¡ii Dlui Eminescu”, involuntar,
I. N. Roman depune mårturie cå, dimpotrivå, „bolnavul” era singurul dintre
cei patru semnatari ai statului de platå care putea fi gåsit în incinta institu¡iei,
în cursul zilei. Implicit, I. N. Roman aratå cå pretinsele piedici generate
bunului mers al Bibliotecii de ceea ce Caragiani nume¿te vag starea sånåtå¡ii
lui Eminescu sunt inven¡ii.

Gârcineanu! I. N. Roman ne readuce în aten¡ie un nume pe care, câteva
pagini mai înainte, l-am întâlnit în ancheta noastrå jurnalisticå scris în douå
ciorne (nici una devenitå document oficial). ¥n prima, adresatå pre¿edintelui
Cur¡ii de Apel din Ia¿i (30 noiembrie 1884), Caragiani afirmå cå Gârcineanu
este custode al Bibliotecii ¿i cå ¡ine „¿i locul subbibliotecarului”, internat în
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spital în acel moment. Al doilea document în care apare numele Gârcineanu
este conceptul de adreså prin care I. Caragiani îl recomanda „în locul Dlui
Eminescu” pe „Petre Gârcineanu, absolvent al Facultå¡ii de Litere”. (Nu
este exclus ca „profesorul de greacå Gârcineanu” så fi fost promovat de
Caragiani ¿i pentru cå acesta din urmå era, zice G. Panu, „profesor de literaturå
elinå la Universitatea din Ia¿i”, specializarea lor putându-i apropia.)

Prin acelea¿i pu¡ine cuvinte aparent nesemnificative, I. N. Roman pune sub
semnul întrebårii ¿i alte afirma¡ii ale lui Caragiani. De pildå, pe când Eminescu
avea piciorul în gips, Caragiani îl informeazå pe pre¿edintelui Cur¡ii de Conturi
cå la Bibliotecå „Serviciul zilnic se face numai de doi func¡ionari, adecå de
subbibliotecar ¿i de custode” (subl. ns.). Care erau cei doi? I. N. Roman nu-l
pomene¿te pe Caragiani, despre care avem temei så credem cå nu trecea pe la
Bibliotecå decât pentru a-¿i ridica leafa. El scrie înså negru pe alb cå Gârcineanu
„dådea foarte rar pe la bibliotecå”, cu toate cå era „titularul” postului de
bibliotecar (de fapt, subbibliotecar). Cum Eminescu, de¿i nu avea o numire
legalå în postul de subbibliotecar, de câte ori este prezentat în clådirea Bibliotecii
apare singur, niciodatå în compania unui „coleg de slujbå”, ¿i cum I. N. Ro-
man afirmå cå titularul postului era Gârcineanu, så în¡elegem cå Eminescu
¡inea locul acestuia, ocupat så predea limba greacå la liceu? Dacå „bibliotecarul
titular” era Gârcineanu ¿i dacå Eminescu nu îl suplinea pe acesta, så deducem
cå îndeplinea rolul de custode? Dar al patrulea func¡ionar al Bibliotecii,
misteriosul L. Sevescu (nu Såvescu?), cu ce se ocupa, dacå, a¿a cum declarå
chiar directorul Caragiani, institu¡ia nu avea nevoie decât de doi salaria¡i
(experien¡a dovedind cå ajungea ¿i o singurå persoanå)? Când a fost angajat
acest Sevescu ¿i în ce post? ¥n mod curios, Gh. Ungureanu îl prezintå, adaugå
cå primea 60 de lei pe lunå, dar nu precizeazå ce func¡ie de¡inea sau ce trebuia
så facå pentru a ob¡ine acei bani. A fost Sevescu un paravan? A avut vreo
legåturå de rudenie cu Coralia Sevescu, sora mai mare a so¡iei lui Negruzzi?

Insiståm asupra precizårii lui Caragiani privind permanenta prezen¡å în
Bibliotecå a subbibliotecarului ¿i a custodelui. I. N. Roman nu este o excep¡ie
atunci când îl prezintå pe Eminescu singur cuc în Bibliotecå, la fel povestind ¿i
M. Pompiliu. Pe de altå parte, dacå Eminescu era singurul salariat al Bibliotecii
care î¿i trecea timpul în sålile ei, cum se explicå faptul cå nu toate documentele
banale emise în acest timp au fost scrise de el? Oficiale sau nu, aceste hârtii
trebuie analizate cu mare aten¡ie ¿i comparate cu cele dinaintea venirii lui
Eminescu la Bibliotecå, întrucât ar putea oferi surprize. Dar, desigur, pentru
aceasta con¡inutul lor trebuie så devinå public.
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Potrivit schemei de organizare a Bibliotecii, institu¡ia era conduså de un
bibliotecar. ¥n perioada care ne intereseazå, ¿tim cu precizie cå aceastå func¡ie
de conducere revenea lui I. Caragiani. Oare atunci când se referå la
„Bibliotecarul titular… Gârcineanu”, I. N. Roman îl confundå pe acesta cu
Caragiani? Nu credem. Când se revoltå la aflarea scenariului gândit de
Maiorescu (care îi propunea ca Eminescu så fie numit „numai de formå”),
Emilia Humpel scrie (11 aprilie 1884):

„Dar domnului Caragiani, profesor universitar ¿i în acela¿i timp profesor la Institutele
Unite, acestuia så nu i se poatå lua aceastå sinecurå? Ar fi foarte bine. Nici un om n-ar
fi împotrivå, peste tot s-ar în cuviin¡a” (subl. ns.).

¥ntrucât Ia¿ii aveau la acea vreme numai 66.000 locuitori (fiind deci, sub
aspect demografic, cam cât ora¿ul Sfântu Gheorghe de aståzi), situa¡ia lui
Caragiani trebuie så fi fost suficient de bine cunoscutå în ora¿, toatå lumea
¿tiind cå el conducea Biblioteca – institu¡ie unicå în urbe, ca Primåria
sau Universitatea. Cu atât mai pu¡in Caragiani putea fi confundat cu un
subaltern al lui de cåtre cineva ca I. N. Roman, care, chiar prin acea perioadå,
era redactor-¿ef al ziarului local, Liberalul (1885–1887), fiind deci foarte
bine informat asupra func¡ionårimii locale.

ªi-atunci?
Prin decretul regal din 1875, Eminescu era numit în postul de bibliotecar.

Cum Biblioteca, de¿i tutelatå de Universitate, avea o mare autonomie ¿i cum
institu¡iile erau conduse ¿i pe atunci de directori, în mod uzual oamenii îl numeau
director pe bibliotecar, iar subbibliotecarului îi spuneau bibliotecar. Bunåoarå,
Familia anun¡å la 7 octombrie 1884 cå Eminescu va deveni directorul
Bibliotecii ie¿ene.* ªi dacå Familia, fiind publicatå la Oradea, ar putea fi acuzatå
de necunoa¿terea în detaliu a structurilor administrative din România acelor
vremuri, ce så mai spui când Eminescu însu¿i se prezintå ca „fost director al
Bibliotecii Centrale din Ia¿i” (vezi documentul înaintat pre¿edintelui ¥naltei
Cur¡i de Conturi din Ia¿i, în 1876)? Ba mai mult, chiar adresa prin care se
în¿tiin¡a cå Eminescu ar fi fost numit subbibliotecar este expediatå – de însu¿i
˚Ministerul Cultelor! – „Domnului Director al Bibliotecii Centrale din Ia¿i”
(26 septembrie 1884). Strict formal, acest document fusese trimis a¿adar
de¡inåtorului unui post inexistent în Bibliotecå – deci nimånui.

* Foarte succinta prezentare a vie¡ii lui Eminescu semnatå de Iosif Vulcan
în numårul din 13 ianuarie 1885 al revistei cuprinde ¿i informa¡ia: „…ear
actualmente este earå¿ bibliotecar al bibliotecei centrale din Ia¿i” (vezi articolul
Mihail Eminescu). Precizarea se impune deoarece Aglaia afirmå cå spusele lui
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Vulcan ar fi întru totul adevårate (vezi scrisoarea cåtre I. Sbiera, prezentatå
de unii cå fiind adresatå lui Maiorescu). ¥n mod cert, Aglaia nu a cunoscut
anumite detalii ale situa¡iei lui Eminescu (de pildå, chiar ¿i în Monitorul
Oficial, acesta nu apare ca bibliotecar, cum îl prezintå Vulcan, ci
subbibliotecar). Probabil ¿i ea a fost induså în eroare – ca atâ¡ia al¡ii – de
situa¡ia creatå prin publicarea anun¡ului privitor la numirea lui Eminescu,
ne¿tiind cå o asemenea numire nu putea opera decât scurt timp ¿i fårå så
cunoascå func¡ia exactå de¡inutå de acesta în cadrul Bibliotecii.

¥n ce perioadå anume îl våzuse I. N. Roman pe Eminescu împår¡ind cår¡i
sau citind în incinta Bibliotecii? Autorul nu precizeazå. Probabil, nu-¿i amintea
cu precizie. Un indiciu am putea afla în spusele Corneliei Emilian. La 17 martie
1893, când încheie paginile introductive ale volumului Scrisori cåtre Cornelia
Emilian ¿i fiica sa Cornelia, aceasta scrie:

„¥n anul 1886 Eminescu, gåsindu-se în Ia¿i, ocupa un loc la biblioteca Universitå¡ei,
dar n’a ¡inut mult timp, din cauzå cå la picioare, avea ni¿te råni pe care medicul le
închisese ¿i boala mentalå imediat i-a revenit a doua oarå” (subl. ns.).

Din formulare reiese cå Eminescu ar fi fost angajat al Bibliotecii doar în
1886 (poate, începând cu sfâr¿itul anului precedent), ideea fiind sus¡inutå de
întreaga relatare. ¥ntr-adevår, în august–septembrie 1886 Eminescu fusese la
båi la Liman, lângå Odesa, de unde se întorsese cu ectima vindecatå. C.
Emilian condi¡ioneazå revenirea „bolii” tocmai de acest tratament, din cauza
cåruia – zice ea – „n’a ¡inut mult timp” nici slujba lui Eminescu de la Bibliotecå.
¥n orice caz, când afirmå cå Eminescu nu a fåcut „mult timp” parte din
personalul Bibliotecii, C. Emilian nu avea în vedere perioada de 25 de luni,
propuså de istoriografia oficializatå. Aceastå ie¿eancå cu ambi¡ie ¿i cu anumite
preten¡ii ¿tia cå Eminescu î¿i gåsise „un loc” la Bibliotecå, cå pu¡in dupå aceea
plecase la båi, cå acolo îi fuseserå închise leziunile provocate de ectimå ¿i cå
din aceastå cauzå, la scurt timp dupå întoarcerea la Ia¿i, ar fi „înnnebunit” iar.
Explica¡iile ei medicale conteazå mai pu¡in, fiind rod al unor informa¡ii prim-
ite la a nu se mai ¿tie câta mânå (pe atunci, C. Emilian nu îl cuno¿tea pe
Eminescu ¿i habar n-avea despre ce boalå era de fapt vorba). Dacå îi acordåm
un oarecare credit, o facem pentru cå ea era un exponent al lumii de mijloc –
nici prea bine informatå, nici complet ignorantå. Mediocrå, ea reprezenta o
anume majoritate. ªi cred cå este extrem de important så cunoa¿tem ce
convingeri avea aceastå mul¡ime dominantå måcar numeric, deoarece fårå
credulitatea masei de manevrå scenariul „nebuniei” lui Eminescu nu ar fi
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avut sor¡i de reu¿itå. ¥n plus, invocatele rânduri ale Corneliei Emilian råmân
plauzibile, Eminescu însu¿i pårând så le confirme, atunci când scrie caligrafic pe
prima paginå a traducerii Gramaticii sanscrite: „1886. ¥n biblioteca de Ia¿i”.

Dacå Eminescu ar fi fost salariat (provizoriu sau definitiv) al Bibliotecii,
acest lucru ar fi fost cunoscut de mai to¡i ie¿enii, cu precizia pe care o oferå de
obicei numårul minim al alternativelor: [sub]bibliotecar sau custode (directorul
se exclude, iar al patrulea salariat nu ¿tim ce rol avea). Cu toate acestea,
asemenea lui I. N. Roman, Cornelia Emilian nu specificå postul ocupat de
Eminescu sau conjunctura în care acesta ajunsese så lucreze la Bibliotecå. Nu
¿tia? Posibil, dar improbabil, dacå ne gândim la interesul atât de zgomotos
manifestat pentru persoana acestuia. De aceea, credem cå atunci când autoarea
substituie func¡iei concrete atât de vagul „un loc” de vinå nu este necunoa¿terea.
¥ntrucât tot „un loc” ocupa ¿i cel care suplinea pe un altul, devine legitim så ne
întrebåm dacå nu cumva C. Emilian evitå så intre în detalii care – poate –
compromiteau imaginea altora.


Cum s-a våzut, existå voci care afirmå cå Eminescu ar fi semnat statele de

platå pânå în toamna lui 1885, altele adaugå un an, iar o altå categorie acceptå
cea de a doua versiune, precizând înså cå func¡ionarea s-ar fi fåcut „cu
intermiten¡e”. Oricât le-ar pårea unora de exagerat, încå nu putem elimina
complet ipoteza unei contabilitå¡i duble. Iatå doar câteva dintre motivele care
impun pruden¡å:

1) ne aflåm în fa¡a a trei variante, deschise pe baza unei arhive unice;
2) nu existå nici o solicitare scriså a lui Eminescu pentru a primi postul de

subbibliotecar, nici o propunere a Bibliotecii din Ia¿i cåtre Minister pentru
numirea lui ¿i nici o în¿tiin¡are oficialå trimiså beneficiarului;

3) documentele prin care s-a fåcut numirea lui Eminescu existå în arhivele
ie¿ene, dar temeiurile lor nu se regåsesc ¿i în cele din Bucure¿ti;

4) chiar ¿i la Ia¿i, arhivele nu påstreazå unele documente esen¡iale cerute
de numirea lui Eminescu ca subbibliotecar, disponibilizarea lui fiind consemnatå
doar într-un banal ¿i stingher „concept”, dar în nici un document oficial (din
ciorne se poate întocmi oricui un dosar, din care så reiaså orice se dore¿te);

5) atunci când Maiorescu i-a vorbit Emiliei de numirea lui Eminescu
„numai de formå”, avea în vedere tocmai o asemenea rezolvare:

„…el, Carajani, î¿i då demisia numai de formå (subl. ns.), Eminescu este
numit de asemeni numai de formå, nu-¿i ia slujba în primire sau se prezintå
numai din când în când, fiind în concediu. A¿a cå de fapt tot Carajani råmâne
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bibliotecar ¿i continuå så-¿i încaseze salarul. Salarul lui Eminescu înså, de
285 franci lunar, îl plåtim noi” (subl. ns.);

6) aranjamentul propus de Maiorescu se baza pe complicitatea ministrului
Cultelor, care acceptase så emitå „un decret de numire a lui Eminescu, numai
de formå” (subl. ns.), fapt care aratå cå în acea epocå „lini¿titå” nu era o
problemå så ob¡ii un document fals, semnat de un demnitar;

7) a¿a cum se va vedea, în primul lui studiu despre Eminescu, elaborat ¿i
publicat cu sprijinul lui Maiorescu, însu¿i N. Petra¿cu nu numai cå nici måcar
nu aminte¿te Biblioteca Centralå din Ia¿i, dar, dupå ce minte cå Eminescu ar fi
refuzat „så se facå profesor la o ¿coalå secundarå”, îl prezintå pe acesta ca
fiind ¿omer în timpul celei de-a doua perioade ie¿ene;

8) chiar admi¡ând cå Eminescu ar fi fost numit în mod legal, prin decizia
Consiliului de mini¿tri (lucru neadevårat, cât timp nu se prezintå probe
materiale), numirea avea „titlu provisoriu”, fiind fåcutå „sub reserva sanc¡iunei
Noastre ulterioare”, dupå cum prevedea ¥naltul decret regal semnat de Carol
I „în Bucuresci, la 24 Septembre 1884” – deci exact în ziua în care se spune cå
l-ar fi numit ¿i pe Eminescu. Regele nu a emis înså niciodatå obligatoriul decret
de numire al lui Eminescu în func¡ia de subbibliotecar.

Un raport ministerial fåcut dispårut

Paginile scrise pânå aici despre a¿a-zisa numire a lui Eminescu în func¡ia
de subbibliotecar au avut la bazå documentele „rulate” în bibliografiile celor
mai importan¡i biografi ¿i, nu în ultimul rând, lucråri într-adevår ¿tiin¡ific
elaborate, cuprinzând strict documente transcrise. Nicåieri nu am întâlnit înså
actul de eliberare din func¡ie. Ciorna ipoteticei propuneri a lui Caragiani de
înlocuire a lui Eminescu cu P. Gârcineanu nu putea avea nici un efect juridic.
Cine sus¡ine cå aceastå fi¡uicå a devenit document oficial, fiind cu adevårat
transmiså ministrului Cultelor, trebuie så admitå cå era obligatoriu ca ¿i un
råspuns, de asemenea oficial, så se întoarcå la Ia¿i, unde l-am fi gåsit ¿i noi
aståzi. Or, un astfel de råspuns neexistând, putem crede cå nici hârtiu¡a lui
Caragiani nu a ie¿it din biroul acestuia decât pentru a fi anexatå la dosarul lui
Eminescu, bine „garnisit” pentru viitorime?

Faptul cå afarå de fi¡uica lui Caragiani nici o altå surså parcurså nu invocå
documentul ¿i motivul oficial de destituire a lui Eminescu m-a condus la
opinia cå acesta nu fusese disponibilizat – ceea ce convergea cu absen¡a
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decretului regal de numire sau de confirmare în func¡ie. Când am fåcut o verificare,
surprizå! Oricine cerceteazå Monitorul Oficial din acea vreme, descoperå ¿i
urmåtoarea ¿tire, publicatå în numårul 191, din 26 noiembrie 1886:

„Prin decretul regal cu No. 2.860 din 19 Noembre 1886, dupe propunerea fåcutå de
D. ministru secretar de Stat la departamentul cultelor ¿i instruc¡iunei publice, prin raportul
cu No. 16.248, se numesc:

D. Petru Gårcineanu, actual custode la biblioteca centralå din Ia¿i, sub-bibliotecar
la acea bibliotecå în locul D-lui Mihail Eminescu.

D. Petru Pop, licen¡iat în drept, custode la biblioteca centralå din Ia¿i în locul D-lui
P. Gårcineanu.”

¥n clipa în care am ob¡inut acest nea¿teptat text, puteam så operez direct
modificårile necesare, ¿tergând douå-trei rânduri anterioare ¿i adåugând altele.
Nu am ales aceastå variantå deoarece, pe de o parte, anun¡ul din Monitorul
oficial nu schimbå radical datele problemei ¿i, pe de altå parte, cred cå nu-i
dåuneazå cititorului så fie cât mai aproape de surprizele oferite de o anchetå
jurnalisticå aflatå în derulare ¿i, totodatå, så în¡eleagå mai bine cum de a fost
posibil ca atâta vreme calea spre adevår så fie obturatå.

Anun¡ul de mai sus aminte¿te de o relatare a Harietei, care, înainte de noiembrie
1886, mersese „de douå ori la Ia¿i” (vezi scrisoarea din 23 iunie 1887), sperând
cå se va întoarce la Boto¿ani împreunå cu Eminescu. De fiecare datå înså au
intervenit „amicii”, care „au zis cå la mine n’are distrac¡ie” – scrie ea. Dacå
distrac¡ia era singura pierdere, deducem cå Eminescu nu avea atunci o slujbå care
så-l oblige så råmânå în Ia¿i pentru a-¿i asigura venitul necesar traiului zilnic. Dacå
Eminescu ar fi fost salariat, este îndoielnic cå înså¿i Harieta i-ar fi cerut så-¿i
påråseascå postul, doar pentru a flåmânzi în doi la Boto¿ani. Din påcate, Harieta
nu oferå ¿i datele aproximative ale vizitelor ei. ¥n cazul în care cele douå tentative
nu s-au consumat în perioada cuprinså între lunile aprilie (când Eminescu a ajuns
la Ia¿i) ¿i septembrie 1884 (când a fost numit profesor suplinitor), mårturia Harietei
constituie o nouå probå de naturå så infirme veridicitatea anun¡ului publicat în
Monitorul Oficial, la 26 noiembrie 1886. Oricum, tåcerea påstratå de „amici”
asupra motivelor încercårilor Harietei pentru a-¿i aduce fratele sub acela¿i acoperi¿
nu indicå inocen¡å.

Descoperirea anun¡ului de mai sus, lipsit – ca ¿i cel privind numirea din
septembrie 1884 – de orice suport în arhiva Ministerului Cultelor, ne obligå
så dezvoltåm unele aspecte. Prima conexiune pe care o facem este cu a¿a-zisa
adreså prin care Caragiani ar fi cerut ministrului înlocuirea lui Eminescu.
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Monitorul Oficial numårul 191 / 26 noiembrie 1886. Am marcat anun¡ul privind  înlocuirea
lui Eminescu cu P. Gârcineanu (coloana din stânga) ¿i pe cel care informeazå asupra destituirii
protosinghelului Ghelasie Ionescu (coloana din centru)
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O datå tipårit acest anun¡, se impunea ca el så nu råmânå complet stingher
¿i – probabil – astfel a apårut ciorna lui Caragiani. Ceea ce surprinde este,
cum spuneam, absen¡a unui råspuns din partea Ministerului. Din moment
ce Monitorul Oficial informeazå cå „D. ministru secretar de Stat la
departamentul cultelor ¿i instruc¡iunei publice” ar fi iscålit „raportul cu
No. 16.248”, firesc era ca acela¿i onorabil demnitar så semneze ¿i restul
documentelor care se întocmeau în asemenea situa¡ii (între care aprobarea
„propunerii” lui Caragiani). Or, numele lui nu apare pe absolut nici un act
oficial emis de Culte privitor la Eminescu.

Oricine î¿i då seama cå anun¡ul în discu¡ie sluje¿te de minune celor care
afirmå cå Eminescu ar fi fost subbiliotecar. Din acest motiv, prima întrebare
care se impune este: de ce, în pofida acestei eviden¡e, anun¡ul nu a fost
invocat tocmai de cåtre persoanele direct interesate, precum biografii? N-au
¿tiut de existen¡a lui? Nu au dorit så atragå aten¡ia asupra raportului „cu No.
16.248”? Foarte probabil, dacå ne gândim cå simpla lui pomenire nu råspunde
la cel pu¡in douå întrebåri fundamentale: pe baza cåror informa¡ii a fost el
întocmit ¿i de la cine au provenit acestea? ¥n mod normal, sursa trebuia så fie
Biblioteca din Ia¿i sau Universitatea. Cum Caragiani nu oferå detalii nici
måcar în fi¡uica lui cu preten¡ie de „adreså”, este limpede cå el nu avea ce
transmite nici ministrului. ¥n consecin¡å, raportul acestuia se întemeia pe
informa¡ii provenind din altå parte. De unde, dacå nici o altå institu¡ie nu s-
a adresat în mod oficial Cultelor, în cazul Eminescu?

Pe când Eminescu tråia, C. Mille face urmåtoarea trimitere:

„ªi ca ultim ecou, Monitorul oficial publicå numirea d-lui X în locul d-lui Eminescu,
în postul de sub-bibliotecar la Universitatea din Ia¿i…”

Prin urmare, pe lângå indiciile ra¡iunii, exista ¿i aceastå precizare foarte
exactå, inseratå într-un text care meritå så fie prezentat integral ¿i asupra
cåruia vom reveni. Este încå unul dintre motivele care ne determinå så
acordåm mai multå aten¡ie lui C. Mille ¿i cercului în care acesta se învârtea
la acea vreme (1886 – 1887).

A¿adar, potrivit Monitorului oficial, P. Gârcineanu (Gårcineanu, în
anun¡ul citat) ar fi fost succesorul lui Eminescu. De aici am putea
concluziona cå I. N. Roman gre¿e¿te atunci când îl prezintå pe Gârcineanu
bibliotecar titular, înainte de noiembrie 1886. De¿i am învå¡at så privesc cu
maximå pruden¡å „amintirile” celor care au scris despre Eminescu, de data
aceasta cred cå dreptatea este de partea lui I. N. Roman, Monitorul oficial
alunecând iar pe lângå adevår. ªi îmi voi argumenta pårerea.
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Anun¡ul publicat în Monitorul oficial din 26 noiembrie 1886 nu poate
avea mai multå acoperire legalå decât cel gåzduit de aceea¿i publica¡ie cu
doi ani în urmå, la 30 septembrie 1884, cåci dacå numirea nu s-a fåcut în
mod legal (¿i nu s-a fåcut), demiterea este ¿i ea lipsitå de valoare juridicå.
Sau, mai direct spus, este încå un fals.

Un alt aspect important este acela cå, împotriva uzan¡elor, înlocuirea lui
Eminescu din pretinsa func¡ie de subbibliotecar s-a fåcut fårå un motiv declarat.
Cåci iatå cum sunå un alt anun¡, imediat urmåtor celui destinat lui Eminescu,
provenind tot de la Ministerul Cultelor:

„Prin decretul regal cu No. 2.861 din 19 Noembre 1886, dupe propunerea fåcutå de
acela¿i D. ministru prin raportul cu No. 16.249, protosinghelul (vicar de  episcop – n. ns.)
Ghelasie Ionescu, directorul seminarului din Buzåu, se destituie din acest post pentru
motivele aråtate în citatul raport” (subl. ns.).

ªi în cazul lui Eminescu este pomenitå existen¡a unui raport, i se publicå
¿i numårul, dar nu se face precizarea cå explica¡ia înlocuirii s-ar afla în paginile
acestuia. De asemenea, se ocole¿te cuvântul destituire, de¿i Eminescu neprimind
un alt loc de muncå în schimb, înlocuirea lui era de fapt dare afarå. Dacå luåm
înså de bunå varianta conform cåreia Eminescu ar fi înnebunit, ar fi mai potrivit
så ne referim la vacantarea func¡iei lui, din motive de sånåtate. Dar, indiferent
cum am privi lucrurile, anun¡ul din Monitorul Oficial tot trebuia så cuprindå
cauza pentru care, brusc, Gårcineanu a fost avansat „în locul” lui Eminescu
– loc råmas vacant nu se spune din ce motiv. (Våzând cå în decretul regal din
1876 Carol I îl trece pe Eminescu între cei care „se pun în disponibilitate, cu
începere de la 4 iunie”, observåm acum o altå lipså a pretinsei prescurtåri de
decret din 1886: absen¡a datei de la care devine operant.) De¿i nu avem garan¡ia
cå Eminescu ar fi fost salariat titular al Bibliotecii, pentru a nu complica
lucrurile, vom accepta cå a fost destituit.

Se observå cå atât demiterea protosinghelului Ghelasie, cât ¿i aceea a lui
Eminescu s-au fåcut în urma a douå rapoarte cu numere consecutive
(coinciden¡å?). Ce a cuprins „raportul cu No. 16.248”, prin care s-ar fi cerut
înlocuirea lui Eminescu? Cine så mai ¿tie? La Arhivele Na¡ionale este de
negåsit, dar din fericire pierderea nu este atât de grea pe cât ar fi putut så fie,
alte documente ajutându-ne så în¡elegem ce s-a petrecut la acea vreme. Textul
trimis spre publicare Monitorului oficial fructificå ceea ce am putea numi
ra¡iunea subcon¿tientå a fiecåruia. El se bazeazå pe faptul cå, în absen¡a
unei justificåri explicite, opinia publicå formuleazå propriile ei explica¡ii,
pornind de la informa¡ia-cheie cå Eminescu ar fi fost atins de alienare. Când
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tratåm înså chestiunea coroborând toate informa¡iile existente (la care cititorul
obi¿nuit nu are acces decât în mod teoretic, în schimbul unui efort uria¿
depus strict pentru propria mul¡umire), lucrurile se modificå. De pildå,
aparenta certitudine cå eliberarea lui Eminescu din a¿a-zisa func¡ie de
subbibliotecar s-ar fi fåcut din considerente de naturå medicalå se aflå în
contradic¡ie flagrantå cu absen¡a cererii de concediu a acestuia, pe durata
internårii lui în spital (unde a stat cel pu¡in douå luni ¿i jumåtate).

¥n mod normal, raportul 16.248 semnat – conform textului din Monitorul
Oficial – de ministrul Chi¡u trebuia så justifice într-un fel oarecare propunerea
de înlocuire ¿i, dacå motivul era de ordin medical, trebuia så fie întårit de
raportul unor speciali¿ti. Chi¡u era membru al Guvernului, iar Guvernul avea
sub control Poli¡ia (care l-a arestat pe Eminescu, fårå a întocmi vreun document)
¿i Parchetul (care atât de prompt a apelat la medicii Iuliano ¿i Bogdan). Pe
atunci nu exista un minister al Sånåtå¡ii, Serviciul sanitar fiind tot sub tutela
Internelor. Imaginea inamicilor lui Eminescu prinde så se nuan¡eze, cåci oricât
de influentå ar fi fost Junimea în Ia¿i, ea nu-i putea determina pe poli¡i¿i ¿i pe
procurori så ac¡ioneze împotriva voin¡ei cabinetului de la Bucure¿ti ¿i,
presupunând cå s-ar fi gåsit ¿i unii care så o facå, gestul lor nu råmânea fårå
consecin¡e. De altfel, fie ¿i doar prin emiterea unor documente false, Poli¡ia ¿i
procuratura au fost implicate ¿i în sechestrarea din 1883 ¿i în cea din 1889. ¥n
poveste au fost atra¿i ¿i demnitari (precum ministrul Aurelian, care ¿i-a declarat
disponibilitatea de a semna o falså numire a lui Eminescu, sau succesorul lui,
Chi¡u – omul sub al cårui mandat a fost aranjatå publicarea anun¡urilor din
Monitorul Oficial). Asta ca så nu mai vorbim de Maiorescu ori Carp, care se
aflau la guvernare în clipa ultimei areståri a lui Eminescu! (Este vorba de
Executivul condus de unul dintre cei cinci întemeietori ai Junimii, Th. Rosetti,
ceilal¡i membri ai cabinetului fiind: M. Ghermani, Al. Lahovari, generalul
G. Manu, Al. Marghiloman, Al. ªtirbei, G. Vernescu.) ªi, capac la toate,
apropierea junimi¿tilor de liberali s-a produs chiar în 1883, curând dupå
„poprirea” lui Eminescu, primul pas important fåcându-se cu ocazia semnårii
Tratatului secret de alian¡å româno-austro-ungar (18 octombrie 1883), la care
– în aceea¿i zi! – a aderat ¿i Prusia, ¡ara de ba¿tinå a regelui. Måcar pentru
faptul cå liderii Junimii fuseserå fåcu¡i pårta¿i la aceastå tainå, nu credem cå
regele ar fi refuzat så-i ofere o func¡ie atât de måruntå lui Eminescu, dacå
acesta nu ar fi fost crunt du¿månit pe toate palierele Puterii.

Aceasta, lapidar, în ceea ce prive¿te autoritå¡ile.
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Celålalt plan pe care s-a ac¡ionat a fost cel mediatic. Aspectele referitoare
strict la cele petrecute în 1886, vor fi abordate pe larg atunci când ne vom
referi la lunile petrecute de Eminescu în balamucul din imediata vecinåtate a
Månåstirii Neam¡ului. Cu acea ocazie, vor fi aduse la rampå personaje precum
C. Mille sau G. Panu, cititorul având ocazia så judece singur rolul pe care l-au
jucat în destinul lui Eminescu, dacå ¿i în ce måsurå a gre¿it fiecare (inclusiv
Eminescu, când îi analizeazå pe al¡ii). Atacul la persoanå (am zice aståzi) pus
pe hârtie la 14 ianuarie 1887 de C. Mille cu acordul lui Panu, dreptul la replicå
ob¡inut de Eminescu cu lucidå abilitate ¿i tipårit douå zile mai târziu în douå
publica¡ii constituie momente esen¡iale. Ele lumineazå nea¿teptat de puternic
întreaga „asisten¡å”, care prive¿te încremenitå cum se înfruntå un poltron liber
¿i înarmat ¿i „nebunul din Månåstirea Neam¡ului”, care va învinge de¿i se aflå
în cåma¿å de for¡å. Dar så nu anticipåm.

Så revenim la prescurtarea de decret prin care se anun¡å înlocuirea lui
Eminescu cu Gårcineanu. Monitorul Oficial inspirå multå încredere, dar
pentru a gre¿i nu trebuie så fii de rea-credin¡å. Pe de altå parte, este limpede
cå dacå nu directorul Monitorului Oficial, atunci cei care i-au cerut acestuia
så insereze anun¡ul cu pricina au comis un fals. Cine erau respectivii? Dacå
putem afirma cå în atâtea alte situa¡ii Maiorescu a fost capabil så tragå multe
sfori fårå så dea socotealå cuiva, ne îndoim cå î¿i permitea chiar orice. Cum
anun¡urile din Monitorul Oficial implicå Guvernul, nu putem crede cå
Maiorescu sau junimi¿tii ar fi angajat Executivul sau chiar numele regelui
într-o fåcåturå de asemenea soi, fårå ¿tirea acestora (care, în plus, la acea
vreme aveau ¿i mai multå trecere la numita publica¡ie decât Maiorescu). De
asemenea, de¿i participarea lui Maiorescu în prima etapå a conjura¡iei
împotriva lui Eminescu este limpede, nu putem ¿ti nici dacå nu a avut el
însu¿i ¿i nebånui¡i sus¡inåtori sau chiar ¿efi råma¿i în umbrå, nici dacå în alte
ocazii nu a fost amestecat decât superficial, „în virtutea iner¡iei”. Bunåoarå,
arestarea de la Ia¿i, unde e drept cå Eminescu ajunsese din cauza magistrului,
constituie o manevrå reu¿itå gra¡ie Poli¡iei ¿i Parchetului. Iar acestea, chiar
admi¡ând cå ar fi fost bine împånate cu junimi¿ti, råmâneau totu¿i institu¡ii
ale Statului, supuse, repet, voin¡ei de la Bucure¿ti. De aceea, luând în
considerare ¿i aspectele mai sus invocate, pe måsurå ce ancheta noastrå
jurnalisticå avanseazå, avem tot mai multe motive så credem cå dincolo de
ce¡urile dezinformårii se gåse¿te o mai complexå colaborare în råu.
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„Rampsinit ¥ngåduitorul”

Descoperirea anun¡ului inserat în Monitorul Oficial din 26 noiembrie 1886
ne obligå så insiståm asupra unor aspecte de naturå så dovedeascå neadevårul
con¡inutului acestuia. Unele vizeazå anul 1886, altele anul 1884.

Informa¡ia în cauzå, privind eliminarea lui Eminescu din rândul
personalului Bibliotecii ie¿ene, nu are la bazå documente oficiale emise de
Ministerul Cultelor sau de numita Bibliotecå – documente care, la rândul lor,
trebuiau så fie întårite måcar cu un proces-verbal poli¡ienesc (cuprinzând faptele
care impuseserå arestarea lui Eminescu spre binele ob¿tei) sau cu un raport
medico-legal. Asemenea documente lipsesc. La fel, nu e de gåsit adresa prin
care Parchetul trebuia så cearå Tribunalului punerea lui Eminescu sub
interdic¡ie, conform articolului 435 din Codul civil, care stipula cå orice smintit
„trebuie a fi interzis, chiar ¿i când are intervale lucide”. De ce nu s-a ajuns
pânå aici? Explica¡ia o gåsim tot în Lege, care impunea audierea celui a cårui
interzicere se cerea, decizia luându-se de judecåtor în ¿edin¡å publicå. Modul
în care Eminescu i-a pus la punct pe C. Mille ¿i G. Panu în ianuarie 1887
constituie un exemplu sufiecient de edificator pentru a în¡elege de ce du¿manii
nu au îndråznit så întreacå måsura, mul¡umindu-se så-l ¿tie departe de lume,
închis alåturi de nebuni autentici.

A¿a cum am mai spus, Eminescu nu putea fi demis de la Bibliotecå fårå ca
anterior så fi fost numit într-o func¡ie oarecare – în consecin¡å, prescurtarea de
decret din 30 septembrie 1884 trebuia så fie validå din punct de vedere juridic.
Dacå în 1884, la întoarcerea lui Eminescu în ºarå, regele ¿i Guvernul ar fi fost
de acord ca acesta så devinå func¡ionar al Statului, lucrurile nu s-ar fi tergiversat
din aprilie pânå în septembrie, iar justificårile lui Maiorescu fa¡å de sora lui,
privind pretinsa neputin¡å a reginei, nu ¿i-ar fi aflat rostul. ¥n ipoteza fantezistå
în care monarhul, capul guvernului sau alte persoane influente ar fi fost mereu
pisate cu rugåmintea så accepte så-i facå o favoare lui Eminescu, atunci când
regele ar fi semnat decretul, Maiorescu n-ar fi uitat så-i spunå Emiliei cå el era
cel care ar fi trebuit felicitat pentru reu¿itå. Or, nici vorbå de a¿a ceva:

„Bucure¿ti, Joi seara, 27 Septembrie 1884.
Onoratå sorå,
E¿ti în via¡å? Presupun cå da, cå de altfel cåpåtam de sigur un bilet de faire-part.
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Dar î¡i merge suportabil cu urechea, cu capul ¿i cu inima?
¥n privin¡a aceasta nu ¿tiu nimic, decât doar cå în cap cam lipse¿te o doagå, deoarece

nu mi-ai mai råspuns de trei luni de zile.
Eu ¡i-am scris adicå în luna Iunie cu rugåmintea så-mi comunici planurile tale de

vacan¡å, în speran¡a cå ne-am putea întâlni undeva în stråinåtate.
La aceasta nici un råspuns din parte-¡i. (Erai pesemne supåratå pe mine din cauza

lui Eminescu, cea mai stranie, nemotivatå, nedreaptå supårare ce mi-o pot închipui).
(Urmeazå lista localitå¡ilor dintre stråinåtate ¿i din ¡arå cutreerate de Maiorescu – n. ns.)
Iar tu?
Eminescu e numit subbibliotecar, el însu¿i a consim¡it så accepte acest post.
Ceea ce s’a scris ¿i se scrie în ziare referitor la mine, din punct de vedere politic, e

nåscocire sadeà.
Nu må gândesc ¿i nu m-am gândit nici la Domeniile Coroanei, nici la Lega¡ia din

Berlin, nici la un Minister, sunt ¿i råmân avocat particular ¿i cel mult voi vedea de se aflå
undeva în ¡arå un numår de alegåtori prostu¡i, cari så-mi acorde din nou a¿a zisa lor
încredere pentru Camerå. Atunci m’a¿ vedea iar deputat.

ªi a¿a se scurge via¡a zi de zi, iar eu îmbåtrânesc ¿i tu ¿i mai ¿i.
Est-ce que tout cela vaut la peine?
Titus” (subl. ns.).

Cum vedem, Maiorescu o informeazå abia la 27 septembrie pe Emilia cå
Eminescu ar fi fost numit subbibliotecar. Mul¡i au consemnat aceastå datå fårå
ca ea så le ridice vreun semn de întrebare. ¥ncepând din iunie 1884, dupå cum
singur mårturise¿te, rela¡iile lui Maiorescu cu sora sa deveniserå tot mai reci.
Emilia ¿tia bine cå personajele importante din fruntea Statului (regele, regina,
guvernan¡ii ¿i chiar ¿i Maiorescu, care pactizase cu liberalii) nu fåcuserå
minimum de efort pentru a-i asigura lui Eminescu lini¿tea, oferindu-i o slujbå.
Asta, pe de o parte.

Pe de altå parte, pentru ca regele så fi putut semna decretul de numire la
24 septembrie, obligatoriu demersurile în acest sens trebuiau så înceapå cu
circa douå såptåmâni înainte. Dacå – a¿a cum ni se spune – de ob¡inerea
acestui post la Bibliotecå s-ar fi ocupat Maiorescu, atunci el trebuia så fi aflat
primul cå ministrul Chi¡u s-ar fi declarat de acord cu numirea. De aceea, cine
acceptå varianta oficialå trebuie så admitå ¿i cå Maiorescu ar fi cunoscut
inten¡ia Guvernului cu câteva zile bune înainte ca regele så aprobe
propunerea. ¥n acest caz înså, era de a¿teptat ca el så î¿i informeze imediat
sora. Or, Maiorescu a låsat så treacå trei zile chiar ¿i dupå momentul în care,
pasåmite, regele iscålise decretul, scriindu-i Emiliei doar dupå ce Gr. Tocilescu
îl anun¡ase pe Caragiani cå Eminescu ar fi devenit subbibliotecar. Afarå de
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faptul cå ipotetica acceptare a numirii lui Eminescu în rândul salaria¡ilor Bibliotecii
din Ia¿i era o ocazie idealå pentru împåcare (împåcare cåtre care magistrul tânjea), nu
cred cå Maiorescu ar fi låsat altora plåcerea de a-i face Emiliei o asemenea surprizå.

ªi-apoi, så privim lucrurile ¿i din alt unghi: de ce i-ar fi fåcut Maiorescu
surorii lui propunerea ini¡ialå, de numire a lui Eminescu „numai de formå”,
dacå ar fi dorit sau dacå ar fi sperat så ob¡inå iscålitura regelui pe decret? Degeaba
încearcå Maiorescu så arunce vina pe ministrul Petre S. Aurelian, scriindu-i
Emiliei – dupå vehementul ei protest – cå „numirea pro-forma a lui Em. ca
bibliotecar” ar fi „singurul lucru cu putin¡å cu actualul ministru” (5 mai 1884),
deoarece nu putem fi atât de naivi încât så credem cå Aurelian (insul care acceptase
så comitå un fals, la cererea lui Maiorescu!) ar fi îndråznit så se opunå ipoteticei
voin¡e a regelui, a reginei sau a lui I. C. Bråtianu de a-i asigura lui Eminescu o
altå slujbå decât cea funerarå. De altfel, cum am mai spus, la vreo lunå dupå ce
Maiorescu îl prezentase ca piedicå a mai-binelui lui Eminescu, Petre S. Aurelian
a ¿i fost schimbat fårå ca înlocuirea lui så aducå ceva nou.

O altå dovadå cå regele nu a semnat decretul de numire la 24 septembrie
o constituie ¿i numårul acestui document inventat. ¥n Monitorul Oficial scrie
cå numirea „în postul de subbibliotecar” s-ar fi fåcut „Prin decretul regal cu
No. 2.532”. A¿a cum am aråtat, la 24 septembrie 1884, Carol I a emis decretul
numårul 2.520, prin care anun¡a cå va påråsi temporar ºara ¿i stabilea cum
urma så se procedeze în lipsa sa. Dacå acest ultim document semnat de Carol
în luna septembrie purta numårul 2.520, este clar cå acela având numårul
2.532 nu putea fi iscålit decât dupå întoarcerea regelui din stråinåtate (cel mai
devreme la 31 octombrie). ¥n consecin¡å, afirma¡ia din Monitorul Oficial este
mincinoaså. Cum decretul 2.520 impunea unele schimbåri temporare în practica
administra¡iei, toate documentele oficiale emise ulterior trebuiau så fie conforme
prevederilor acestuia. Iar Carol I stabilise cå în lipsa lui nu puteau fi fåcute
decât numiri provizorii, pe care el î¿i rezerva dreptul de a nu le recunoa¿te.

Carol I nu fusese numit ¿i  ¥ngåduitorul datoritå deosebitei lui bunåtå¡i
fa¡å de norod, ci pentru cå a tolerat faptele unor politicieni ¿i ale unor oameni
de afaceri, frecvent dezvåluite de Eminescu. Un exemplu despre ceea ce
în¡elegea Eminescu prin „¥ngåduitorul”:

„Un învå¡at german, dr. Reinisch, în cercetårile sale asupra Egipetului
spune cå acum 3700 ani, cultura acestei ¡åri a avut o tranzi¡ie spre corup¡ie,
demoralizare ¿i desfrânare. Cea dintâi cauzå a corup¡iei erau numero¿ii
negustori semi¡i: fenicieni, arabi, evrei, cari se a¿ezaserå în Egipet ¿i au zguduit
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con¿tiin¡a de drept ¿i stricta ordine a poporului prin uzan¡ele lor de afaceri ¿i
prin vînåtoarea de câ¿tig. Întâi s-au demoralizat servii ¿i sclavii, apoi veni un
regim al metreselor, cåci cei mari cumpårau sclave siriene ¿i etiopiene, le
încårcau cu bogå¡ii ¿i-¿i neglijau so¡iile proprii. Pofta desfrânatå de câ¿tigare
de averi, o nemårginitå goanå de plåceri a adus o deplinå råsturnare a
raporturilor sociale. Familii celebre se ruinarå ¿i såråcirå, iar în locul lor se
ivirå parveni¡i fårå ru¿ine. Oameni ce nu avuse[se]rå nimic ajunserå så
posedeze bogå¡ii, palate, grådini, sclavi ¿i comori, se îmbulzirå în toate sferele
¿i câ¿tigarå pânå ¿i intrarea la Curte. Cine sim¡ea în sine instinctul irezistibil
de-a fura, dar vrea så practice acest instinct în mod cuviincios, n-avea decât
så meargå la percep¡ie, så-¿i ia patent de ho¡ ¿i så se înscrie în breasla
punga¿ilor. Ace¿tia aveau un staroste, la care se depuneau toate lucrurile furate
în Egipetul întreg ¿i cine voia så reintre în posesiunea lucrurilor sale mergea
la staroste, care-i restituia lucrurile dupå ce plåtea o provizie pentru ho¡. Ba
regele Rampsinit însu¿i dete mâna fiicei lui iubite celui mai mare ho¡ din ¡arå
care ducea de nas ¿i poli¡ia publicå ¿i cea secretå ¿i, de¿i în Egipet nu erau
jura¡i, scåpase de condamnare ¿i era recunoscut ca omul cel mai cu minte din
¡arå. Atât de jos cåzu Egipetul, acest stråvechi leagån al culturii, care prin
hårnicie ¿i muncå ajunsese la cea mai mare înflorire.

 Câ¿tigul fårå muncå intelectualå sau fizicå, fårå administrarea unui
capital mo¿tenit, e un furt fåcut în condi¡ii cuviincioase. Breasla a cårei
meserie e a îmbla dupå asemenea câ¿tiguri e breasla ro¿ie. Semi¡ii contraccii
asemenea nu lipsesc, iar starostele breslei e ministru de interne ¿i reversibil.
D-rul Reinisch ar putea så facå cercetåri egiptiologice ¿i în România sub
Rampsinit Îngåduitorul” (Timpul, 27 iunie 1881).

De aceea, ipoteza cå monarhul nu a fost de acord ca Eminescu så fie
salariat al Statului în fruntea cåruia fusese el adus pare mai plauzibilå, fiind
sus¡inutå ¿i de realitatea cå tot regele Carol I a întârziat ¿i semnarea decretului
de acordare a micu¡ei pensii viagere pânå în clipa în care Eminescu, fiind din
nou îndåråtul gratiilor ¿i a u¿ilor metalice, nu mai putea beneficia de ea. Existå
totu¿i o îndoialå: så fi coborât regele atât de jos, încât så accepte så fie implicat
de Maiorescu (care nici nu avea cine ¿tie ce trecere la Palat – spre deosebire de

*  ¥ntrucât spa¡iul nu ne permite, ne rezumåm la a aminti cå în perimetrul românesc cataloagele
de bibliotecå s-au tipårit cu mai multe decenii înainte de a apare în Occident ¿i cå unele biblioteci
domne¿ti, precum cea a Mavrocorda¡ilor, erau cunoscute ¿i apreciate pânå pe ¡årmurile vestice
ale Europei.
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Mite Kremnitz, bunåoarå) într-un asemenea joc, în care Monitorul oficial
anun¡a numiri ¿i eliberåri din func¡ie ireale? Un lucru este cert: exemplul lui
Maiorescu aratå cå nimic nu era imposibil.

Dezinvolt ¿i echivoc

Ni se då frecvent de în¡eles cå Eminescu ar fi fost menajat, întrucât,
pasåmite, iubirea „amicilor” ¿i neputin¡a lui ar fi fost una mai mare decât cealaltå.
¥n realitate, atâta timp cât a lucrat la Bibliotecå, Eminescu a fåcut ceea ce îi
cerea (am zice aståzi) fi¿a postului. Nu datora nimånui, nimic – nici recuno¿tin¡å,
nici bani. Nu datora recuno¿tin¡å, pentru cå, în general, ¿ederea în Bibliotecå
nu-l încânta. Re¡inerea cu care Eminescu privea munca în bibliotecå se remarcå
¿i în 1874, când nu a condus Biblioteca decât 7 luni, dupå care a preferat så
devinå revizor:

„Mult stimate domnule ministru,
La scrisoarea D-voastre din 15 l. c. am onoarea a råspunde, cå primesc bucuros

func¡ia de revizor ¿colar (subl. ns.) peste districtele Ia¿i ¿i Vasluiu, nu cå prin asta a¿
adåoga ceva la bunå-starea mea materialå, cåci în faptå câ¿tig pe loc cu lec¡iile de la
institutul academic ¿i ¿coala normalå impreunå 367 l. n. astfel încât adaosul nu este
considerabil în vederea cheltuelelor, ce le-a¿ avé cu drumul.

Punctul meu de vedere este, cå a¿ intra in contact cu popula¡ia ruralå, singura care
må intereseazå în deosebi” (18 iunie 1875).

(Oare un pesimist autentic – cum cu mare insisten¡å a fost prezentat
Eminescu de unii – arde de dorul de a „intra în contact cu popula¡ia ruralå”
¿i se aratå dispus så batå necontenit drumurile pentru a cunoa¿te cât mai bine
„talpa ¡årii”?)

¥n ceea ce prive¿te banii, se ¿tie cå pentru orice sumå primitå, în diverse
perioade, Eminescu a semnat chitan¡e, pe care „filantropii”, spre deosebire
de alte documente, cu adevårat importante, le-au påstrat cu grijå, dându-le
la ivealå dupå moartea lui. Mai mult, unii nu s-au sfiit så se laude cu ele, de¿i
sumele trecute în chitan¡å erau, de fapt, drepturile båne¿ti ale lui Eminescu!

¥n capitolul rezervat lui Eminescu în primul volum al lucrårii T. Maiorescu
¿i contemporanii lui, E. Lovinescu separå net profesoratul lui Eminescu de
slujba de la Bibliotecå. Despre primul scrie:

„Nu ¿tim care e participarea, dar se poate bånui, a lui T. Maiorescu ¿i în numirea
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poetului ca suplinitor de geografie ¿i statisticå al ¿coalei comerciale, unde a func¡ionat,
cu destulå neplåcere, în anul ¿colar 1 Oct. 1884 – 1 Sept. 1885.”

Nu cunoa¿tem ce bånuia Lovinescu în legåturå cu „participarea” lui
Maiorescu, dar documentele dovedesc cu prisosin¡å cå magistrul a aflat de
numirea lui Eminescu doar dupå ce acesta fusese deja desemnat profesor.

Referitor la cealaltå slujbå, Lovinescu fabuleazå dezinvolt:

„2. Numit la Biblioteca Universitå¡ii tot prin mijlocirea lui T. Maiorescu, purtarea
lui devine deplorabilå. Dintr’o scrisoare din 14 Mai 1886 a lui Miron Pompiliu cåtre
T. Maiorescu vedem cå sånåtatea i se înråutå¡e¿te.” (Urmeazå pasaje din epistola invocatå.)

La primå vedere, am crede cå Lovinescu nu cuno¿tea momentul în care
Eminescu ar fi devenit slujba¿ al Bibliotecii ie¿ene. Gre¿it! Cartea lui, tipåritå
în 1943, face nu o datå trimiteri la monografia lui Cålinescu, iar acesta
precizeazå data a¿a-zisei numiri ¿i func¡ia.

ªi la Cålinescu remarcåm cå numirile lui Eminescu sunt prezentate distinct,
ca ¿i cum una dintre ele ar fi fost fåcutå dupå expirarea celeilalte. E drept cå
autorul le dateazå pe amândouå, dar numai cititorul atent î¿i poate da seama cå
ele se suprapuneau în timp ¿i chiar ¿i acesta poate råmâne descumpånit,
întrebându-se dacå nu se aflå în fa¡a unei gre¿eli de tipar (vezi cronologia
datelor subliniate în citatul de mai jos). Ca ¿i Lovinescu, Cålinescu nici måcar
nu ridicå problema modului în care „bolnavul” Eminescu s-ar fi descurcat cu
douå posturi deodatå ¿i, în plus, între aceste douå informa¡ii a intercalat un
pasaj care ac¡ioneazå ca o barierå (ca så nu spunem micå îmbrobodealå
scriitoriceascå):

„Cerând så suplineascå orele vacante de istorie la ¿coala comercialå, îi furå
date orele de geografie ¿i statisticå, al cåror program se compunea «dintr-un dic¡ionar
de nume proprii ¿i de cifre.» Cum n-avea cår¡i de specialitate ¿i putere de muncå,
însårcinarea aceasta i se pårea o «belea». A profesat totu¿i un an ¿colar, de la 1 oct. 1884
la 1 sept. 1885.

În aceastå toamnå spiritualå, cu cea¡å sub¡ire ¿i ploaie tristå ¿i måruntå, petrecu
Eminescu încå un an. În vara urmåtoare, 1885, îl gåsim la Andrejevsky Liman, lângå
Odesa, trimis de prieteni prin cotiza¡ii så facå båi la stabilimentul d-rului Jachimowicz.
La Odesa nu fusese decît pentru medicamente ¿i tutun, iar aci se plictisea de moarte.
Vântul ¿i valurile lacului îi måsurau cu freamåtul lor golul zilelor, care i se scurgeau
«uniforme ¿i monotone ca båtåile unui ceasornic de perete». Aci nu cuno¿tea pe nimeni,
to¡i vorbind ruse¿te sau le¿e¿te, ¿i singura-i lecturå era o edi¡ie a lui Heine, råtåcitå prin
terfeloagele doctorului secundar. Båile de nåmol spålarå întrucâtva de ulcere pe acest
lov al poeziei, care cerea acum, de la prieteni, spre a se întoarce acaså, vremea devenind
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ploioaså, „nervus rerum”, adicå bani. La 2 septembrie scria din Odesa, unde tråsese la
un hotel de mîna a treia, «Hotel Strassbourg».

Pe ziua de 24 septembrie 1884, i se dåduse lui Eminescu postul de subbibliotecar,
påråsit de A. Philippide (M. 0., nr. 142 din 30 sept. 1884), în aceea¿i Bibliotecå a
Universitå¡ii unde cu zece ani mai înainte fusese bibliotecar. Superiorul såu era acum
I. Caragiani.” (Sublinierea datelor ne apar¡ine.)

Lui Gh. Cålinescu nu i se poate imputa ascunderea informa¡iei cå Eminescu
a ob¡inut „orele de geografie ¿i statisticå” de la ªcoala Comercialå. Formal,
istoricul este obiectiv, chiar dacå nu oferå detalii. Primul paragraf citat este
înså singurul loc în care se referå la acest post – spre deosebire de cel de
subbibliotecar. Faptul iese suficient de pregnant în eviden¡å atunci când,
invocând accidentul suferit de Eminescu, biograful aminte¿te cå „I. Caragiani
raporteazå cå poetul era internat la Sf. Spiridon”, dar nu pare så observe cå
lipse¿te cererea de concediu – cerere înaintatå de Eminescu altui minister decât
cel al Cultelor ¿i care, în plus, era sus¡inutå de un certificat medical eliberat
spre a-i sluji acestuia la ªcoala Comercialå, nu la Bibliotecå.

Lovinescu ¿i Cålinescu procedeazå în mod similar în acest caz, metoda
lor  aducând a måsurå de precau¡ie. Nu ¿tim dacå cei doi au folosit în
monografiile lor toate informa¡iile importante pe care le de¡ineau în legåturå
cu Eminescu. Deoarece ei nu se referå la simultaneitatea celor douå slujbe,
putem så ne întrebåm ¿i dacå nu cumva fie nu credeau în autenticitatea
documentelor folosite, fie încercau så minimalizeze reu¿ita lui Eminescu
– reu¿itå care aruncå o nouå luminå asupra rela¡iilor lui cu Junimea.

G. Munteanu nu este nici el departe de sus-numi¡ii colegi:

„A trebuit deci din nou så se punå în mi¿care solicitudinea maiorescianå, care,
chiar ¿i atunci când era dublatå de porniri mai pu¡in låudabile, le reprima adesea,
råmânând tenace ¿i eficientå. De¿i rela¡iile sale cu Ministerul ¥nvå¡åmântului nu erau
bune, iar cumularzii de posturi din Ia¿i nu påreau de fel dispu¿i så-¿i restrângå veniturile,
criticul ob¡inu pentru Eminescu o numire de subbibliotecar la 24 septembrie 1884,
insistând probabil så i se dea ¿i suplinirea unei catedre.”

Pasajul nu con¡ine nici o informa¡ie verificatå, ci numai presupuneri lipsite
de temei. „Solicitudinea maiorescianå”, a¿a cum s-a manifestat în cazul
concret al lui Eminescu sunå a glumå lugubrå, nefiind de dorit nici du¿manilor.
„Cumularzii de posturi” sunt Bine hrånitul Caragiani ¿i este clar cå, dacå i
s-ar fi cerut så cedeze postul (ob¡inut tot prin aranjamente), nu conta deloc
dacå era sau nu dispus „så-¿i restrângå veniturile”. Organiza¡ia avea reguli
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foarte ferme, voin¡a liderilor fiind impuså pânå ¿i în problemele cele mai
intime ale membrilor ei de rând. Rela¡iile lui Maiorescu cu responsabilii de la
Culte nu puteau fi rele, atâta timp cât ministrul însu¿i era gata så comitå un
fals pentru magistru. ¥n ceea ce prive¿te ipotetica insisten¡å necesarå pentru
ca lui Eminescu „så i se dea ¿i suplinirea unei catedre”, simpla ei invocare
ridicå întrebarea dacå G. Munteanu ¿tia sau nu cå ªcoala Comercialå nu
apar¡inea de Ministerul Cultelor ¿i Instruc¡iunii Publice, pe care îl boteazå
Ministerul ¥nvå¡åmântului (titulaturå cåpåtatå oficial de institu¡ia preocupatå
de educa¡ia na¡ionalå abia la 9 iunie 1962).

Despre perioada în care Eminescu a fost subbibliotecar se afirmå ¿i aståzi
lucruri ciudate, care nefiind argumentate, devin compromi¡åtoare pentru faima
unor anumi¡i domni istorici literari.

I. Cre¡u: „A func¡ionat mai ales la serviciul de înregistrare. Inventarierea
fåcutå în 1885 aratå aceea¿i grijå de precizie ¿i de ordine ca în 1874–1876,
când era director al aceleia¿i biblioteci. De la un timp a îndeplinit roluri mai
mici: scria statele de platå ale personalului, adresele care înso¡eau aceste
state ¿i diferite circulåri privitoare la restituirea cår¡ilor împrumutate, el fiind
¿i gestionarul garan¡iilor depuse de cititori pentru cår¡ile luate acaså cu
împrumut”.

Gh. Cålinescu: „Din scripte rezultå cå func¡iona mai ales la serviciul de
înregistrare, îndeplinind ¿i unele mårunte sarcini birocratice.”

G. Munteanu: „Anul 1885, pânå la jumåtate, Eminescu ¿i l-a petrecut
între ¿coala comercialå ¿i bibliotecå, unde a primit îndeletniciri mai curând
derizorii. Era folosit la lucråri de inventariere, alcåtuia statele de salarii,
primea în påstrare garan¡iile pentru cår¡ile împrumutate” (subl. ns.).

Pe lângå activitå¡ile mai sus în¿irate (înregistrare, inventariere,
gestionarea garan¡iilor ¿i scriere a statelor de platå, a adreselor cåtre Minister
¿i a circularelor), ce mai avea de fåcut un subbibliotecar ¿i nu a putut face
Eminescu? Trebuia cumva acesta så spele ¿i geamurile, så ¿teargå praful
ori så frece podelele?

Preocupat så minimalizeze munca lui Eminescu, ciudatul soi de biografi
care s-a ocupat ¿i continuå så se ocupe de via¡a lui nu numai cå aruncå în
derizoriu activitatea de bibliotecar*, dar uitå så reliefeze adevårul adevårat: în
loc så-l îndemne så revinå la crea¡ie, „amicii” ajun¿i în lumea bunå s-au stråduit
din råsputeri så-l ¡inå cât mai departe de arena cuvântului tipårit, så-l lege de
obliga¡ii administrative mårunte, de simpla contabilitate a cår¡ilor împrumutate.



266 Nr. 3-5Semnele timpului

Peste aceastå realitate a fost tras un lin¡oliu de vorbe, ¿u¿oteli despre o pretinså
asigurare a lini¿tii ¿i a timpului necesar medita¡iei sau crea¡iei. Vedea-i-am pe
to¡i sus¡inåtorii acestei teze în situa¡ii identice?

Mai mici sau mai mari, mai timid sau mai impetuos, biografii lui
Eminescu afirmå cå acesta ar fi func¡ionat „mai ales la serviciul de
întregistrare” (Gh. Cålinescu ¿i I. Cre¡u). Ce înseamnå „mai ales”? De fapt,
nimic cert, asemenea formulare fiind menitå så mascheze necunoa¿terea,
astupând cu ambiguitå¡i golurile informa¡ionale, acoperind semnele de
întrebare ¿i creând iluzia cå lucrurile sunt limpezi ¿i adevårul e bine ståpânit.
Abuzând de generalitå¡i ¿i de cuvinte interpretabile, pentru a induce cititorului
idei pe care s-ar zice cå nu îndråzne¿te så le formuleze explicit, biograful I.
Cre¡u face chiar o ¿tiin¡ificå distinc¡ie calitativå între munca la a¿a-numitul
„serviciu de înregistrare” ¿i scrierea rapoartelor ¿i a statelor de prezen¡å.
¥ntr-o româneascå mai veche, pomene¿te existen¡a a „diferite circulåri”,
cititorul fiind cu generozitate invitat så î¿i imagineze câte pofte¿te. ¥n fapt, au
fost trei circulare mari ¿i late.

Potrivit lui I. Cre¡u, Eminescu „scria statele de platå” ¿i „adresele care
înso¡eau aceste state”. Precis ca micrometrul, rigurosul biograf stabile¿te fårå
drept de apel ¿i momentul exact în care au început så fie scrise aceste hârtii:
„De la un timp”. A¿a cum s-a våzut în tabelul de mai sus, primul raport ¿i
primul stat de platå scrise de Eminescu dateazå din 11 octombrie 1884, fiind
deci redactate la nici douå såptåmâni dupå ce Monitorul Oficial anun¡ase
numirea lui. De aceea, dacå ¡inea mor¡i¿ så-¿i etaleze ¿tiin¡a, autorul nostru
putea så informeze cå, „De la un timp” (dupå 9 mai 1886, se pare), Eminescu
a încetat så mai punå pe hârtie rapoarte ¿i så completeze state de platå.

„Inventarierea fåcutå în 1885 aratå aceea¿i grijå de precizie ¿i de ordine
ca în 1874–1876”, a¿a cum mai spune acela¿i? Posibil, dar, câtå vreme nu este
sus¡inutå cu probe concrete, aceastå simplå afirma¡ie nu poate depå¿i nivelul
de opinie strict personalå (de altfel, pur informativ, date certe referitoare la
pretinsa inventariere operatå de Eminescu nu existå nici în culegerea de
documente a lui Gh. Ungureanu, nici în OPERE, XVI sau în alte lucråri).
Deci, o aser¡iune alunecoaså, de soiul celor care nu atrag responsabilitatea
autorului nici atunci când sunt folosite pentru denigrarea cuiva.

Eminescu ar fi fost ¿i „gestionarul garan¡iilor depuse de cititori pentru
cår¡ile luate acaså cu împumut” (I. Cre¡u). Oare? ªi în ce perioadå primea
Eminescu „în påstrare garan¡iile pentru cår¡ile împrumutate”, cum pretinde
¿i G. Munteanu? Existå dovezi în acest sens sau spusele autorilor cita¡i se
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bazeazå doar pe o epistolå a lui Miron Pompiliu, care la 14 mai 1886 se
plânge lui Maiorescu cå Eminescu ar împrumuta cår¡ile Bibliotecii „fårå så
le noteze în registru”? Numai cå, din moment ce Eminescu nu scria în registru,
înseamnå cå lipse¿te ¿i proba materialå cå el s-ar fi ocupat într-adevår con-
stant de primirea garan¡iilor pentru cår¡i. ªi, în circumstan¡ele ¿tiute, de ce
så-l credem fårå ezitare pe M. Pompiliu?

Iar dacå i-am da totu¿i crezare, de ce så nu citåm ¿i epistola trimiså de
acesta tot lui Maiorescu câteva luni mai târziu, când îl anun¡å: „Eminescu e
mult mai bine” (12 septembrie). Alåturate, cele douå scrisori ale aceluia¿i
M. Pompiliu nasc înså o altå ciudå¡enie: ultimul document redactat de
Eminescu pentru Bibliotecå este datat 9 mai, fiind conceput cu doar câteva
zile înaintea primei scrisori (14 mai) prin care Pompiliu îl aten¡iona disperat
pe Maiorescu cå „trebuesc numaidecât luate måsuri pentru a veni în ajutorul
lui Eminescu”, aflat – zice el – în pericolul de a ajunge „în starea celui mai
decåzut ¿i mai ticålos om din lume”. Ce så în¡elegem? Cå în plinå manifestare
a „bolii” Eminescu scria rapoarte ¿i state de platå, dar nu ¿i-a mai îndeplinit
aceastå ipoteticå obliga¡ie dupå „însånåto¿ire”?

G. Munteanu pare convins cå Eminescu a petrecut anul 1885 fåcând
naveta între ªcoala Comercialå ¿i Bibliotecå. ¥ntrucât documente asupra cårora
nu mai revin demonstreazå limpede cå, din clipa în care ¿i-a rupt piciorul
(noiembrie 1884), Eminescu nu a mai fost deloc la catedrå, spusele biografului
indicå douå mari absen¡e: a verificårilor elementare ¿i a unei cât de firave
îndoieli. Nefastå combina¡ie!

G. Munteanu ne mai înva¡å cå Eminescu „a primit îndeletniciri”, cå acestea
erau „mai curând derizorii” ¿i cå „Era folosit”, inclusiv „la lucråri de
inventariere”. De la cine oare „a primit îndeletniciri” Eminescu? De cåtre
cine anume era el „folosit”? Din moment ce declarå cå Eminescu ar fi ac¡ionat
doar la comanda cuiva, cå ar fi fåcut numai lucruri „derizorii”, ca orice om
care îndepline¿te „roluri mai mici”, presupunem cå autorii unor asemenea
afirma¡ii de¡in probe în acest sens – între care ¿i exemple de compara¡ie. Existå
în arhivele Bibliotecii din Ia¿i mårturii scrise ale laborioasei trude a celorlal¡i
salaria¡i? Cine ¿i cum dovede¿te cå Eminescu ar fi fost „folosit”? Istoricii
literari pomeni¡i mai sus îl prezintå pe Eminescu ca pe un fel de rudå såracå
a portarului, tocmitå cu ziua, când, de fapt, pe scara ierarhicå (cu doar patru
trepte, ce-i drept) Eminescu ocupa – dumnealor zic – pozi¡ia a doua, dupå
directorul Caragiani. Cum acesta din urmå nu intra în Bibliotecå decât dacå-l
prindea ploaia când era pe-aproape, subbibliotecarul – indiferent cum s-ar fi
numit – îi ¡inea locul, ceilal¡i doi angaja¡i din schemå fiindu-i subalterni.
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Regele – o „vamå” care putea fi evitatå

Rezumarea celor de mai sus într-o ipotezå de lucru este hazardatå, dar îmi
asum riscul, cu speran¡a cå astfel îi voi provoca pe documentari¿ti,
determinându-i så ofere mårturii care så sus¡inå sau så conteste supozi¡iile,
limpezind lucrurile.

A¿adar, în luna octombrie 1884, Eminescu de¡ine formal douå func¡ii,
nici una foarte stabilå: la ªcoala Comercialå este profesor suplinitor, iar la
Bibliotecå este numit provizoriu, titularizarea urmând så se facå atunci când
regele, acceptând ipotetica propunere a Consiliului de mini¿tri, avea så semneze
decretul de numire. Regele nu a semnat decretul, iar la ªcoalå nu s-a mai dus
Eminescu, din proprie voin¡å, de¿i, teoretic, acolo putea cåpåta numirea
definitivå pe post.

Dacå atunci când îl prezintå pe P. Gârcineanu ca „bibliotecar titular”
I. N. Roman se referå, de fapt, la postul de subbibliotecar ¿i dacå are dreptate
când afirmå cå titularizarea acestuia se fåcuse cu mult înainte ca Eminescu så
fi fost trimis la Månåstirea Neam¡ului, devine posibil ca Gârcineanu så-i fi
urmat lui Filipide, care ob¡inuse catedra de limbå românå la liceu (fostå a lui
A. Lambrior, decedat la 10 septembrie 1883). La fel de bine este înså posibil
ca el så fi ob¡inut acest post dupå ce ipoteticul provizorat al lui Eminescu – de
o lunå-douå – se încheiase altfel decât prin confirmarea lui în func¡ie prin
decret regal. Când plecåm de la astfel de premize, prima concluzie importantå
la care ajungem este aceea cå, în realitate, cu sau fårå ¿tiin¡a lui, Eminescu a
¡inut locul lui Gârcineanu (aflat, de exemplu, în concediu – voit sau impus).

¥n mod cert, din toamna lui 1884 Eminescu a devenit profesor suplinitor.
Cititorul atent a remarcat cå aceastå numire nu s-a fåcut prin decret regal
– deci exista posibilitatea ca o persoanå så devinå temporar slujba¿ al Statului,
fårå avizul regelui. Pentru a vedea temeiurile legale care au permis numirea
¿i pentru a dovedi cå suplinitorul era una, angajatul provizoriu alta, de¿i cel
dintâi func¡iona pe un timp scurt (deci, tot… provizoriu), iatå documentul
care ne intereseazå:

„Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Agriculturei, Industriei, Comerciului
¿i Domeniilor,

Având în vedere cå la concursul publicat a se ¡ine la 10 septembre 1884, pentru
ocuparea cu titlu provizoriu a catedrei de Geografie ¿i Statisticå de la ¿coala Comercialå
din Ia¿i, nu s-a prezentat nici un concurent;
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Având în vedere recomanda¡iunea verbalå fåcutå de Dl. Director al acelei ¿coale;
Având în vedere avizul Comisiunei Permanente, cu no. 339, din 26 septembre 1884;
Având în vedere art. 20 din legea pentru numirea profesorilor la gimnazie, licee ¿i

¿coale profesionale, din 17 martie 1879;
Decidem:
Art. I. Domnul M. Eminescu se nume¿te profesor suplinitor la catedra de Geografie

¿i Statistici de la ¿coala Comercialå din Ia¿i pe ziua de 1 octombre 1880;
Art. II. Se va publica concurs pentru ocuparea acestei catedre cu titlu provizoriu

pentru ziua de 23 iuniu 1885;
Art. III. Domnul ¿ef al Diviziunei Agriculturei, Industriei ¿i Comerciului este

însårcinat cu executarea deciziunei de fa¡å.
Datå în Bucure¿ti, la 4 octombre 1884
Ministru” (subl. ns.).
Semnåtura este indescifrabilå, dar

¿tim cå la acea datå ministru al
Agriculturii era Ion Câmpineanu.
Ministerul nu avea nici doi ani vechime,
fiind înfiin¡at la 1 aprilie 1883.

A¿a aratå numirea semnatå de
ministrul Agriculturii. Pentru
compara¡ie, amintim con¡inutul
adresei emise cu nici douå
såptåmâni mai înainte în numele
omologului lui de la Culte:

„Domnule Director,
Domnul A. Filipide demisionând din

postul de subbibliotecar, am onoare a vå
notifica cå s-a numit în locu-i prin ¥naltul
decret al M. S. Regelui, no. 2532 din 24
curent, domnul Mih. Eminescu, absovent
al Facultå¡ii de filosofie din Viena, fost
revizor ¿colar.”

Orice comentarii devin de
prisos.

Ministrul Agriculturii s-a ¡inut
de cuvânt ¿i în numårul 184 al
Monitorului Oficial (21 noiembrie
1884), apare un anun¡ prin care se

Anun¡ul prin care Ministerul Agriculturii,
industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor informeazå
asupra concursurilor organizate „ocuparea cu titlul
provizoriu” a unor catedre (Monitorul Oficial,
9 noiembrie 1884).
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„publicå spre cunoscin¡a aspiran¡ilor cå, la 23 Iunie 1885, orele 12 din zi,
se vor ¡ine concursuri pentru ocuparea cu titlul provizoriu a urmåtoarelor
catedre…” – urmeazå numele a ¿apte materii de predare, între care ¿i
„geografie ¿i statisticå”, la pozi¡ia a doua.

Faptul cå Eminescu a renun¡at pentru totdeauna la profesorat tocmai în
momentul în care se ivise posibilitatea de a-¿i schimba statutul de profesor
suplinitor cu acela de profesor numit provizoriu, urmând ca apoi så fie definitiv
confirmat pare ciudat. Una dintre ipoteze ar fi aceea cå Eminescu era convins
cå regele nu va accepta în vecii vecilor så-l confirme în func¡ie. Ideea este cu
atât mai plauzibilå cu cât povestea cu postul de la Bibliotecå tocmai îi oferise
un argument suplimentar. Este înså posibil ca într-o conjuncturå încå neclarå
Eminescu så fi cåpåtat o anumitå siguran¡å financiarå, de¿i atunci nu primea
ajutor nici de la Junimea, nici de la viitorul Comitet înfiin¡at de C. Emilian
pentru a strânge parale în numele lui, nici de la al¡i „amici” sau stråini. Foarte
probabil ca volumul pe care îl va încheia la Boto¿ani så fi fost început de la
Ia¿i. Dacå Eminescu nu a mai trimis poezii spre publicare la Convorbiri literare,
nu înseamnå cå n-a mai scris. De altfel, chiar ¿i La Steaua ¿i De ce nu-mi vii
par så fi fost date publicitå¡ii doar pentru a anihila cu maximum de elegan¡å
zvonurile lansate de „amici” pe seama lui. ªi se pare cå reu¿ise, din moment ce
o såptåmânå dupå apari¡ia celei dintâi a ¿i fost arestat. Avea voie så fie liber,
dar numai cu condi¡ia så tacå.

Documentul prin care Eminescu a fost numit profesor suplinitor este
semnificativ pentru faptul cå eviden¡iazå felul în care, pentru o perioadå limitatå,
cineva putea cåpåta o slujbå la Stat fårå ca regele så ¿tie måcar. Cazul ne
aminte¿te de un alt suplinitor: Gruber – licen¡iatul în litere care a ¡inut locul
lui Eminescu la catedra de la ªcoala Comercialå. Gruber fusese acceptat în
post printr-un document chiar ¿i mai simplu, prin care se aprobå lapidar
înlocuirea Dsale (e vorba de Eminescu – n. ns.) în acest interval de douå
luni cu Dl Gruber” (24 noiembrie 1884). A¿a cum am aråtat, când cele
douå luni au expirat s-a formulat o nouå cerere, apoi o alta, astfel încât,
aproape un an de zile, Gruber a fost suplinitor al… suplinitorului! ªi dacå
acest mecanism func¡iona la Agriculturå, de ce nu ar fi mers ¿i la Culte?
Råmâne de neconceput ca Petre Gârcineanu så fi fost pentru Eminescu
cam ce fusese acesta pentru Gruber?

Så zicem cå la 24 septembrie 1884 Eminescu a fost numit subbibliotecar
în mod provizoriu. Evident, el nu a cunoscut acest detaliu (în caz contrar, nu
avea nici un rost complica¡ia cu anun¡ul fals din Monitorul Oficial, urmându-se
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limpedea cale legalå). Cum regele nu l-a confirmat în func¡ie ¿i cum postul
trebuia så fie ocupat, Caragiani a fost obligat så propunå pe altcineva. Alesul
a fost Gârcineanu. Toate acestea s-au petrecut fårå ca Eminescu så fie pus în
temå. Dovadå în acest sens råmâne faptul cå, din moment ce Gârcineanu
figureazå în postul de custode în statele de platå redactate de Eminescu,
înseamnå cå acesta din urmå nu cuno¿tea situa¡ia realå. De aceea, rapoartele
¿i statele de platå scrise de el nu erau conforme cu realitatea. ¥n consecin¡å,
la contabilitate nu ajungeau documentele redactate de el, ci altele. Asta ar
însemna cå ar fi existat o contabilitate dublå. Astfel, ajungem din nou la o
ipotezå enun¡atå mai sus, când am ¿i enun¡at o parte a argumentelor care nu
permit så renun¡åm încå la ea, doar pentru cå pare fantezistå. De asemenea,
dacå s-ar fi copiat modelul care a permis ca Eminescu så fie înlocuit la ªcoala
Comercialå de Gruber, erau obligatorii documente precum: numirea lui
Gârcineanu (provizorie sau nu), cererea acestuia de a i se acorda un concediu
¿i propunerea ca în locul lui så fie acceptat Eminescu (varianta aminte¿te de
scenariul ini¡ial, propus de Maiorescu).

De¿i cåtre ea par så ne conducå documentele existente, o atare versiune
are ¿i un punct slab: dacå Gârcineanu fusese în mod oficial numit subbibliotecar,
cui revenea postul de custode, råmas liber în urma acestei promovåri? Tenta¡ia
de a gåsi unele explica¡ii plauzibile – care ¿i existå, de altfel – este mare.
Cum pericolul nu este înså nici el mai mic, prefer så nu mai înaintez pe
teritoriul minat al specula¡iilor, zorul prea mare fiind nejustificat. Sunt convins
cå råspunsul se aflå în arhiva Universitå¡ii din Ia¿i, unde trebuie så se gåseascå
„dosarele” celor care au func¡ionat la Bibliotecå în acea perioadå: I. Caragiani,
Al. Filipide, P. Gârcineanu, P. Pop ¿i L. Sevescu. Informa¡iile referitoare la
ace¿tia pot limpezi ¿i situa¡ia lui Eminescu chiar ¿i dacå… lipsesc!

Pe tema în discu¡ie poate fi imaginatå o lungå serie de varia¡iuni, mai mult
sau mai pu¡in diferite. Astfel, nu poate fi excluså nici ipoteza cå Eminescu ar fi
în¡eles ce se petrece, dar a låsat lucrurile så curgå a¿a cum doreau ceilal¡i. Nu
este imposibil nici ca el så fi acceptat så-i ¡inå locul lui Gârcineanu din cauzå
cå tocmai î¿i propusese så traducå Gramatica sanscritå (inten¡ie care se împåca
destul de bine cu obliga¡iile slujbei de la Bibliotecå, oricare ar fi fost aceasta) sau
pentru cå în lini¿tea Bibliotecii scåpa de zumzåiala „amicilor”. Un adevår
incontestabil privitor la ultimul aspect råmâne acela cå tinerii strân¿i în jurul lui
la Fântâna Blanduziei povestesc în numårul din 1 octombrie 1889 al revistei lor:

„Cât l-a mai plictisit pe Eminescu aceastå simpatie pe care o inspira ori-cui? De
câte ori nu fugea, ca så scape de prietenii a cåror prezen¡å nu o putea suferi, – el, atât de



272 Nr. 3-5Semnele timpului

rezervat, atât de retras de sgomot, care nu petrecea decât singur cu gândurile, sau
ascuns, la vorbå ¿i la glumå, cu unul, doi sau trei prieteni de aproape.”

Cum spuneam, arhivarii ¿i documentari¿tii ie¿eni ar putea fi de mare folos
celor care încearcå så descurce i¡ele dosarului Eminescu, publicând documentele
legate de postul de subbibliotecar: demisia lui Filipide, adresa prin care Caragiani
anun¡å Ministerul asupra acestei demisii ¿i propune un înlocuitor, råspunsul primit,
un stat de platå de dinaintea venirii lui Eminescu ¿i altul de dupå arestare, numirea
succesorului acestuia de cåtre Ministerul Cultelor, schema personalului ¿i statutul
Bibliotecii, concediile cerute ¿i ob¡inute de salaria¡ii institu¡iei în perioada
august 1884 – ianuarie 1887, precum ¿i orice alte informa¡ii legate de subiectul
în discu¡ie. Paginile noastre, mereu deschise oricåror documente relevante,
reprezintå doar una dintre ofertele între care au de ales.

Deocamdatå, departe de a fi socotite probe indubitabile în sus¡inerea teoriei
cå Eminescu ar fi fost subbibliotecar, documentele scrise de acesta pentru
Bibliotecå råmân piese care trebuie så fie folosite cu mare pruden¡å. Dacå
rândurile de mai sus nu sunt îndestul de convingåtoare în acest sens, amintesc
cå hârtii cu rol administrativ întocmite de Eminescu au existat ¿i la ospiciul de
la Månåstirea Neam¡ului! ªi acolo, casierul stabilimentului l-a rugat så
completeze ni¿te „tabele de nutriment”, care ajungeau la contabilitate. Simpla
existen¡å a acestor hârtii sau a registrelor completate de mâna lui trebuie så ne
facå så credem cå a fost (¿i) salariat al balamucului?

Zvonuri care au fåcut istorie

Så låsåm o vreme ipoteza mai sus avansatå ¿i så ne întoarcem la varianta
clasicizatå a perioadei în care Eminescu ar fi fost subbibliotecar, dând citire
pasajelor mai importante din „raportul” lui M. Pompiliu cåtre Maiorescu.

¥n timp ce Gh. Ungureanu, singurul autor care pare så fi våzut cu ochii
lui statele de platå ale Bibliotecii Centrale din Ia¿i, sus¡ine cå ultima semnåturå
puså de Eminescu în coloanele acestora dateazå din noiembrie 1885, scrisoarea-
raport a lui M. Pompiliu cåtre Maiorescu (primåvara lui 1886) pretinde altceva:

„Nu mai pu¡in a perdut con¿tiin¡a de împlinirea datoriei ¿i sim¡ul de onestitate.
¥n timpul ce-¿i face serviciul la bibliotecå, ese în ora¿, låsând u¿ile deschise ¿i cår¡ile

în voea întåmplårii; libereazå cår¡i fårå så le noteze în registru. ªi mai pre sus de toate
aceste, cheltue¿te toate depositele de bani ce’i se laså pentru cår¡i. La mustrårile ce-i fac
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uneori în aceastå privin¡å, råspunde cå nu-i adevårat, ¿i dacå n’are în cotro în fa¡a
dovezilor ce-i aduc, întreabå: S’a plâns cineva cå nu i-am dat paralele înapoi?

¥ntr’un cuvânt e de tot pråpådit nu numai în privin¡a intelectualå ¿i a îngrijirii de
sine, dar ¿i în privin¡a moralå” (14 mai 1886).

¥nainte de orice, trebuie subliniat cå, în timpul vie¡ii lui Eminescu, atari
informa¡ii nu au parvenit ¿i pe alte cåi, singurul izvor (preluat mai apoi de
mul¡i al¡ii) fiind M. Pompiliu. El îl acuzå pe Eminescu de foarte multe lucruri,
dar spusele lui au doar aparent sus¡inere ¿i în paginile altor autori, ace¿tia
nefåcând, de fapt, decât så preia zvonuri precum cel citat. Cum nimeni nu i-a
a¿ezat vreodatå pe Eminescu ¿i pe Pompiliu fa¡å în fa¡å ¿i cum acesta din urmå
poate fi cu temei suspectat cå nu i-a fost tocmai prieten, a ne baza numai pe
declara¡ia lui devine extrem de riscant. Så nu uitåm cå, în primele zile dupå
reîntoarcerea lui în Ia¿i, Eminescu  a locuit la Pompiliu, dar pentru foarte scurt
timp. Nu ¿tim ca în Ia¿i Eminescu så î¿i fi petrecut mai mult timp cu Pompiliu
decât cu atâ¡ia al¡ii, cu care era obligat så î¿i treacå vremea. De altminteri, ne
vine greu så credem cå Pompiliu i-ar fi fost prea simpatic, atâta vreme cât
acesta fusese desemnat spre a-i urmåri fiecare mi¿care ¿i, în plus, privea pierit
dupå Veronica. (Probabil, sentimentul era reciproc, Eminescu fiind, în ochii
lui Pompiliu „pe zi ce merge mai nesuferit”.) Fårå så ¿tim ce anume avea în
vedere Eminescu, citåm dintr-o veche scrisoare cåtre Veronica:

„Tu ai destul bun sim¡ ca så-n¡elegi cå nu-mi putea fi indiferent dacå acel om [Caragiale?]
pleacå la Ia¿i de pa¿ti, el care are familia aci ¿i asemenea vei gåsi natural dacå eu,
predispus de naturå a admite totdeauna eventualitatea cea mai rea din toate, a trebuit så
te ¡in de råu cå l-ai primit. ¥mprejurårile în care l-ai primit sunt în adevår alarmante, o
recunosc, ¿i våz cå onor. Miron Pompiliu e aci mai de vinå decât tine” (21 martie 1882).

Så revenim înså la textul citat din epistola lui M. Pompiliu, care scrie:
„¥n timpul ce-¿i face serviciul la bibliotecå, ese în ora¿, låsând u¿ile

deschise ¿i cår¡ile în voea întâmplårii”.
Dar, oare, Eminescu era singur în bilbiotecå? Dacå I. Caragiani, ca mul¡i

directori de teapa lui, nu venea la serviciu decât în vizitå, custodele Gârcineanu
¿i anonimul L. Sevescu absentau ¿i ei? Dacå „nu”, ce îi împiedica så închidå
acele u¿i, pe care Pompiliu pretinde cå le-ar fi låsat vrai¿te Eminescu? Cât
timp ace¿tia doi se gåseau în clådire, erau cår¡ile în pericol? Aparent, detaliul
este nesemnificativ. ¥n fapt, el ne atrage aten¡ia asupra faptului cå Pompiliu
pune în seama lui Eminescu toate relele pe care î¿i imagineazå cå le-ar putea
comite un subbibliotecar, mai pu¡in furtul.
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„Cheltue¿te toate depositele de bani ce’i se laså pentru cår¡i.”
ªi acum, ca ¿i în istoria cu apucarea damelor de turnurå, presupunând cå

Eminescu chiar a luat vreodatå din banii låsa¡i drept garan¡ie de cititori, M.
Pompiliu exagereazå mult sau chiar inventeazå. ¥n primul rând, el recunoa¿te
implicit cå nimeni nu s-a plâns vreodatå cå nu i s-au returnat banii sau cå i s-au
dat înapoi cu întârziere. Prin urmare, el nu î¿i sus¡ine afirma¡ia cu probe. ¥n al
doilea rând, apare o nelåmurire: dacå, pe de o parte, Eminescu pråpådea „toate
depositele de bani”, dar, pe de altå parte, nimeni dintre cei care contribuiserå la
formarea acelor depozite nu fusese pågubit, cum anume se refåceau sumele
respective? M. Pompiliu nu îndråzne¿te så pretindå cå el sau alt „amic” ar fi
trebuit så scoatå bani din buzunar, pentru a acoperi pretinsele „gåuri” låsate de
Eminescu. Deci, dacå Pompiliu n-ar min¡i, tot Eminescu punea paralele la loc.
De unde? Din propriul buzunar, desigur. Dar, dacå Eminescu avea banii lui, nu
dispare motivul pentru care el ar fi apelat la banii Bibliotecii?

Povestea cu pretinsa cheltuire a banilor altora dezvåluie înså un alt fapt,
mult mai important: vigilen¡a cu care era urmårit Eminescu, Pompiliu
verificându-l pânå ¿i la locul de muncå, unde-i fåcea (cu ce drept?) casa. Nuan¡å
esen¡ialå, Pompiliu cå nu îl informeazå ¿i pe Caragiani, superiorul lui Eminescu,
dar el nici nu afirmå în mod explicit cå Eminescu ar fi recunoscut acuza¡iile.
Replica: „S’a plâns cineva cå nu i-am dat paralele înapoi?” poate fi socotitå
¿i mårturisire implicitå, dar, la fel de bine, ¿i modalitate de a încheia un subiect,
înainte ca discu¡ia så degenereze. A doua versiune pare mai plauzibilå:

1) de fiecare datå, Eminescu începuse prin a nega;
2) dupå experien¡ele de la ªu¡u ¿i de la Döbling, el se ferea så dea

prilej de a fi etichetat drept alienat, a¿a cå ocolea cu grijå motivele de
enervare sau de controverså;

3) cum am aråtat, cauza pentru care Eminescu ar fi apelat la banii strân¿i
din garan¡ii este ¿ubredå (ca så nu spunem cå lipse¿te cu totul).

Informa¡ia lui Pompiliu va fi preluatå de Chibici, care o va populariza:

„Eminache a fost de pa¿ti în Bucure¿ti, dar nu-i merge prea bine cu sånåtatea; l-a
apucat un fel de nepåsare, de cheltuie¿te fårå nici o mustrare de cuget banii ce i se
încredin¡eazå ca garan¡ie pentru cår¡ile împrumutate de la bibliotecå, ¿i când’i poftit
undeva la maså, se descal¡å ca ¿i când ar fi la dânsul acaså; cu un cuvânt’i merge råu”
(scrisoare cåtre I. Slavici – 30 aprilie 1886).

Prin urmare, Eminescu a fost extrem de darnic pânå la 28 iunie 1883, s-a
fåcut zgârcit dupå 26 februarie 1884 (dupå cum pretind Maiorescu ¿i
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Cålinescu – ultimul îl nume¿te chiar „avar”), din 1886, a devenit ¿i ho¡,
cheltuind „fårå nici o mustrare de cuget” banii altora, pentru ca în 1887 så o
exaspereze pe Harieta prin u¿urin¡a cu care topea banii? Nu e cam mare
nehotårârea autorilor? Dacå am mai în¡elege cå un avar poate ajunge så fure,
ciudatul mixaj propus, acela privind imaginara creaturå cheltuitoare ¿i avarå,
totodatå, råmâne mai greu de acceptat.

Chibici este singurul „amic” care sus¡ine cå Eminescu ar fi obi¿nuit så se
descal¡e atunci când mergea în vizitå la cineva. Dacå acestei realitå¡i îi adåugåm
faptul cå, domiciliat la sute de kilometri de Ia¿i fiind, Chibici nu putea vorbi
despre Eminescu decât din auzite, suntem obliga¡i så ne întrebåm dacå nu
fabuleazå. Chibici! Niciodatå el nu a pus la îndoialå spusele celorlal¡i ¿i niciodatå
nu a încercat så discute cu Eminescu despre „ororile” povestite de unul sau de
altul, dupå cum, ulterior anului 1883, nu l-a îndemnat niciodatå så scrie.

¥n istoria literarå, Al. Chibici-Revneanu este prezentat la unison drept
„prieten intim” al lui Eminescu. Nu conteståm cå, poate, cândva, Eminescu i-
o fi acordat lui Chibici ceva mai multå aten¡ie decât altora, dar asta nu dovede¿te
cå ar fi fost mereu apropiat sufletului lui. ¥n fond, ce motive concrete ar fi avut
Eminescu pentru a-l (mai?) simpatiza pe Chibici în mod deosebit? Faptul cå
nu-i råspunsese la epistolele trimise în cele mai grele clipe ale vie¡ii lui? Desigur,
de¿i nu credem deloc într-o asemenea variantå, admitem cå nu este, totu¿i,
sutå la sutå imposibil ca, din motive care ne scapå, Eminescu så fi gândit altfel
(comi¡ând, astfel, o mare eroare). ¥n ciuda celor ce se laså a se în¡elege prin
cår¡i, numitul Chibici nu a avut nici o ocazie så constate nemijlocit a¿a-zisa
„alienare” a lui Eminescu. Faptul cå, departe de a mårturisi acest lucru, el a
încercat så sugereze cu totul altceva, nu poate så nu contrarieze, pentru cå, mai
ales în momentele în care imaginea lui Eminescu era terfelitå de te miri cine,
mu¡enia lui Chibici numai dovadå de moralitate nu era.

Una dintre scrisorile incluse în volumul IV al culegerii de Studii ¿i
documente literare (1933) editat de I. E. Torou¡iu, este cea despre care ni se
spune cå ar fi fost trimiså de Chibici lui Maiorescu, de la Floren¡a, la data de
14 martie 1884. De aici, din vasta lucrare a lui Torou¡iu, epistola a fost preluatå
de majoritatea autorilor. Fa¡å de aceastå scrisoare påstråm unele rezerve, întrucât
Torou¡iu nu men¡ioneazå sursa de la care a preluat-o (¿i de-ar fi doar atât!).
Posibil så se fi folosit de colec¡ia revistei Convorbiri literare, unde a apårut în
1906. Så zicem înså cå re¡inerea noastrå este neîntemeiatå ¿i så citåm fraza
care ne-ar putea interesa acum:
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„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…”

Deci, sånåtatea lui Eminescu s-ar fi „îndreptat mult la Floren¡a”, dar,
zice Chibici în mod indirect, nu chiar de tot, fiind loc de ¿i mai bine. Ce
repere medicale folosea Chibici, ca så poatå aprecia starea sånåtå¡ii lui
Eminescu? Se referea la sånåtatea psihicå (pe care, cum o stabilea?) sau la
cea fizicå? Ce anume îl convinsese pe „amic” cå ar fi avut loc un progres ¿i
cum îl måsurase? Mister! Mister la fel de adânc, precum cel ce învåluie
resortul intim care, de-a lungul anilor, i-a determinat pe unii så ia în serios
vorbe goale culese de la te miri ce gospodinå sau avocat ¿i så le transforme
în diagnostice ferme. Oare, respectivii domni chiar cred sincer cå este în¡elept
så îi acordåm mai mult credit lui Chibici, decât lui Obersteiner? Este benefic
¿i onest ca oralitatea lui Chibici så fie mai credibilå pânå ¿i decât probele
materiale, precum scrisorile lui Eminescu?

Så ne întoarcem la punctul de plecare: acuza¡ia cå Eminescu ar fi cheltuit
sumele låsate garan¡ie pentru cår¡ile împrumutate. Departe de noi gândul de
a sugera cå, la urma urmei, dacå Eminescu ar mai fi luat întâmplåtor bani cu
împrumut din fondurile pe care le gestiona la Bibliotecå, n-ar fi fost nici o
tragedie! Ne întrebåm, înså, cum i-o fi dat prin cap lui Pompiliu så facå
asemenea controale. Ce anume se urmårea? Se cåutau neapårat noi motive?
Nu ¿tim, dar din ciudå¡enia unor asemenea relatåri prinde contur o atmosfera
de riguroaså supraveghere, aproape de teroare, în care Eminescu a fost silit så
tråiascå la Ia¿i, dupå 1883. ¥ncet, încet, faptul cå, o datå scåpat din Månåstirea
Neam¡ului, Eminescu a plecat nu la Ia¿i, ci la Boto¿ani î¿i pierde caracterul
de op¡iune aleatorie. Când ne amintim ¿i cå, încå de la 12 octombrie 1877, el
îi scria lui Slavici: „A-¡i spune pe larg câte împrejuråri contribuie a-mi face
Ia¿ii nesuferi¡i ar însemna a scrie volume”, alegerea Boto¿anilor seamånå tot
mai mult cu o evadare.


Poate, unii vor zice: ce conteazå atât de mult dacå Eminescu a func¡ionat

în mod legal sau nu, din moment ce ¿i-a primit banii? Tuturor acestora le-am
aminti cå, dacå banul ar fi fost principalul lucru pe care îl respecta, Eminescu
ar fi putut så devinå foarte bogat – mai bogat chiar decât Maiorescu. ªi, dacå
tot n-ar fi suficient, i-am povå¡ui så mai citeascå o datå ce scria Emilia, fratelui
ei, Titus:

„…azi, capul îi este cu siguran¡å prea limpede încât så nu-¿i dea seama, în cel mai
scurt timp, de amågirea grosolanå. Ce influen¡å ar putea avea asupra lui? Cea mai
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våtåmåtoare ce se poate închipui. ªi noi în¿ine så-i spunem basmul din Ia¿i, så facem din
el un nårod ridicol ¿i, pentru a-i menaja ideea fixå, så-l acoperim cu o falså demnitate?”

Poate, al¡ii vor zice: banii nu au miros. Nu-i adevårat. Cazul Eminescu ne
aratå ¿i prin acest episod ce falsuri ordinarea putea fi comise de cåtre cei care
conduceau Statul ¿i cât de bine se în¡elegea Guvernul cu Opozi¡ia, când aveau
interese comune.

Profesor, prin puteri proprii

Istoricii literari vorbesc de varii perioade petrecute de Eminescu la båi. ¥n
1884 fusese la Repedea, în 1885 – la Liman, lângå Odesa, iar în 1886, pu¡in
înainte de a „înnebuni” a doua oarå, a mers din nou la Repedea („Eminescu e
mult mai bine. A fost câteva såptåmâni la Repedea unde a fåcut båi regulate.
El continuå båile ¿i acum” – M. Pompiliu cåtre Maiorescu, 12 septembrie
1886). Deci, dacå a påråsit Ia¿ii, Eminescu n-a mai putut merge la Bibliotecå.
ªi-o fi luat concediu? Prima constatare este aceea cå, potrivit arhivelor,
Eminescu nu a depus nici o cerere de concediu – nici cåtre directorul Caragiani,
nici cåtre rectorul Culianu, nici cåtre ministrul Cultelor. Ba, mai mult, din
amintita arhivå lipse¿te pânå ¿i cererea de concediu medical, obligatorie în
toamna lui 1884, când Eminescu ¿i-a rupt piciorul. Era, pe atunci, mai
îngåduitoare legisla¡ia? Nu. Drept dovadå, Eminescu scrie în acea perioadå
cereri pentru aprobarea unor concedii, dar nu le adreseazå Bibliotecii Centrale
ie¿ene, ci… ªcolii Publice de Comer¡ din Ia¿i (numitå în continuare ªcoala
Comercialå, unde semna, de altfel, ¿i statele de platå.

Rareori invocatå, aceastå perioadå de profesorat a lui Eminescu este trecutå
în plan secund, importan¡a ei fiind minimalizatå. De ce, oare?

Eminescu a devenit profesor prin proprie voin¡å ¿i prin propriile puteri.
Spre deosebire de func¡ia de bibliotecar, cea de profesor a fost de¡inutå în mod
perfect legal, iar salariul de profesor suplinitor era mai mare decât cel de
subbibliotecar. Reu¿ind pe cont propriu, gestul lui Eminescu a surprins ¿i a
diminuat vådit monopolul interven¡iei magistrului, care, în lumea umbrelor
lui, avea, desigur, rela¡ii mult mai influente, pe care nu le-a folosit, înså, interesul
lui fiind acela de a-l men¡ine pe Eminescu în starea de dependen¡å totalå fa¡å
de înalta lui „mårinimie”.

Pentru a elimina comentarii gratuite, vom råsfoi documentele oficiale
existente, privitor la ob¡inerea de cåtre Eminescu a mult râvnitului post,
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capabil så-i asigure independen¡a financiarå ¿i, prin ea, libertatea.
La 18 septembrie 1884 Eminescu se adreseazå Ministerului Agriculturei,

Comerciului, Industriei ¿i Domeniilor (minister înfiin¡at cu un an în urmå,
condus pe atunci de Ion Câmpineanu ¿i numit de noi în continuare Ministerul
Agriculturii). El solicitå så i se încredin¡eze suplinirea postului de profesor la
catedra de Istorie Universalå a ªcolii Comerciale (¿coalå patronatå de Ministerul
Agriculturii). Cererea poartå o notå prin care se dispune includerea
documentului la dosar, solicitantul fiind ulterior numit profesor suplinitor, la
catedra de geografie ¿i statisticå. Aceastå ini¡iativå a lui Eminescu este în contrast
cu urmåtorul fragment, din scrisoarea lui Missir cåtre Maiorescu (13 mai 1884):

„La 1 septemvrie e puså la concurs catedra de limba românå la liceu, fostå a lui
Lambrior. Pentru aceastå catedrå se prezintå la concurs junimistul nostru Filipide, cel
cu cronica lui Hur, ¿i e foarte probabil cå va reu¿i. ¥n acest caz, se face vacant postul de
subbibliotecar ocupat acum de Filipide.”

Concursul invocat de Missir având loc la 1 septembrie, este limpede cå
Filipide a ¿tiut încå din primele zile ale lui septembrie cå a ob¡inut postul dorit.
Implicit, era cunoscut ¿i faptul cå devenise vacant postul de subbibliotecar,
de¡inut de acesta pânå atunci. Documentele, autentice sau false, precizeazå
încå din 24 septembrie cå Filipide ar fi demisionat. Ne întrebåm: dacå s-a
dorit cu adevårat ca Eminescu så-i succeadå lui Filipide, de ce nu a fost
anun¡at cå va primi postul eliberat de acesta? Devine limpede cå Eminescu a
cerut catedra de istorie de la ªcoala Comercialå pentru cå nu avea o slujbå ¿i
nici nu se întrevedea nimic la orizont. ¥n cazul în care ar fi ob¡inut în mod
legal mult trâmbi¡atul post de subbibliotecar, oferit, se zice, gra¡ie supremei
griji a lui Maiorescu, probabil cå Eminescu ar fi renun¡at la profesorat atunci
când, în locul istoriei, catedra pe care o solicitase, a primit-o pe cea de
geografie ¿i statisticå, ambele materii fiind „cu un program foarte încårcat”
¿i lipsite de manuale ¿i biliografie lesne de cercetat.

¥n sfâr¿it, dar nu în ultimul rând, meritå så observåm cå Eminescu nu a
candidat pentru catedra scoaså la concurs de Liceul Na¡ional, unde a concurat
¿i Filipide ¿i unde era director V. Burlå, alt «amic intim». El a preferat ªcoala
Comercialå ¿i, mai mult, ¿i-a påstrat secret demersul fa¡å de junimi¿ti. Så fi
contat în alegerea lui faptul cå ªcoala în cauzå nu se afla sub tutela Cultelor,
unde Maiorescu avea rela¡ii, ci sub umbrela Ministerului Agriculturii, pentru
ai cårui func¡ionari numele Eminescu nu avea de ce så fie semnal de alarmå?

O såptåmânå dupå ce Eminescu a depus cererea cåtre Ministerul
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Agriculturii, la 26 septembrie, se petrec douå lucruri, simultan: pe de o parte,
Comisia Permanentå din acest minister trimite raportul prin care se propune
numirea lui Eminescu ca profesor suplinitor la catedra de Geografie ¿i de
Statisticå, ale ªcolii de Comer¡ ¿i, pe de altå parte, Ministerul Cultelor anun¡å
Universitatea ie¿eanå cå regele l-ar fi numit pe Eminescu în postul de
subbibliotecar al Bibliotecii Centrale din Ia¿i, în baza unui decret (inexistent,
de fapt!) despre care se afirmå în mod mincinos cå ar fi fost semnat de rege cu
douå zile în urmå. La 30 septembrie, „Monitorul Oficial” anun¡å cå Eminescu
a fost numit subbibliotecar, iar douå zile mai târziu ni se spune cå acesta a
depus juråmântul legal, pentru amintitul post, fårå ca Ministerul så mai emitå,
înså, vreun  alt document oficial.

Trebuie re¡inute, a¿adar, douå lucruri. Primul este acela cå, dacå Eminescu
a depus într-adevår juråmântul pentru angajarea lui la Bibliotecå, a fåcut-o
într-un moment în care nu avea încå garan¡ia cå de la Ministerul Agriculturii
va primi un råspuns favorabil. Al doilea detaliu, ¿i mai important, îl
dezvåluie scrisoarea trimiså de Maiorescu surorii lui, Emilia, la 27
septembrie. Atunci, magistrul invocå numirea lui Eminescu în postul de
subbibliotecar, dar nu scrie nici un cuvânt despre catedra de geografie,
ob¡inutå de acesta la ªcoala Comercialå. Explica¡ia este una singurå:
Maiorescu nu a aflat de acest demers al lui Eminescu decât dupå ce „abulicul”
Eminescu reu¿ise – repetåm: prin for¡e proprii – så ob¡inå o slujbå. ªi, dacå
nu a ¿tiut el, este foarte probabil så nu fi ¿tiut nici majoritatea «amicilor»
din Ia¿i, care, altminteri, l-ar fi anun¡at pe magistru.

Refrene în cea¡å

La 4 octombrie, este semnatå decizia prin care Eminescu este numit profesor
suplinitor la catedra de Geografie ¿i Statisticå, începând cu 1 octombrie, iar
douå zile mai târziu Ministerul Agriculturii face cunoscut acest fapt atât
directorului ªcolii Comerciale, I. G. Stravolca, cât ¿i lui Eminescu. Câteva
zile dupå aceasta, la 15 octombrie, conducerea ªcolii trimite Ministerului
tutelar „Foea de juråmânt a dlui profesor suplinitor Mihai Eminescu, numit
cu ordinul D-voastre N° 59983 a.c.”.

Nu trece såptåmâna, ¿i Eminescu îi scrie lui Chibici (20 octombrie):

„Am mai încåput – fårå voie – într-o belea greu de descurcat. Fiind vacante mai
multe catedre la ¿coala comercialå, cerusem suplinirea istoriei. Dar catedra aceasta
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dându-se altuia, m-a însårcinat pe mine cu geografia ¿i statistica, cu un program foarte
încårcat, obiect care are incovenientul cå nici cår¡i nu existå pentru studiarea lui, iar el
însu¿i consistå dintr-un dic¡ionar de mii de nume proprii ¿i de cifre statistice. Cât despre
onorata bibliotecå, e atât de încurcatå ¿i îngråmåditå, încât ar trebui un an sau doi
pentru a introduce orânduialå în acest haos ereditar” (subl. ns.).

Pornind de la acest paragraf, Cålinescu amplificå:

„Cum n-avea cår¡i de specialitate ¿i putere de muncå, însårcinarea aceasta i se pårea
o «belea». A profesat totu¿i un an ¿colar, de la 1 oct. 1884 la 1 sept. 1885” (subl. ns.).

Iatå, încå o datå, cu câtå dezinvolturå „divinul” fåcea adåugiri, cu de la
sine putere, atunci când trebuia så demonstreze un anumit lucru. Pasajul din
epistola cåtre Chibici contrazice afirma¡iile lui Cålinescu, cåci numai un om
cu o deosebit de mare putere de muncå se putea înhåma la un asemenea travaliu,
care consta în culegere de informa¡ii din diverse lucråri, nici una de specialitate,
fiind, în plus, obligat så memoreze ¿i un mare numår de date exacte. Nu ¿tiu
câ¡i istorici literari s-ar încumeta la a¿a ceva, când destui dintre ei dovedesc
lipså de hårnicie ¿i de probitate elementarå chiar în propria materie!

„Belea” era întreaga situa¡ie în care se gåsea Eminescu, ¡inut cu sila într-
un mediu pe care nu-l mai suferea. Meritå så remarcåm cå feluri¡i istorici
literari îl considerå pe Eminescu lipsit de putere de muncå, dar, pe de altå
parte, nici unul dintre ei nu se mirå cå acesta putea avea douå slujbe!

¥n scrisoarea cåtre Chibici, prin compara¡ie cu postul de profesor, pe care
îl comenteazå ca pe ceva ferm, referirea lui Eminescu la Bibliotecå este foarte
vagå ¿i nu îl angajeazå în nici un fel. El scrie despre situa¡ia de acolo în treacåt,
la „¿i altele” ¿i nu este complet exclus ca trimiterea så fie fåcutå în legåturå cu
necesarul documentårii pentru catedra de la ªcoala Comercialå, Eminescu
gåsind cu greu în rafturile ei publica¡iile cåutate. Când afirmå cå biblioteca,
„încurcatå ¿i îngråmåditå, încât ar trebui un an sau doi pentru a introduce
orânduialå în acest haos ereditar” (subl. ns.), el nu leagå în nici un fel starea
respectivå de propriile obliga¡ii profesionale, ca posibil subbibliotecar, ci se
situeazå pe pozi¡ia celui dinafara bibliotecii, care face o simplå constatare.
Oare, prezen¡a lui „ar trebui”, în loc de „va trebui”, este accidentalå? Eminescu
observase dezorganizarea cår¡ilor din bibliotecå de pe pozi¡ia angajatului obligat
så se descurce între ele sau de pe cea a cititorului venit så caute diferite lucråri,
prin care spera så compenseze lipsa manualelor de geografie ¿i statisticå? Era
scrisoarea lui Eminescu un mod voalat de a respinge numirea ca subbibliotecar,
sub pretextul cå ªcoala i-ar ocupa tot timpul?
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¥n ultima decadå a lunii octombrie 1884, Eminescu a alunecat pe ghea¡å
¿i ¿i-a rupt piciorul. Detalii despre acest moment am gåsit în manuscrisele
lui A. C. Cuza, aflate la Biblioteca Academiei Române. Faptul cå ele nu-i
intereseazå pe unii istorici literari aratå cå dumnealor î¿i cern informa¡ia în
func¡ie de culoarea politicå a autorului – obicei nejustificat, care provoacå
mari îndoieli în ceea ce prive¿te caracterul obiectiv al studiilor lor. Situa¡ia
devine ¿i mai jenantå atunci când din atari fonduri sunt preluate ¿i publicate
diverse informa¡ii, fårå a se preciza provenien¡a lor.

Despre momentul ¿i locul în care s-a petrecut accidentul, A. C. Cuza scrie:

„¥n Noiembrie 1884, Eminescu, alunecând într-o noapte în poarta otelului «România»
– istoricul «Petrea Bacalul» – unde locuia, în «hulubåria» din fundul cur¡ei a¿a cum am
våzut, ¿i-a rupt piciorul, a¿a cå a fost nevoie så fie internat în spitalul Sf. Spiridon, unde
må duceam foarte des så-l våd, gåsindu-l cetind (îmi aduc aminte cå i-am procurat între
altele, romane de-ale lui Alexandre Dumas tatål), sau jucând ¿ah-ul cu un domn Saint
Pierre, profesor pensionar de limbi moderne, înzestrat cu o aleaså culturå ¿i care a murit
deunåzi la Ia¿i.”

Referitor la context, Cuza noteazå:

„Accidentul lui Eminescu s-a tras de la o petrecere – dupå cum mi-a amintit
d. profesor P. Novleanu, unul din cei mai buni fo¿ti prieteni din Ia¿i ai poetului. ¥ntr-
o searå de la restaurantul P. Barothy din strada Låpu¿neanu – local ocupat acum de
gravorul Sternberg ¿i care pe atunci era locul de întâlnire a câtorva prieteni – Eminescu
a plecat în tovårå¿ia lui Petru V. Grigoriu («Budu¿cå») poetul cunoscut ¿i a profesorului
G. Vârgolici supranumit «Spaniolul», tovarå¿i nedespår¡i¡i de petrecere, ca så meargå
la Tåtåra¿i pe la miezul nop¡ei pentru a mânca måmåligu¡å  cu ochiuri.”

Barothy era patronul ungur al unei ospåtårii; implicat în revolu¡ie, el fusese
de¡inut în timpul domniei lui Al. I. Cuza. ¥ntr-o scrisoare trimiså lui Novleanu
de la Liman, Eminescu se referå la birtul lui Barothy, în care se pare cå
obi¿nuia så månânce – asemenea celor cårora la scria, precum ¿i altor junimi¿ti.

Data exactå a accidentului nu este cunoscutå. ¥ntrucât ¿tim, înså, cå la
30 octombrie 1884, Eminescu a solicitat ministrului Agriculturii så-i aprobe
un concediu de douå luni, fiind bolnav, putem presupune cå accidentul
se produsese cu o zi, douå în urmå (ceea ce ne conduce la concluzia
cå A. C. Cuza gre¿e¿te, atunci când îl  plaseazå în luna noiembrie – eroare
mai micå, înså, decât cea comiså de I. Cre¡u, care mutå accidentul în 1885):

„Subsemnatul fiind bolnav dupå cum probeazå alåturatul certificat medical. Vå
rog så binevoi¡i a-mi acorda un congediu de douå luni, timp pentru care Vå propun de
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suplinitor pe d. Simeon Crainic student în anul al III-lea al Facultå¡ii de litere din Ia¿i”
– în josul paginii, fiind trecut acordul lui Crainic: „Consimt a suplini pe Dl. Eminescu pe
timpul congediului såu”.

¥ntrucât timpul trecea fårå ca Ministerul så råspundå, la 9 noiembrie,
directorul ªcolii Comerciale s-a adresat ¿i el aceluia¿i ministru:

„De mai mult timp, Domnul suplinitor al Catedrei de Geografie de pe lângå aceastå
¿coalå, M. Eminescu, ne-a fåcut verbal cunoscut cå a cerut de la Domnia Voastrå, pentru
cas de boalå, un congediu pe douå luni, cu condi¡iune de a låsa în locu ’i, spre suplinire,
altå persoanå.

¥n privin¡a decisiunei ce ve¡i fi binevoit a lua asupra cererii în cestiune, neavând
nici o cunoscin¡å, ¿i pe lânga aceasta cursul de Geografie nefiind de nimeni predat, vå
rugåm respectuos Domnule Ministru, a ne comunica decisiunea Domniei-Voastre în causå,
¿i a ne da ordine de urmare.”

Imediat dupå accident, Eminescu fusese internat în Spitalul Sfântul
Spiridon, unde, conform lui Augustin Z. N. Pop, „i se puse piciorul în ghips
de cåtre doctorul Ludovic Russ-senior ¿i de doctorandul Gavrilescu” (vezi
Pe urmele lui Mihai Eminescu). Probabil la solicitarea indirectå a Ministerului,
la 12 noiembrie, un medic al cårui nume pare så fi fost Sculy a eliberat un
document medical (numårul 44), care sunå astfel:

„Certificat
Subsemnatul, Doctor în Medicinå, Medic Primar al Sec¡iunei Chirurgice, certificå

cå Dl M. Eminescu suferå de o fracturå maleolarå ¿i pentru a cårei vindecare are necesitate
de un timp de 2 luni de zile.

Drept care i se elibereazå acest Certificat.
p Medic Primar”

Urmare unei telegrame a ministrului, I. G. Stravolca, directorul ªcolii
Comerciale, îi expediazå acestuia „tabloul” cuprinzând: „Numårul ¿i data
ordinului de numire a personalului didactic al ¿coalei Comerciale din Ia¿i”
(aici, la pozi¡ia a patra, apare Eminescu, numit la catedra Geografie, prin
ordinul 59983 / 6 octombrie 1884), precum ¿i statul „constatând presen¡a ¿i
achitarea personalului ¿coalei comerciale” – mai simplu numit aståzi statul
de platå. ¥ncadrat cu un salariu brut de 252 de lei, Eminescu primea în mânå
215 lei ¿i 46 de bani (25,20 lei fiind opri¡i pentru „fondul Casei pensiunilor”,
iar 5 la sutå din rest, reprezentând „tacså”).

¥n noiembrie, Stravolca a corespondat cu Ministerul, pentru a se stabili
persoana care avea så-l suplineascå pe Eminescu, pânå la vindecarea fracturii.
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Cum s-a våzut, Eminescu propusese pe S. Crainic, un tânår student. ¥n cele
din urmå, dupå ce îl viziteazå pe Eminescu la spital, Stravolca telegrafiazå
la Bucure¿ti:

„Råspund telegramei 69505 (din 16 noiembrie – n. ns.)
Rog aproba¡i în interesul învå¡åmântului suplinirea lui Eminescu prin Gruber, licen¡iat

în litere. Am våzut pe Eminescu la spitral, cu care m’am în¡eles.”

Cine era acest misterios „domn Gruber”, al cårui prenume nu apare în
documentele existente, singurul lucru care se ¿tie despre el fiind acela cå era
„licen¡iat în litere”? Posibil så fie vorba de Eduard Gruber, viitorul so¡ al
uneia dintre fiicele Veronicåi Micle (Virginia, mezina). E. Gruber a absolvit
Facultatea de litere din Ia¿i în 1884, în anii studen¡iei fiind ¿i profesor suplinitor
la Liceul Na¡ional din Ia¿i.
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¥n ultimele zile ale toamnei, Comisia permanentå din cadrul Ministerului
Agriculturii avizeazå cererea lui Eminescu, privind acordarea concediului, iar
douå zile mai târziu, la 24 noiembrie, Divisiunea Agriculturii anun¡å ªcoala
Comercialå:

„La telegrama Dv. No 473 am onoare a vå råspunde cå Ministerul, pe baza
certificatului medical alåturat pe lângå peti¡ia registratå la No. 69505, acordå un congediu
de douå luni de zile Dlui M. Eminescu, profesor suplinitor la catedra de Geografie ¿i
statisticå de la acea ¿coalå ¿i înlocuirea Dsale în acest interval de douå luni cu Dl Gruber,
licen¡iat în litere, rugându-vå så bine voi¡i a comunica numi¡ilor aceastå dispozi¡iune.”

Anul 1884 se încheie fårå alte probleme cu ªcoala Comercialå.
¥n ceea ce prive¿te raporturile lui Eminescu cu Biblioteca Centralå, faptul

cå nici un document al acestei institu¡ii nu consemneazå absen¡a lui Eminescu
de la serviciu råmâne cel pu¡in straniu. A¿a cum am aråtat, în decembrie 1886,
dupå internarea la Månåstirea Neam¡ului, directorul Bibliotecii ar fi cerut rapida
înlocuire a lui Eminescu, „lucrårile din aceastå Biblotecå fiind multe ¿i
urgente”. Oare, în ultimele luni ale anului 1884, nu erau la fel de „multe” ¿i de
„urgente”? Oare, atunci Eminescu nu era firesc så fie suplinit, pânå la
vindecarea fracturii? Dar, mai ales, ce så în¡elegem din faptul cå Eminescu a
cerut concediu de la ministerul care tutela ªcoala Comercialå, nu de la cel de
care depindea Biblioteca? Nedumerirea este cu atât mai mare, cu cât, dacå ar fi
så ne luåm dupå cele scrise în documentele (vådit ticluite!) emise de Ministerul
Cultelor, Eminescu fusese întâi numit subbibliotecar ¿i abia apoi profesor
suplinitor. Oare, Eminescu ¿tia cu totul altceva, decât gåsim noi, acum, în arhive?

Se pare cå da.
La urma urmei, putem face abstrac¡ie de faptul cå, a¿a cum am mai spus,

„angajarea” lui Eminescu la Biblioteca Centralå s-a petrecut exact a¿a cum
dorise Maiorescu încå de la început, când nu se a¿teptase la reac¡ia vehementå
a surorii lui? Dupå ce a anun¡at-o cå ministrul Cultelor „va emite un decret de
numire a lui Eminescu, numai de formå, ca bibliotecar al Universitå¡ii din
Ia¿i”, Maiorescu, reamintesc, a dat ¿i urmåtoarele detalii (7 aprilie 1884):

„…eu am aranjat cu ministerul în urmåtorul mod: el, Carajani, î¿i då demisia numai
de formå, Eminescu este numit de asemeni numai de formå, nu-¿i ia slujba în primire sau
se prezintå numai din când în când (subl. ns.), fiind în concediu.”

A¿adar, atât numirea formalå, cât ¿i demisia celui pe care, pasåmite, avea
så îl înlocuiascå Eminescu, erau ni¿te falsuri care se puteau comite fårå teamå.
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Documentele ne dovedesc cå, la 24 septembrie 1884, un subaltern al
ministrului chiar a semnat „un decret de numire a lui Eminescu, numai de
formå”, cåci regele nu a semnat decretul (dacå acesta i-o fi fost înaintat). ¥n
consecin¡å, situa¡iile din aprilie ¿i septembrie 1884 diferå doar prin faptul cå,
ini¡ial, Maiorescu a fost sincer fa¡å de sora lui, dar, våzând nea¿teptata ei reac¡ie
vehementå, pentru a elimina orice polemicå, atunci când propunerea a fost
puså în practicå, a min¡it-o ¿i pe ea, dupå cum îi min¡ise pe cei mai mul¡i, încå
de la bun început.

Dacå Eminescu ¿i-ar fi luat „slujba în primire”, el n-ar mai fi putut så
predea la ªcoala Comercialå. De aceea, a¿a cum preconizase Maiorescu cu
luni bune în urmå, Eminescu nu putea ajunge la Bibliotecå decât „din când
în când” ¿i nu se ¿tie cu ce scop. Cum ultimul stat de platå cu numele lui
Eminescu (dar nesemnat de el) dateazå din decembrie 1885, rezultå cå,
indiferent ce s-ar fi petrecut pânå atunci, cel mai târziu din aceastå lunå, din
motive råmase necunoscute, Eminescu a renun¡at la postul de subbibliotecar
– pe care, repetåm, cu excep¡ia primei luni (octombrie 1883), nu îl putea
ocupa decât în mod ilegal).

¥n anul 1885, la 24 ianuarie (ziua în care „espira” concediul lui
Eminescu), directorul Stravolca se adreseazå ministrului:

„Domnul M. Eminescu aflându-se încå bolnav în spital, ¿i prin urmare în
imposibilitate de a-¿i începe cursul såu la aceastå ¿coalå, am onoare a vå ruga så
binevoi¡i a aproba continuarea suplinirei sala pânå la însånåto¿ire, tot prin Domnul
Gruber, ca pånå în prezent.”

Prin urmare, la 24 ianuarie Eminescu se gåsea tot în spital, documentul
citat infirmând spusele celor care sus¡in cå Eminescu ar fi fost externat încå de
la 1 ianuarie. (La 27 decembrie, într-o scrisoare cåtre Maiorescu, Vlahu¡å îl
anun¡å pe acesta cå Eminescu, „La 1 Ianuar iese din spital”, dar, probabil, au
intervenit unele complica¡ii.) Prompt, Ministerul råspunde a doua zi, anun¡ând
cå ministrul „acordå prelungirea concediului Dlui M. Eminescu, profesor la
acea ¿coalå, încå cu 2 luni.”

Se pare cå invocata temere a lui Eminescu, privind vindecarea fracturii nu
a fost neîntemeiatå („Hei, hei, domnule Gavrilescu – ar fi spus el –, nu mai
calcå iarbå verde piciorul lui Eminescu”), cåci acesta nu se întremase nici
dupå scurgerea altor douå luni. A¿a se face cå, la 4 aprilie, directorul ªcolii
Comerciale informeazå Ministerul cå Eminescu „nu-¿i poate reîncepe cursul
[...] din cauza nedeplinei sale însånåto¿iri”, motiv pentru care solicitå ca acesta
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så fie suplinit de E. Gruber pânå la finele anului ¿colar. O såptåmânå mai
târziu, un func¡ionar al Ministerului Agriculturii va pune pe document o
rezolu¡ie favorabilå: „Se aprobå. 11 apr. 1885”.

Din documente, constatåm cå Eminescu s-a aflat în incapacitate de a lucra
nu numai la sfâr¿itul anului 1884, ci ¿i în prima jumåtate a lui 1885, nefiind
deloc limpede când anume a påråsit spitalul ¿i în ce stare se afla piciorul în
momentul externårii. ¥ntrucât, atunci când solicitå noua prelungire a concediului,
Stravolca nu mai men¡ioneazå cå Eminescu s-ar gåsi în spital, ci doar cå
însånåto¿irea lui nu ar fi deplinå, putem crede cå la 4 aprilie Eminescu fusese,
deja, externat. Ipoteza pare a fi confirmatå de Gh. Ungureanu, potrivit cåruia,
în perioada martie–noiembrie 1885, rapoartele Bibliotecii au fost scrise de
mâna lui Eminescu. Chiar dacå asta nu demonstreazå ¿i unde anume au fost
ele redactate (puteau fi scrise ¿i acaså), putem afirma fårå mari temeri cå am
gre¿i cå, în martie, Eminescu påråsise patul spitalului, dar cå problemele
create de fractura suferitå nu se încheiaserå. ¥n consecin¡å, cred cå G.
Munteanu gre¿e¿te profund când scrie, ca despre un fluture: „Anul 1885,
pânå la jumåtate, Eminescu ¿i l-a petrecut între ¿coala comercialå ¿i
bibliotecå”.

¥n ceea ce prive¿te strict aspectul pecuniar, este sigur cå în statele de platå
apar numele ¿i semnåtura lui Eminescu, dar nu este la fel de clar ¿i câ¡i bani a
primit el, efectiv, de pe urma postului de profesor, deoarece nu ¿tim dacå ¿i în
ce propor¡ie î¿i împår¡ea banii cuveni¡i lunar cu Gruber, cel care îl suplinea.

¥n condi¡iile prezentate, în care, din cauze de for¡å majorå, Eminescu nu
a predat nici o lunå încheiatå la ªcoala Comercialå, devine (aproape) impropriu
så vorbim de anul lui de profesorat. Råmâne înså fundamental faptul cå, prin
numirea în postul de profesor suplinitor, el a func¡ionat ca salariat legal al
Statului – lucru care nu se poate spune despre postul de subbibliotecar.

Cum am aråtat, Gh. Ungureanu ne asigurå: „Toate rapoartele Bibliotecii
pentru înaintarea statelor pe lunile martie–noiembrie (1885 – n. ns.) sunt
scrise de Eminescu” (subl. ns.). Ciudat! Chiar foarte ciudat! Mai întâi, pentru
cå în arhivele din Capitalå, apar¡inând Ministerului Cultelor, nu se regåsesc
copii ale acelor state ¿i, în al doilea rând, pentru cå la 1 august 1885 Eminescu
deja plecase spre Liman, lângå Odesa, iar la 2 septembrie încå mai era acolo,
anun¡ând cå va mai întârzia vreo douå zile. A¿a stând lucrurile, când anume
a redactat Eminescu statul pentru luna august? L-a scris în avans? Dacå „da”,
de ce nu ne-am gândi cå toate au fost puse pe hârtie în aceea¿i zi, pentru a
scåpa de-o grijå? ªi, mai mult, de unde am ¿ti cå, astfel, ¿i-a îndeplinit o
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sarcinå de serviciu ori doar a råspuns unei rugåmin¡i? Reamintesc cå
Eminescu a scris cu mâna lui ¿i o serie de hârtii ce priveau administrarea
ospiciului de la Månåstirea Neam¡ului, fårå a-l fi obligat cineva. Pur ¿i
simplu, a dat curs solicitårii intendentului!

Ion Cre¡u opineazå, în cor cu al¡ii:

„Inventarierea fåcutå în 1885 aratå aceea¿i grijå de precizie ¿i de ordine ca în
1874–1875, când era director al aceleia¿i biblioteci.”

¥n ce lunå anume a anului s-a fåcut inventarierea ¿i în ce anume constau
probele participårii lui Eminescu la efectuarea ei? ¥n orice caz, în contextul
prezentat pânå aici, posibila existen¡å a unor pagini scrise de Eminescu nu
mai pot constitui probe indubitabile cå acesta ar fi fost salariatul Bibliotecii.
Argumentul forte ni l-a furnizat mårturisirea lui Maiorescu însu¿i (epistola
cåtre Emilia, 5 mai 1884). De la magistru am aflat cå, în urma interven¡iei lui
oculte, Ministerul Cultelor a redactat adresa cåtre Burlå, prin care Eminescu
era „însårcinat” så ia „parte în Comisiunea pentru inventarierea
documentelor istorice gåsite la Sf. Nicolae”. Aidoma documentului de
„numire” în postul de subbibliotecar, ¿i adresa citatå este semnatå, pentru
ministru, de Gr. Tocilescu, iar pentru ¿eful Diviziei, de I. Vlådoianu. A¿a
cum se ¿tie, o vreme, Eminescu ¿i-a luat în serios însårcinarea, muncind
fårå så fie salariat ¿i fårå så fie retribuit, doar pentru a-l ajuta pe „amicul”
Burlå, cel råspunzåtor de inventarul respectiv. Acest fapt, cumulat cu
evidenta falsificare a deciziei de numire în schema Bibliotecii Centrale, ne
obligå så fim suspicio¿i. Deocamdatå, nimic nu ne dovede¿te cå implicarea
lui Eminescu în inventarierea Bibliotecii ¿i a documentelor de la biserica
Sfântul Nicolae nu s-au fåcut în condi¡ii similare – poate, chiar identice.

Ha¿deu for¡eazå mâna lui Maiorescu

Cam acestea sunt datele privitoare la a doua perioadå ie¿eanå a lui
Eminescu, din perspectivå administrativå, birocraticå. Din påcate, istoria literarå
nu a prezentat niciodatå, amplu ¿i critic, acest episod. Mai mult, a¿a cum se
vede, unii dintre meseria¿ii ei n-au pregetat så eludeze adevårul. Noroc cu
arhivarii, care, spre marea lor cinste, ¿i-au fåcut datoria, punându-ne la îndemânå
probe zdrobitoare, privind perioada în care Eminescu a figurat în statele de
platå ale ªcolii Comerciale, ca profesor suplinitor de geografie.
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Lucrurile nu se opresc înså aici. ¥ntr-o volum editat de Direc¡ia Generalå
a Arhivelor Statului din România, cuprinzând o culegere de 200 de documente,
selectate de Lidia Brânceanu sub genericul „B. P. Ha¿deu. Mårturii” (1993)
am dat de o informa¡ie de-a dreptul senza¡ionalå. Nici autoarea, nici D.G.A.S.
nu au fåcut vâlvå în jurul descoperirii (ba, textul care intereseazå, o rezolu¡ie a
lui Ha¿deu, este cules cu un corp de literå mai mic ¿i inclus între explica¡ii). ªi
dacå noutatea mai putea trece neobservatå de biografii lui Eminescu, surprinde
cå ea a scåpat celor care au încercat så scrie via¡a lui Ha¿deu. Dar, probabil cå
Lidia Brânceanu are dreptate atunci când îl prezintå pe acesta din urmå între
personalitå¡ile „despre care istoricii ¿i litera¡ii s-au ocupat încå prea pu¡in”.

Descoperirea constå în faptul cå, înainte ca Eminescu så fie numit în
postul de subbibliotecar, se crease oportunitatea ca el så devinå directorul
Arhivelor din Ia¿i – func¡ie onorabilå ¿i bine venitå în acel moment. Dacå nu
s-a pus în aplicare, de vinå a fost, ca ¿i pânå atunci, tot lumea politicå.


Precum am aråtat în alte pagini, Eminescu s-a întors de la Viena (prin

Italia?) la sfâr¿itul lunii martie 1884, iar la Ia¿i a ajuns la 7 aprilie. Din acel
moment, el a fost ¡inut fårå slujbå cât de mult s-a putut. Nu degeaba i-a scris
Maiorescu Harietei, la 14 martie 1884:

„¥ntrebarea este acum, în ce mod så tråiascå vreo 4 sau 5 luni la ¡arå, cât îi mai
trebuie pânå se va întrema pe deplin? Dupå acest timp ne vom îngriji noi, ca så aibå o
func¡iune mai lini¿titå” (subl. ns.).

Aparent, magistrul avea mare grijå de sånåtatea lui Eminescu, nu cumva
acesta så se epuizeze. ¥n realitate, el nu ¿tia cum så-l ¡inå cât mai departe de
Capitalå ¿i de masa de lucru. De altminteri, constatåm cå argumentul folosit
pentru Harieta (dorin¡a de a se „întrema pe deplin” Eminescu) nu apare ¿i în
coresponden¡a cu Emilia, care era mai greu de påcålit, inclusiv, pentru cå avea
ocazia så-l vadå pe „bolnav” cu ochii ei ¿i så discute cu el. (O vreme, sora
magistrului a fost cel mai îndârjit ¿i mai eficient apåråtor al intereselor lui
Eminescu.) Punctul comun al scrisorilor lui Maiorescu cåtre Harieta ¿i cåtre
Emilia råmâne tergiversarea. Pentru Harieta oferå drept explica¡ie starea de
convalescen¡å a lui Eminescu, în vreme ce pe Emilia încearcå så o lini¿teascå,
dând vina pe ministrul Cultelor. ¥n mod paradoxal, Maiorescu sus¡ine în
scrisorile cåtre sora lui cå Petre S. Aurelian ar refuza så-l desemneze pe
Eminescu în mod legal bibliotecar, dar s-ar aråta dispus så comitå pentru binele
acestuia o… infrac¡iune, precum „numirea pro-forma” a unui salariat!
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¥n general, când se vorbe¿te despre Eminescu ¿i de B. P. Ha¿deu, se
spune, scurt ¿i sec, cå între ei nu ar fi existat nici o legåturå. Principalul
argument: modul ironic, zeflemisitor uneori, în care Ha¿deu trateazå adesea
opera poeticå a lui Eminescu. Dacå a fost sutå la sutå sincer ori dacå, prin
Eminescu, Ha¿deu credea cå îi plåte¿te unele poli¡e lui Maiorescu, du¿manul
lui neîmpåcat, este o chestiune cåreia nicicând nu i se va mai gåsi un råspuns
precis. ªtim doar cå, spre deosebire de Ha¿deu, Eminescu nu i-a råspuns
acestuia nici cu patimå, nici cu venin, recunoscându-i meritele ¿i punctând
ceea ce el socotea a fi imperfect ori chiar gre¿it.

Dacå trecem peste bogata gurå a lumii ¿i ne uitåm iar prin documente,
descoperim o informa¡ie care îl pune pe Ha¿deu într-o luminå nouå, nea¿teptatå
pentru cei care tråiesc numai cu zemuri ståtute de istorie literarå. Este vorba de
adresa cu numårul 10.230, emiså la 17 septembrie 1884 de Ministerul Cultelor,
sub semnåtura directorului general Gr. Tocilescu ¿i primitå de B. P. Ha¿deu,
pe atunci, director al Arhivelor Na¡ionale, a doua zi:

„Domnule director
Având în vedere repetitoarele Domniei voastre raporturi relative la reaua conducere

a serviciului Arhivei Sucursalei din Ia¿i ¿i considerând cå prin adresa dvs. nr. 146 din
1883 a¡i aråtat cå aceasta provine din cauzå cå ¿eful acelei arhive a ajuns la o a¿a
båtrâne¡e încåt este ¿i surd ¿i slab de vedere, astfel cå nu mai poate fi la înål¡imea unei
asemenea func¡iuni, subsemnatul în vederea acestor considera¡iuni ¿i în interesul
serviciului, are onoare a vå invita så binevoi¡i a recomanda altå persoanå în locul D-lui
Tåutu care va råmâne a-¿i regula drepturile la pensiune.”

Pe acest document, Ha¿deu a pus urmåtoarea rezolu¡ie:
„Rugând pe Ministeriu a regula cât mai curând la pensie pe Dl. Tåutu,

subscrisul recomandå în locu-i pe Dl. Eminescu, foarte cunoscut nu numai
ca scriitor, dar posedând totodatå, dupå cum a avut subscrisul ocaziunea de a
constata însu¿i, cuno¿tin¡e serioase în istoria ¿i paleografia românå” (subl. ns.).

Nu ¿tim dacå Eminescu a aflat vreodatå de aceastå propunere a lui
Ha¿deu. Cert este doar faptul cå, tot la 18 septembrie (deci, chiar în ziua în
care Ha¿deu scria rezolu¡ia citatå), Eminescu înainta ministrului Agriculturii
solicitarea de a-i încredin¡a postul de profesor suplinitor la ªcoala Publicå
de Comer¡ din Ia¿i, unde dorea så predea istorie. A¿adar, într-o singurå
såptåmânå, s-ar fi creat trei fronturi, dintre care, primele douå s-au deschis
simultan: 1) Eminescu a fåcut demersuri pentru a ob¡ine o catedrå, 2) Ha¿deu
a încercat, fårå ¿tirea acestuia, så intervinå în favoarea lui, propunându-l så
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preia Arhivele ie¿ene;  3) nici o såptåmânå mai târziu, a apårut „fumigena”
cu numirea ca subbibliotecar.

Eforturile personale, depuse de Eminescu pe cont propriu, fårå a cere ¿i
fårå a beneficia de sprijin din partea lui Maiorescu sau al Junimii ¿i chiar fårå
a-i fi în¿tiin¡at pe „amici”, au fost doar pe jumåtate încununate de succes, cåci
el solicitase una, dar avea så primeascå alta. De bine, de råu, î¿i asigurase înså
un venit lunar.

Referitor la rezolu¡ia prin care Eminescu a fost propus pentru postul de
director al Arhivelor ie¿ene, am aråtat cum o primå coinciden¡å este aceea cå,
în ziua în care Ha¿deu fåcea aceastå recomandare, beneficiarul ei tocmai
cerea så participe la concursul pentru o catedrå la ªcoala Comercialå. Dar
aceastå potrivealå nu este singura. O a doua coinciden¡å, mult mai ciudatå,
se petrece la 26 septembrie 1884, când Comisia Permanentå din Ministerul
Agriculturii propune numirea lui Eminescu ca profesor la ªcoala Comercialå
ie¿eanå, iar Ministerul Cultelor anun¡å Universitatea din Ia¿i cå Eminescu ar
fi fost, deja, numit subbibliotecar al Bibliotecii Centrale. ¥n vreme ce
documentul emis de Ministeriul Agriculturii nu surprinde, fiind doar o verigå
într-un lan¡ firesc, celålalt pune pe gânduri, cåci decizia respectivå avea la
bazå un Decret regal… inexistent.

¥n sfâr¿it, existå ¿i o a treia coinciden¡å (?): atât adresa prin care Ha¿deu
a fost invitat så propunå un nou director pentru Arhivele din Ia¿i, cât ¿i
numirea lui Eminescu în func¡ia de subbibliotecar poartå semnåtura aceluia¿i
om: Grigore Tocilescu! Lucrurile devin cu atât mai dubioase cu cât Tocilescu,
când i-a cerut lui Ha¿deu så binevoiascå „a recomanda altå persoanå” în
locul directorului existent, depå¿it de vârstå, a scris negru pe alb cå schimbarea
s-ar impune, relativ urgent, „în interesul serviciului”. Cu toate acestea, dupå
ce Ha¿deu a råspuns indicându-l pe Eminescu, demersurile au înghe¡at, pur
¿i simplu. Chestiunea a mai fost (re)deschiså abia un an mai târziu, în august
1885, ¿i chiar ¿i atunci datoritå unui caz de for¡å majorå:

„4/16 septembrie 1885
Ministerului Cultelor,
Dl. G. Tåutu, ¿eful Arhivei Sucursalei din Ia¿i, încetând din via¡å (subl. ns.), precum

am avut onoarea a vå face cunoscut prin adresa nr. 215 din 16 ale expiratei luni august,
subsemnatul, în conformitate cu art. 5 din Regulamentul Arhivelor recomandå în acea
func¡iune cu începere de la 1 ale curentei luni pe dl. N. Roiu…”
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Multe considerentele puteau så-l determine pe Ha¿deu så-l propunå pe
Eminescu director la Arhive, dar, în nici un caz, el nu a ac¡ionat la interven¡ia
lui Maiorescu, care nu ¿i-ar fi cålcat pe mândrie pentru a-i asigura lui Eminescu
lini¿tea zilei de mâine (¿i aceasta cu atât mai pu¡in, cu cât putea ajunge ¿i pe
alte cåi la acela¿i rezultat). Så ne amintim cå Mite Kremnitz ¿i-a… amintit ¿i
ea cum Maiorescu (un parvenit mai abil decât al¡ii) o îndemna så nu uite a-l
face pe Eminescu „så simtå distan¡a socialå care ne separa, spunând cå ace¿ti
boemi uitå adesea cuviin¡a” (subl. ns.).

Ce s-a întâmplat, de fapt? De ce înlocuirea lui Tåutu a fost amânatå sine
die dupå ce Eminescu cåpåtase func¡ie la Stat? De unde ¿tia Ha¿deu, la 18
septembrie, cå Eminescu era fårå slujbå în acel moment ¿i/sau cå ar fi acceptat
så fie director la Arhive? S-a interesat Ha¿deu în mod special de Eminescu
ori a fost rugat de un ter¡ så îl ajute? Cine så fi intervenit?

ªi în aceastå împrejurare, istoricii literari fac cu totul abstrac¡ie de Veronica.
Este, repet, o adevåratå conjura¡ie a tåcerii, deoarece nu cred cå î¿i imagineazå
cineva cå, bune sau rele så fi fost rela¡iile acesteia cu Eminescu, ele nu trebuiau
cercetate mai atent.

Gest prietenesc anihilat printr-o ilegalitate

Povestea celebrei suplici a Veronicåi, prin care aceasta încerca så rezolve
problema pensiei de urma¿, s-a derulat în douå acte. ¥ntâi, pentru rezolvarea
respectivei peti¡ii, ea apelase încå din octombrie 1879 la Eminescu, iar acesta,
la rândul lui, rugase mai mul¡i junimi¿ti så îl ajute. Sub diverse pretexte, lucrurile
s-au tergiversat, apoi Eminescu ¿i Veronica s-au certat. A urmat actul al doilea,
în care Veronica a cerut ajutorul familiei Ha¿deu (decembrie 1880), pe care,
profitând de ocazie, o anun¡a cu nåduf:

„D-l Maiorescu a trebuit pânå ¿i în privin¡a cåsåtoriei mele cu Eminescu så-¿i ilustreze
fiin¡a, cåci dupå numeroase expediente a decis pe D-l Eminescu a renun¡a la alian¡a
proiectatå. Nu e nici locul nici timpul aci pentru a face comentariu ¿i asupra Liricului
Poet, destul cå s-a purtat fa¡å cu mine a¿a cum numai persoane din cercul literar al D-lui
Maiorescu putea(u) så se poarte, Cerc care de altmintrilea însu¿i Eminescu îi då gra¡iosul
nume de: Haremul lui Maiorescu, în care ilustrisima M-me Kremnitz e sultana favoritå.
Dar ce vre¡i, scopul scuzå mijloacele, acolo se face De l’art pour l’art, adicå înaltå
Literaturå. ¥ntr-una din Novelele M-mei Kremnitz publicate sub numele Georges Allan
ve¡i gåsi foarte bine zugråvit ¿i pe profesorul de Arheologie Maiorescu ¿i pe cumnata
D-sale, iar bårbatul un pedant, dacå nu un nåtâng!”



292 Nr. 3-5Semnele timpului

Izbucnirea urma dupå o serie de intrigi ¿i dupå råutå¡i complet gratuite ale
Mitei Kremnitz (pe care Veronica o socotea, fårå a gre¿i prea mult, o „literatå
snoabå germanå, fårå valoare ¿i fårå merit” – epistolå cåtre Eminescu, au-
gust 1881). De¿i preocupatå så-¿i croiascå culoar de liberå intrare la rege, Mite
a gåsit timp ¿i pentru a-i scrie lui N. Gane, la 2 octombrie 1880:

„E mult mai greu så fii curajos când bate vântul ¿i ploaia, mai cu samå pentru un
poet. Astfel, pentru a vå da un exemplu, Eminescu a fost ieri cu totul disperat, dacå a¿i fi
råutåcioaså ca D-v., a¿i spune cå absen¡a ståpânei inimei lui i-ar explica melancolia.
Bietul båiat! Cred cå dânsa a råspuns la declara¡ia lui cu un hohot de râs ¿i el, dupå
câte se spun, spera så fie primit de so¡. Doamne, pentruce vå bate¡i joc de gustul lui!
Oamenii sunt inexplicabili, acesta este dreptul lor, sfin¡it de obiceiu.”

Invocata epistolå a Veronicåi cåtre familia Ha¿deu se încheie astfel:

„…må voi ruga lui D-zeu pentru fericirea Lelicåi, pe care din suflet o sårut, pre cum ¿i pe
Doamna, pe care o rog så-mi scrie; iar D. Voastrå, D-l meu, primi¡i cordialele mele salutåri”.

Din întreaga scrisoare, dar, poate, mai ales din aceste rânduri finale, reiese
cå rela¡iile autoarei cu Ha¿deu nu erau pur formale. Cum, totodatå, existå
dovezi certe cå iubirea Veronicåi pentru Eminescu nu se stinsese (ba, n-ar fi
exclus ca ducerea lui la Ia¿i så fi fost beneficå în ceea ce-i prive¿te), nu
putem face abstrac¡ie de ipoteza în care ea l-ar fi rugat pe Ha¿deu så afle o
ie¿ire din crizå, iar Ha¿deu, la rândul lui, ar fi apelat la Tocilescu.

Ipoteza este plauzibilå. Dar, bineîn¡eles, la fel de bine putea interveni ¿i
altcineva, dupå cum nu trebuie exclus nici hazardul. Oricare ar fi adevårul în
aceastå privin¡å, råmâne cert cå Gr. Tocilescu motiveazå emiterea acestei adrese
prin „repetitoarele… raporturi relative la reaua conducere a serviciului Arhivei
Sucursalei din Ia¿i”, dar în culegerea de documente a Direc¡iei Generale a
Arhivelor Statului (B. P. Ha¿deu. Mårturii), invocata avalan¿å de plângeri nu
este de gåsit. Adresa „nr. 146 din 1883” nu constituie „repetitoare” sesizåri.
Ea a fost trimiså Ministerului într-un moment în care Arhivele ie¿ene se aflau
în plinå opera¡iune de reorganizare ¿i de mutare. Un anume C. D. Mumuianu,
trimis de Ha¿deu în control la sucursala din Ia¿i, îi sugereazå acestuia, „pentru
îndreptarea råului” descoperit la fa¡a locului, mai multe måsuri. ¥ntre ele, ¿i
trimiterea la Ia¿i a unui „func¡ionar special ¿i mai energic”, deoarece „Domnul
¿ef al Sucursalei dacå nu din rea-credin¡å cel pu¡in din cauza båtrâne¡elor
fiind surd ¿i cu vederile slabe nu poate conduce lucrårile cele dificile prin
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care trece arhiva Sucursalei…”. Problema e cå raportul din care am citat a fost
întocmit la 28 februarie 1883, deci cu mai bine de un an ¿i jumåtate înainte ca
Tocilescu så semneze adresa pentru schimbarea directorului Arhivelor din Ia¿i!

¥n plus, Tocilescu nu a aprobat, dar nici n-a respins recomandarea fåutå
de Ha¿deu pentru numirea lui Eminescu, directorul Tåutu råmânând în post
pânå la moarte, a¿a surd ¿i cu vedere slabå cum era! De ce? Cred cå existå
douå explica¡ii mai credibile: fie de undeva, de deasupra lui Tocilescu, a
venit ordinul ca Eminescu så fie numit subbibliotecar în condi¡iile aråtate
(caz care presupunea ¿i respingerea recomandårii lui Ha¿deu), fie, pur ¿i
simplu, Tocilescu s-a pomenit în mod nea¿teptat cu apari¡ia în Monitorul
Oficial a anun¡ului încadrarea lui Eminescu în schema personalului Bibliotecii,
fapt care a stopat demersurile de instalare în fruntea Arhivei.


Poate, unii se vor gândi cå citarea mai multor variante vizând ob¡inerea

unui post pentru Eminescu ar dovedi, toate interesul sincer de care s-a
bucurat acesta ¿i marele ajutor primit. Fals! ¥n contextul dat, a¿a-zisa numire
a lui Eminescu ca subbibliotecar apare ca måsurå de contracarare a
posibilitå¡ii de a prelua direc¡iunea Arhivelor din Ia¿i. Lucrurile sunt simple.
Atât numirea ca subbibliotecar, cât ¿i cea în postul de director al Arhivelor,
treceau prin mâna aceluia¿i om: Gr. Tocilescu (¿i, desigur, a ministrului
Gh. Chi¡u). Diferen¡a dintre cele douå propuneri era foarte mare – nu numai
prin nivelul retribuirii, ci ¿i prin efectul psihologic, una fiind så te întorci ca
subaltern într-o institu¡ie pe care ai condus-o ¿i alta så prime¿ti ¿efia unei
alte institu¡ii cu un profil pe sufletul tåu.

Aparent, Cultele au avut de ales între douå posturi : unul solicitat pe cåi
oculte de magistru, celålalt, mult mai bun, propus în mod oficial de Ha¿deu.
Foarte probabil ca la Minister så se fi purtat oarecari discu¡ii pe aceastå temå,
Tocilescu nefiind în postura care så-i permitå så decidå singur. Rivalitatea
dintre Maiorescu ¿i Ha¿deu, bine cunoscutå, a ac¡ionat ¿i acum. Magistrul,
dovedind orice altceva afarå de dorin¡å de a sluji interesele lui Eminescu, a
profitat de în¡elegerile politice secrete dintre liderii Junimii ¿i (cabinetul)
Bråtianu ¿i ¿i-a impus punctul de vedere. De aceea, chiar dacå, ini¡ial, Ha¿deu
pårea så aibå mari ¿anse de a-l numi pe Eminescu în fruntea Arhivelor din Ia¿i,
lucrurile s-au schimbat în clipa în care inten¡ia a ajuns la urechile lui Maiorescu.
Faptul cå propunerii lui Ha¿deu nu numai cå nu i s-a dat curs, dar Tocilescu a
ac¡ionat ca ¿i când altcineva, nu el, i-ar fi cerut acestuia så desemneze
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înlocuitorul lui Tåutu ne face så credem cå lucrurile au fost blocate în mod
aproape violent, printr-o „înaltå” interven¡ie verbalå.

A¿a s-ar explica ¿i de ce Tocilescu nici måcar nu a råspuns lui Ha¿deu,
stopând fårå explica¡ii un demers pe care îl demarase chiar el, ¿i întocmind, în
schimb, actul de a¿a-ziså numire a lui Eminescu ca salariat al Bibliotecii. ¥n
situa¡ia datå, eventuala apropiere a lui Eminescu de Ha¿deu putea fi extrem de
periculoaså pentru magistru. ¥nainte de orice, oricât de reci ar fi fost rela¡iile
acestora, era imposibil ca Ha¿deu så nu-¿i dea seama cå sånåtatea lui Eminescu
nu era deloc afectatå. ¥n al doilea rând, cu Eminescu ståpân pe sine ¿i având
în Ha¿deu un poten¡ial sus¡inåtor, chiar dacå Eminescu s-ar fi prefåcut cå
uitå modul banditesc în care fusese råpit, sechestrat ¿i supus unui tratament
violent, atât lada cu manuscrise cât ¿i biblioteca luate cu japca de Maiorescu
trebuiau înapoiate, pânå la ultima filå ¿i pânå la ultima carte. Mai departe,
devenea posibil orice.

Na¿ii

Numirea lui Eminescu, în 1884, în postul de subbibliotecar a fost o iluzie,
pe care istoria literarå a  perpetuat-o cu abnega¡ie ¿i talent. ¥n schimb, anul lui
de profesorat din aceea¿i perioadå a fost ¿i este trecut cu vederea din motive
incerte. Probabil, între explica¡ii ar trebui så includem ¿i faptul cå ob¡inerea
postului de profesor nu s-a datorat în nici un fel „paternului” Maiorescu.

G. Munteanu supraliciteazå: Maiorescu „ob¡inu pentru Eminescu o numire
de subbibliotecar la 24 septembrie 1884, insistând probabil så i se dea ¿i
suplinirea vreunei catedre”. Drept surså documentarå, G. Munteanu invocå
scrisoarea magistrului cåtre sora lui, din 27 septembrie. ¥n respectiva epistolå,
Maiorescu nu numai cå nu se referå la vreun efort de a ob¡ine pentru Eminescu
o catedrå, dar este limpede cå, la acea datå, nici måcar nu era la curent cu o
asemenea inten¡ie!

La ªcoala Comercialå, catedra de istorie, cerutå ¿i de Eminescu, a revenit
unui anume B. I. Radu, cel dintâi alegându-se cu catedra de geografie ¿i
statisticå, inclusiv, pentru cå nu a avut contracandidat – deci, juriul era obligat
så îl acccepte.

¥n Istoria literaturii române, Gh. Cålinescu scrie despre perioada imediat
urmåtoare întoarcerii de la Döbling, via Italia:
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„Prietenii îi dådeau bani ¿i-l înconjurau cu mare aten¡ie, înså Eminescu devenise
avar dintr-o fricå maladivå de viitor. I se dådurå ore de suplinit la ªcoala comercialå,
apoi, la 24 septemvrie 1884, sub direc¡ia lui I. Caragiani, postul de sub-bliotecar la
Biblioteca centralå, påråsit de A. Philippide” (subl. ns.).

Asupra pretinsei avari¡ii nu mai revenim. De asemenea, doar reamintim
cå Eminescu nu a fost niciodatå confirmat în postul de subbibliotecar ¿i cå la
ªcoala comercialå nu „i se dådurå” ore de suplinit, ca un fel de pomanå, ci
le ob¡inu singur, fårå ¿tirea „amicilor”.

Cât despre banii pe care i-a primit Eminescu de la junimi¿ti timp de câteva
luni, cred cå lucrurile ar trebui privite mai atent. Sumele investite ¿i pentru
acest autentic exil ie¿ean nu au fost folosite pentru binele lui Eminescu, ci
pentru a-l distruge, în mod… „filantropic”.

Indiferent ce credeau junimi¿tii mårun¡i despre destina¡ia cotiza¡iilor
lor, Maiorescu nu avea så li se spovedeascå lor. De aceea, esen¡ialå este
atitudinea „centrului”, acolo unde s-au luat toate deciziile cruciale pentru
destinul lui Eminescu, precum ¿i modul ¿i indivizii prin care acestea au
fost puse în aplicare.

A stat Eminescu la Ia¿i de bunåvoie? A¿a cum prea bine se ¿tie, Maiorescu
a fåcut mari eforturi pentru a-l expedia în acest ora¿ de provincie, care, vorba
lui Negruzzi, murea de la zi la zi. Se låuda „ocrotitorul” cå ar purta grijå
permanentå lui Eminescu? Dar cårei persoane lipsite în mod abuziv de liberatate
realå i se cere så vinå cu mâncare de acaså, så-¿i plåteascå între¡inerea ori så-¿i
cumpere singurå celula? Nu temnicerul acestuia trebuie så ia asuprå-¿i ¿i sarcina
hrånirii ¿i adåpostirii? ¥n consecin¡å, dacå Eminescu a fost expediat la Ia¿i
împotriva voin¡ei lui, contribu¡ia båneascå a celor care îl gåzduiau nu poate fi
socotitå gest filantropic. Ba, dimpotrivå!

Poate, unii vor socoti rândurile de mai sus o exagerare ¿i vor întreba: dar
ce, l-a oprit cineva pe Eminescu så plece din Ia¿i? Reamintim cå nici la Döbling
Eminescu nu a mers de plåcere ¿i cå ¿i acolo s-a întâmplat uneori så påråseascå
singur ospiciul, având astfel ocazia så fugå. Dacå a revenit de fiecare datå în
stabiliment, explica¡ia stå în faptul cå, altminteri, risca så fie tratat ca un „alienat”
evadat (deci, ¿i mai periculos ¿i mai grav bolnav), singurul efect al unei
asemenea tentative constând în prelungirea duratei internårii. La fel, ¿i în Italia
a fost dus cu de-a sila, de¿i avea – zice Chibici – asupra lui destui bani pentru
a-¿i plåti trenul spre ºarå. O singurå datå a încercat Eminescu så scape de sub
supravegherea lui Chibici, dar, dupå câteva ceasuri de libertate a fost adus
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înapoi de poli¡ia italianå. De aceea, dacå – îndeosebi în lunile imediat urmåtoare
eliberårii – Eminescu a stat unde i s-a spus, aceasta s-a datorat, probabil, ¿i
temerii cå orice opozi¡ie a lui putea fi taxatå drept revenire a „nebuniei” ¿i,
astfel, va ajunge din nou între zidurile unui ospiciu. Eminescu nu a fåcut decât
ceea ce î¿i permitea så facå. Atunci când a fost întrebat unde anume ar vrea så
locuiascå, ¿i-a spus sincer dorin¡a, indicând Capitala, dar nu a insistat så i se
facå pe voie. Simplul fapt cå al¡ii au decis unde så locuiascå aratå cå se gåsea
sub control. Sub un control care, poate, avea ¿i aspecte care nouå ne scapå.

Nu întâmplåtor, Maiorescu îi scrie Emiliei o frazå paradoxalå: „Eminescu
este lipsit de voin¡å ¿i hotårâre, iar eu nu sunt tocmai sigur cå-l voi putea
duce la garå” (7 aprilie 1884). Cum un om lipsit de voin¡å este lesne
manevrabil, de ce avea Maiorescu temeri cå nu-l va „putea duce la garå”?
¥n privin¡a hotårârii, nu se poate spune cå Eminescu ezita, ne¿tiind ce ora¿ så
aleagå: Bucure¿ti ori Ia¿i, op¡iunea lui pentru Capitalå fiind recunoscutå, ca
¿i adevårata repulsie ce pare så o fi cåpåtat pentru Ia¿i. Ce s-ar fi întâmplat,
oare, în cazul în care Maiorescu n-ar fi izbutit så-l convingå pe Eminescu
(cum, oare?) cå trebuie så plece la Ia¿i? Reamintim cå, la o datå incertå,
anterioarå întoarcerii lui Eminescu, Clara Maiorescu îi scrie Emiliei Humpel:
„E speran¡å cå se va låsa convins pe urmå pentru [cuvânt necete¡, pe semne]
Iassy”. Nu mult dupå aceea, la 6 aprilie 1884, Maiorescu noteazå în jurnal:
„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” (subl. ns.).

Date fiind toate acestea, ¿ederea lui Eminescu în Ia¿i nu poate fi privitå
ca una obi¿nuitå, efect al unei simple ¿i fire¿ti alegeri, ci al unei constrângeri.
De altfel, faptul cå, peste nici trei ani de ¿edere în Ia¿i, odatå eliberat de la
Månåstirea Neam¡ului, Eminescu va merge direct ¿i pe nea¿teptate la
Boto¿ani, probeazå acela¿i lucru.

Sub ce titlu i s-au dat bani, în prima perioadå a reîntoarcerii lui Eminescu
la Ia¿i: mai–septembrie 1884? Nu ¿tim. Singurul detaliu cunoscut, extrem de
vag, parvine prin Missir (epistolå cåtre Maiorescu, 30 august):

„Eminescu este foarte econom sau mai bine zis zgârcit, poate fiindcå se jeneazå så
cheltuiascå banii despre a cåror origine nu-¿i face iluziuni”.

Dacå Eminescu era „econom”, întrucât ¿tia sau doar bånuia cå banii
da¡i lui proveneau din altå surså decât cea declaratå ¿i i se plåteau sub un



297Nr. 3-5 Semnele timpului

fals pretext, zgârcenia cu care îi cheltuia se explicå nu prin avari¡ia presupuså
de Cålinescu, ci prin bun-sim¡ ¿i prin dorin¡a de a se îndatora cât mai pu¡in
fa¡å de „amici”. Så ne aducem aminte cå, în scrisoarea de la Döbling, dupå
ce solicitå detalii privind „cår¡ile ¿i lada” cu manuscrise, prima întrebare
importantå a lui Eminescu este: „Cine plåte¿te pentru mine…?” De asemenea,
så ne reamintim cå Chibici nu a råspuns deloc, iar Maiorescu, urmare unei
epistole trimise de Eminescu lui, personal, nu îi va scrie nici un cuvin¡el
despre cår¡i ¿i manuscrise, pe care, devine evident, încå de la bun început nu
inten¡iona så i le mai înapoieze. ¥n aceste condi¡ii, pare plauzibil ca modul
relativ tainic în care a ob¡inut catedra de profesor la ªcoala Comercialå så
fi fost determinat de dorin¡a de a tråi prin puteri proprii ¿i de a se asigura cå
nu va fi împiedicat, într-un fel oarecare, sincer sau prefåcut, så î¿i câ¿tige
singur pâinea cea de toate zilele.

Sluga intelectualå

O vreme, N. Petra¿cu a fost unul dintre oamenii obedien¡i ai lui Maiorescu,
de al cårui sprijin s-a bucurat nu o datå. ¥n prima variantå a studiului lui despre
Eminescu (publicat în 1892, dar despre care autorul scrie cå ar fi fost dat tiparului
un an mai târziu vezi Biografia mea), acest tânår într-adevår protejat de
Maiorescu ¿i de Carp, scrie:

„¥n intervalul acesta (1884–1888 – n. ns.) se duse la Ia¿i. Aici fu vorba så se facå
profesor la o ¿coalå secundarå, dar el refuzå, sim¡ind cå nu poate så-¿i încordeze puterile
pentru preocupåri intelectuale (subl. ns.).”

La polul opus lui Petra¿cu, A. C. Cuza sus¡ine acela¿i neadevår, dar cu
alte argumente:

„Nu de aceea [n-ar fi fost profesor], ci pentru cå prietenii såi nu l-au låsat, gândind
cå ar fi o adevåratå crimå de a-l supune la tortura unor lec¡ii obositoare abia rådicat de
pe boalå. ªi au cåutat ¿i mai departe så-i procure mijloacele necesare ca så poatå tråi
lini¿tit pânå la întremarea deplinå (subl. ns.).”

Afirma¡ia cå Eminescu ar fi fost ¿i dupå toamna anului 1884 sus¡inut
båne¿te de „amici” sunå generos, înså nu prezintå realitatea.

Så nu ne depårtåm înså de N. Petra¿cu ¿i de studiul lui, conceput cu
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asentimentul (sau chiar la ini¡iativa) lui Maiorescu. Minciuna flagrantå, potrivit
cåreia Eminescu ar fi refuzat postul de profesor, constituie, a¿a cum dovedesc
documentele din arhive, una dintre cele mai elocvente probe cå textul acestui
Petra¿cu a fost scris la comandå ¿i a urmårit o certå dezinformare. De altfel,
peste patru decenii, în 1934, revizuindu-¿i studiul, N. Petra¿cu va înlocui
frazele ini¡iale cu o alta, complet diferitå:

„Peste câteva zile, [Eminescu] sosi în ¡arå într’o stare relativ mai bunå ¿i în 2
Septembrie 1884, fu numit subbibliotecar la biblioteca centralå din Ia¿i” (versiunea va
fi repetatå peste 3 ani, în lucrarea intitulatå Biografia mea).

A¿a cum se observå, în varianta din 1892, acela¿i Petra¿cu nu scrie nimic
de postul de subbibliotecar, în care ar fi fost numit Eminescu. Faptul mirå cu
atât mai mult, cu cât se ¿tie cå lucrarea lui Petra¿cu a apårut întâi în mai multe
numere din Convorbiri literare (1890–1891). Prin urmare, to¡i junimi¿tii au
putut så citeascå minciuna referitoare la pretinsul refuz al lui Eminescu de a
primi postul de profesor, precum ¿i absen¡a oricårei referiri privind angajarea
lui ca subbibliotecar. Cu toate acestea, nici unul dintre „amicii intimi” nu  a
reac¡ionat. Nici ei, nici „protectorul” Maiorescu – care, în mod cert, a cunoscut
¿i el cât de neadevårate erau afirma¡iile lui Petra¿cu. Cu toate acestea (sau
tocmai de aceea), le-a sus¡inut prin tåcerea lui de aur.

Dacå Petra¿cu ar fi fost o inocentå victimå a dezinformårii magistrului,
atunci când ¿i-a rescris studiul ar fi dat adevårul pe fa¡å. Corecturile lui privesc
înså doar pår¡i neesen¡iale sau prea evident eronate din biografia lui Eminescu,
fiind operate nu de dragul adevårului, ci pentru cå a¿a îi cereau mai noile
interese (între timp, autorul abandonându-l pe magistrul råmas fårå putere
politicå). Reformulårile lui au cåpåtat, pe ici, pe colo, câteva accente aproape
duios anti-maioresciene. Dar, la început, Petra¿cu a operat la ordin (fie acesta
explicit sau implicit) ¿i a fåcut-o într-un mod gre¡os de lingu¿itor. Bunåoarå,
când Eminescu cite¿te Laïs la o ¿edin¡å a Junimii bucure¿tene, Petra¿cu ajunge
så picure „o lacrimå”, „în ochii Doamnei ¿i Domnului Maiorescu”. Doamna
ca doamna, dar domnul, a cårui råcealå ar fi înghe¡at ¿i un crocodil, nu poate fi
imaginat låcrimând nici dacå i-ar fi aruncat cineva sare în ochi! De altfel, în
edi¡ia din 1934, intrusul strop de sub distinsa pleoapå maiorescianå a ¿i secat.

Vinovå¡ia cea mai gravå în ceea ce-i prive¿te pe Maiorescu ¿i (mai pu¡in?)
pe Petra¿cu constå în faptul cå ei, în mod planificat, au încercat så mintå nu
atât pe contemporani, cât posteritatea. ªi, pentru un timp, au reu¿it så între¡inå
vie o iluzie.
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Prezentat drept critic literar demn de toatå cinstea, N. Petra¿cu se numårå
printre „memoriali¿tii” socoti¡i credibili. Nu pu¡ini sunt cei care îl citeazå cu
plåcere ¿i încredere deplinå. ¥n realitate, în ceea ce prive¿te via¡a lui Eminescu,
lucrarea lui råmâne un simplu ¿i periculos extemporal, în care elevul a fost
låsat de profesor så copieze din maculator.

Petra¿cu scrie ¿i cå Eminescu „Zi cu zi înså, pårea a degenera mai mult”,
dar nu spune ce criterii folose¿te ori cum a måsurat pretinsa decådere progresivå.
Dacå Petra¿cu, date fiind sutele de kilometri care îl despår¡eau de Eminescu,
poate fi socotit neru¿inat când face asemenea afirma¡ii, ce pårere så avem
despre cei care, în ciuda acestei realitå¡i stridente, nu i-au pus nici o clipå
spusele la îndoialå? Putem, oare, så spunem cå dumnealor ar fi mai stimabili?

Petra¿cu încearcå så creeze impresia cå se întâlnea frecvent cu Eminescu,
acesta cåutându-l acaså, de obicei diminea¡a, „câteodatå seara”. ¥n 1837, el pretinde:

„La mine acaså, Eminescu îmi spunea proectele lui literare ¿i-mi promise cå într’o
zi va veni cu un monolog de teatru. ¥ntr’adevår, dupå vre’o såptåmânå, aduse un monolog
care era cu drept cuvânt frumos” (Biografia mea).

Petra¿cu prezintå lucrurile ca ¿i când Eminescu ar fi fost plin de plåcerea
så stea la taclale cu el ¿i så-i facå deståinuiri despre care, în 1892, nu pomene¿te
nimic. El afirmå simplu cå Eminescu l-ar fi pus în curent cu „proectele lui
literare”, dar nu ne oferå nici un exemplu de asemenea „proect”. Adevårul
este exact pe dos, Petra¿cu fiind cel care, dacå nu la solicitarea lui Maiorescu,
atunci cu ¿tiin¡a acestuia, l-a pisat pe Eminescu, cerându-i ceva scris. Maiorescu
nu putea så nu aibå cuno¿tin¡å de demersul lui Petra¿cu, cât timp acesta îl
invita pe Eminescu în casa lui. Dar iatå fragmente elocvente din textul primului
bilet pe care Eminescu i-l scrie curierului Petra¿cu (septembrie – octombrie
1888):

„Pe la 11 1/2 o så vå caut acaså, înså nu cred så fiu în stare de-a må duce la d.
Maiorescu. (…) Vå rog dar så må scuza¡i dacå n-a¿ putea da urmare unei invita¡iuni
care, desigur, må onoreazå, dar pe care, pentru mii de împrejuråri, n-o pot urma” (subl. ns.).

Referitor la întreaga perioadå cuprinså între revenirea lui Eminescu în
Bucure¿ti (1888) ¿i momentul lecturårii piesei Laïs la Maiorescu acaså, Petra¿cu
nu a avut nici o clipå ocazia så-l suspecteze pe Eminescu de lipså de sånåtate
mintalå. Cu toate acestea, ca påpu¿å care – contra cost – s-a låsat cu plåcere
manevratå de Maiorescu, a acceptat så facå jocul murdar al acestuia, furând,
practic, la comanda magistrului, drepturile de autor cuvenite lui Eminescu,
pentru cea de a treia edi¡ie a volumului Poesii.
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Nu ne vom opri acum asupra tuturor neconcordan¡elor dintre cele douå
versiuni ale lucrårii lui Petra¿cu, rezumându-ne la a prezenta câteva opinii
critice, gåsite în manuscrisele lui A. C. Cuza, personaj care, în pofida erorilor
lui, nu poate fi acuzat de rea-credin¡å fa¡å de Eminescu:

„Credem cå în aceste impresii ale lui N. Petra¿cu este multå exagerare. ªi când d-sa
spune cå Eminescu råmânea tåcut, refuzând så råspundå la întrebåri – mi se pare cå
aceasta nu era decât expresia cea mai legitimå a sentimentului de demnitate întru totul
conform cu firea mândrå, ¿i având con¿tien¡å de soarta sa tristå a poetului (sic!). (…)

E de regretat numai cå d. N. Petra¿cu nu-¿i dådea seama cât de dureros trebuiau så-l
atingå, dupå boalå – investiga¡iile sale pe nefericitul poet.”

La urma urmei, de ce îi aminteau de trecut, mai ales când se convinseserå
cå, oricât ar insista, Eminescu va refuza så comenteze? Ce a¿teptau, de fapt, de
la el? Ce så le fi råspuns? Ce mistere nedeslu¿ite le fråmântau curiozitatea,
între¡inând vie speran¡a cå Eminescu, provocat, „poate va ridica pu¡in vålul
tainelor sale”? Este nebunia o tainå, pe care så vrei s-o descoperi cu orice
pre¡? Ce speri så afli?

A. C. Cuza mai avertizeazå:

„E înså o altå eroare a dlui N. Petra¿cu, foarte gravå ¿i care trebuie så o rectificåm.
D-sa zice (pagina 95 – n. ns.) «din faza aceasta a boalei adicå din faza oarecum negativå
a fiin¡ei sale, intrå în a doua fazå când sensualitatea ¿i vi¡iul se manifestarå în el în plinå
luminå, fårå grijå de nimeni, ¿i fårå ru¿ine. Se ¡inea dupå femei ordinare, în¿åla lumea,
fura mici lucruri ca un copil, cerea bani ¿i, în rare momente lucide, se sim¡ea umilit de
ceea ce fåcuse mai înainte.»

Totul e fals în aceste brutale afirmåri dureroase. Fals în mod absolut: niciodatå nu
a fost vorba la Eminescu de sensibilitate ¿i vi¡iu. Fals din punct de vedere cronologic,
cåci din faza descriså a boalei Eminescu – trecând printr-o perioadå de deprimare moralå
fireascå – a intrat într-o perioadå de însånåto¿ire aproape deplinå, dupå cum eu însumi
am avut prilej så-l cunosc, pe vremea aceea, la Ia¿i, ¿i dupå cum rezultå din fapte, pe care
le ¿tim mai precise decât aceste simple impresii.”

¥ntr-adevår, „impresii”! ªi, întrebåm, impresii formate cu care ocazie?
Chiar l-a cunoscut N. Petra¿cu pe Eminescu atât de bine, în acea perioadå?
Nici vorbå. Textul lui este profund neadevårat, autorul amestecând, ca pe o
måmåligå literarå, zvonuri råspândite în diverse perioade ale ultimilor ¿ase ani
din via¡a lui Eminescu ¿i inven¡ii privind aceea¿i etapå. A¿a s-a ajuns la situa¡ia
în care N. Petra¿cu, omul care scrisese în 1892 despre Eminescu cå,
„sensualitatea ¿i vi¡iul se manifestarå în el în plinå luminå, fårå grijå de
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oameni ¿i fårå ru¿ine” (subl. ns.), avea s-o întoarcå fårå jenå, patru decenii
mai târziu, Petra¿cu recunoscând în 1934:

„S’a mai zis, ¿i de unii s’a låsat numai a se în¡elege cå el era vi¡ios, alcoolic. Este
iar o pårere gratuitå” (subl. ns.).

Ce credit så acorzi unui asemenea condeier tocmit?

Ga¿ca. Dintr-o minciunå-ntr-alta

Cât neadevår con¡in afirma¡iile lui N. Petra¿cu, care în mod interesat îl
prezintå pe Eminescu ca pe un neputincios, ca pe un bolnav mintal irecuperabil,
ne-o atestå ¿i statele de platå din arhiva ªcolii Comerciale, în care întâlnim
semnåturile lui Eminescu, impecabil caligrafiate. Marea îngrijorare nu este
atât înså minciuna lui Petra¿cu, cât faptul cå ea nu a fost sanc¡ionatå de speciali¿ti.
Mul¡i istorici literari folosesc dezinvolt versiunea din 1892, nepåsåtori la
modificårile operate de Petra¿cu în varianta ulterioarå a studiului lui.

Un exemplu elocvent prive¿te cauza primei internåri a lui Eminescu la
doctorul ªu¡u. ¥n 1892, referitor la aceasta, Petra¿cu întrece orice limitå,
pretinzând, cu acceptul (la cererea?) lui Maiorescu (cel care i-a asigurat apari¡ia
pe pia¡a zvonurilor), cå Eminescu ar fi ajuns în ospiciul Caritatea, deoarece
s-ar fi înarmat „cu un revolver” ¿i ar fi tras „în unul din vechii ¿i cei mai
buni prietini ai såi”.

Vedem, a¿adar, cå povestea cu revolverul (poveste, repetåm, supervizatå
de Maiorescu!) nu a fost lansatå de Al. Ciurcu, care, în 1911, a prezentat-o ca
pe un secret aflat de la defunctul Gr. Ventura (¿i cum gre¿it am consemnat ¿i
noi, ini¡ial), ci de N. Petra¿cu. A inventat-o Petra¿cu? Chiar a¿a så fi fost,
faptul cå Maiorescu a acceptat acest fals (aflat în contradic¡ie cu ceea ce citim
aståzi în ¥nsemnåri zilnice) aratå cå liderii Junimii au fost de acord cu
mistificarea. ¥n jurnalul personal, Maiorescu scrie la 2 octombrie 1890:

„Sara la maså la noi Zizin, Negruzze¿tii, Lecomte ¿i Påtra¿cu. Apoi lectura primei
pår¡i a diserta¡iunii lui Påtra¿cu asupra lui Eminescu, bine scriså, dar Påtra¿cu personal
cam plouat…” (aici, pagina a fost ruptå).

Peste 42 de ani, N. Petra¿cu va schimba placa cu revolverul, preluând
noua diversiune maiorescianå, „adåugitå ¿i îmbunåtå¡itå”:
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„¥ntors la Bucure¿ti, în ziua de 28 iunie, dupå câteva nop¡i de insomnie care îl
nelini¿tirå ¿i îl obosirå, Eminescu dådu cel întâi semn de nebunie, vorbind cuvinte fårå
¿ir, fåcându-le så rimeze între ele ¿i nemai recunoscând pe nimeni.

Gazda lui, alarmatå încå dela 5 ore diminea¡a, îi în¿tiin¡å amicii care våzându-l
pierdut, îl conduserå ¿i-l instalarå în ospiciul Caritatea al d-rului ªu¡u din Bucure¿ti.”

Precum se vede, versiunea este acum cu totul alta, decât cea din
„studiul” din 1892, Petra¿cu renun¡ând ¿i la revolver ¿i la pretinsa inten¡ie
de a face o baie, cårora le substituie o confuzå stare de nebunie. De ce a
schimbat Petra¿cu motiva¡ia arestårii lui Eminescu ¿i în temeiul cåror
informa¡ii a fåcut-o? Involuntar, Petra¿cu ne dovede¿te cå lumea ocultå
care, din teamå ¿i din du¿månie, l-a sacrificat pe Eminescu ¿i-a schimbat
op¡iunea în ceea ce prive¿te modul de manifestare al „nebuniei” acestuia.
Ini¡ial, s-a încercat prezentarea lui drept ins ståpânit de violen¡å extremå.
Deoarece o astfel de imagine era opuså pårerii generale (inclusiv
Maiorescu scrie: „chiar forma nebuniei lui era o veselie exultantå” –
vezi Eminescu ¿i poeziile lui, 1889), ea a fost înlocuitå cu o alta, diametral
opuså, dar nu mai pu¡in deformatå, preluatå din jurnalul magistrului: cea
în care Eminescu apare dând binecuvântåri, „cu privirea fixå” ¿i în care,
„tremurând”, îl îmbrå¡i¿eazå pe „olimpian”.

Versiunea conform cåreia so¡ia lui Slavici ar fi apelat la Maiorescu,
spre a o scåpa de Eminescu, care, zicea ea, ar fi înnebunit, a fost datå
publicitå¡ii în 1906, prin oficiosul Junimii, revista Convorbiri literare. Iatå
fragmentul esen¡ial al acestei… dezvåluiri, a¿a cum a fost prezentat ¿i de
I. E. Torou¡iu:

„La 28 Iunie/10 Iulie 1883 ora 5 dim., d-l Titu Maiorescu prime¿te un bilet de la d-
na Catinca Slavici, nåscutå Szöke, la care locuia Eminescu, în urmåtorul cuprins:
«D-l Eminescu a înebunit. Vå rog face¡i ceva så må scap de el cå e foarte råu.»”

Subliniez, aceste rânduri au fost scrise în anul 1906, adicå, dupå 23 de ani
de la pretinsa redactare a biletului, când, poate, pretinsa semnatarå nici nu mai
era în via¡å! Dacå Petra¿cu ar fi fost de bunå credin¡å, era de a¿teptat ca el så
råmânå interzis la aflarea acestei surprinzåtoare ¿i nemotivate råsturnåri de
situa¡ie, care îl punea în situa¡ia penibilå de a putea fi declarat mincinos. De
aceea, în mod normal, el însu¿i ar fi trebuit så aten¡ioneze asupra ciudå¡eniei
create ¿i fie så-¿i recunoascå gre¿eala de a fi scris, în 1892, cå Eminescu ar fi
tras în Chibici (dând la ivealå ¿i numele celui care îl dezinformase – dacå de
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dezinformare a fost vorba), fie så conteste noul scenariu, în cazul în care, a¿a
cum era de a¿teptat, ar fi de¡inut probe pentru afirma¡iile lui anterioare. ¥n
lipsa acestei erate foarte explicite, s-a deschis nefasta posibilitate (fructificatå
de unii) de a amesteca dupå bunul plac informa¡ii cuprinse în ambele variante
ale aceleia¿i diversiuni. Probabil, a¿a ceva s-a ¿i urmårit.

ªi-a însu¿it Petra¿cu noua variantå, preluatå cu doi ani în urmå ¿i de Gh.
Cålinescu, pentru a întåri monografia acestuia? Posibil så fi avut ¿i o atare
inten¡ie, cåci, în 1934, când Petra¿cu ¿i-a revizuit pe nea¿teptate studiul, iar
Potra a publicat manuscrisul doctorului ªu¡u, scandalul iscat în lumea literarå
de apari¡ia monografiei lui Cålinescu era în plinå desfå¿urare (s-a încheiat –
cu victoria lui Cålinescu – doar dupå venirea la putere a culturnicilor
Chi¿inevschi ¿i Råutu, spre ideologia cårora, ¿tim to¡i, „divinul” s-a orientat
urgent). ¥n orice caz, Petra¿cu, în loc så î¿i spele obrazul prin modificårea
versiunii din 1892, n-a reu¿it decât så ¿i-l påteze cu o alta, în care gospodina
Slavici este puså så joace rolul de pistol. U¿urin¡a cu care a preluat noul
scenariu nu mai are nici o scuzå. N. Petra¿cu nu numai cå nu a spus niciodatå
adevårul, ci a contribuit din plin la înlocuirea unei minciuni cu alta, fiind,
astfel, el însu¿i o unealtå ieftinå a dezinformårii concertate.

Existå, în plan moral, o diferen¡å esen¡ialå între cei care acum mai bine de
un secol promovau asemenea dezinformåri ¿i cei care le mai între¡in ¿i aståzi,
inclusiv, prin mu¡enie ¿i pasivitate?

Concludente, cele douå versiuni ale lucrårii lui Petra¿cu devoaleazå – in-
direct – doi dintre complicii lui Maiorescu: Petra¿cu însu¿i ¿i surdo-mutul
Chibici, în care ni se spune cå Eminescu ar fi tras cu arma de foc.

Cooperativa ªu¡u & Petra¿cu

Textele lui Petra¿cu nu atrag aten¡ia numai prin faptul cå introduc în recuzita
spectacolului regizat de Maiorescu ¿i un revolver. Istoricii literari nu au vrut så
vadå un aspect ¿ocant: Petra¿cu pretinde cå arestarea lui Eminescu ar fi avut
loc în primele zile ale lunii iulie, nu la sfâr¿itul lui iunie. Citåm:

„Spre începutul lui Iulie 1883 înså, poetul nostru sim¡i oarecare anomalii în fisicul lui
robust, un numår de nop¡i de insomnie care-l nelini¿tirå ¿i-l obosirå. La 8 Iulie, un vânt
puternic se abåtu asupra acestui creere-lume, desrådåcinând orice vegeta¡ie ¿i astri, ¿i
låsând în urmå-i pustiul ¿i umbra în care nu mai încol¡i decât såmân¡a mor¡ii.
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Se înarmå des-de-diminea¡å cu un revolver ¿i plecå så ia o baie. Când voi så se coboare,
descårcå revolverul în unul din vechii ¿i cei mai buni prietini ai såi, D. Chibici-Râvneanu.
Atunci fu condus ¿i instalat în ospiciul Caritatea din Bucure¿ti, unde ståtu mai bine de douå
luni într’un delir lini¿tit, neîntrerupt decât de rare momente lucide ¿i în care momente
reminiscen¡ele literare, politice, ¿tiin¡ifice i se încurcau fårå nici o legåturå” (subl. ns.).

A¿adar, potrivit lui Petra¿cu–1892, Eminescu ar fi ajuns la ªu¡u în ziua de
8 iulie, nu la 28 iunie! Gre¿ealå? Nu! Aceastå datare mai existå într-un singur
loc: într-un manuscris al doctorului ªu¡u!

Este vorba de textul nesemnat ¿i nedatat, prezentat în premierå de G.
Potra, în 1934. Spicuim din primele rânduri ale pânå acum misteriosului
manuscris, presupus a fi redactat de doctorul N. Tomescu, dar apar¡inând, în
realitate, a¿a cum am demonstrat, doctorului ªu¡u:

„La 8 iulie 1883, Mihail Eminescu a fost isbit într’un mod quasi subit ¿i mai mai
fårå prodrom de o malatie mintalå care a întristat ¿i a surprins pe amicii ¿i cunoscu¡ii såi
(subl. ns.). Irritabil numai ¿i muncit de o insomnie ¡inând cu câte va zile mai nainte, el se
armå (urmeazå douå sau trei cuvintele ilizibile, interpretate de Potra drept „în invidia lui”
– n. ns.) de un revolver ¿i amenin¡å, fårå motiv pe unul dintre cei mai devota¡i ai lui amici.
Cu multå difficultate el fu ståpânit în agita¡iunea sa ¿i dus la Institutul medical «Caritatea»
din Bucuresci. (…)

¥n timp de douå luni, abea de trei ori el avu câteva momente de luciditate. Restul îl
petrecea într’o aiurare, cåreea politica, ¿ciin¡a, litteratura îi oferea elementele variate
combinându-se, amestecându-se ¿i isbindu-se între elle, fårå ca cugetårile frasele ¿i chiar
cuvintele så fie câtu¿i de pu¡in intelligibile, a¿a de pu¡inå legåturå logicå exista între ele.”

Asemånarea dintre textul lui Petra¿cu ¿i cel al lui ªu¡u este evidentå ¿i, în
fa¡a unei asemenea realitå¡i, primul gând al oricårui om de bun-sim¡ poate fi
acela cå tocmai similitudinea lor ar fi cea care demonstreazå veridicitatea celor
afirmate. Din påcate, aceastå ipotezå trebuie påråsitå, întrucât se poate dovedi
cå atât ªu¡u, cât ¿i Petra¿cu inventeazå. Dintre probele care pledeazå în acest
sens, amintim:

1) pretinsul revolver nu apare nici în falsul raport al Poli¡iei, nici în jurnalul
intim al lui Maiorescu;

2) nu existå revolverul, ca probå materialå;
3) nu existå nici un martor ocular al pretinsului incident (¿i, implicit, nici

o depozi¡ie în care så fie relatat);
4) înaintea lui Petra¿cu, nici „amicii”, nici du¿manii lui Eminescu nu au

afirmat public cå l-ar fi våzut vreodatå înarmat sau cå ar fi auzit, måcar, de o
asemenea inten¡ie a lui;
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5) în cazul în care varianta „cu revolver” ar fi fost realå, ce sens avea så
fie schimbatå cu o alta, în care manifestårile „nebuniei” sunt diametral opuse?
De ce o ipoteticå probå realå ar fi fost înlocuitå cu una måsluitå spre a dovedi
acela¿i lucru?

6) Petra¿cu supraliciteazå: ca ¿i când nu ajungea cå imagina¡ia bolnavå (a
altora!) îi punea lui Eminescu o armå de foc în mânå, el afirmå cå ar fi ¿i
folosit-o. Prin urmare, Petra¿cu ac¡ioneazå în mod evident cu rea-inten¡ie.

7) Procesul-verbal al Poli¡iei, iscålit de comisarul Nicolescu ¿i, se pare,
antedatat, a fost redactat cel târziu la 8 iulie 1883, întrucât a doua zi, la 9
iulie, primul-procuror al Parchetului s-a folosit de el în modul fraudulos în
care am aråtat. Prin urmare, acest proces-verbal mistificat con¡ine prima
versiune a scenariului, în care Eminescu ar fi fost arestat la baia Mitra¿evski,
întrucât ar fi stat la putinå opt ceasuri ¿i ar fi refuzat så deschidå u¿a cabinei
unor „amici”. Din aceastå variantå, lipse¿te revolverul. Rezultå cå, ulterior,
din motive necunoscute, peste mai bine de ¿ase ani, cei care l-au sechestrat
pe Eminescu au înlocuit aceastå poveste cu o alta, în care se påstreazå doar
pretinsa inten¡ie a acestuia de a face o baie, într-un stabiliment nespecificat
de data aceasta, locul prelungitei ¿ederi în putinå fiind luat de un revolver, pe
care i-l pune în mânå ªu¡u, pretinzând cå l-ar fi folosit împotriva lui Chibici.
¥n 1904, la 6 aprilie, D. Teleor îl introduce pe Maiorescu între personajele
principale ale mereu modificatei istorii, scriind în ºara cå acesta „a dat în
ziua întâi trei sute de lei, bani pe cari i-a încasat imediat d. d-r. Sutzu, pentru
între¡inerea poetului”. Doi ani mai târziu, prin scribii lui, magistrul va prezenta
un al treilea scenariu, în care schimbå decorul, locul declan¿årii „nebuniei”
lui Eminescu fiind acum casele Slåvicioaiei ¿i „alienatul” fiind dat pe mâna
lui ªu¡u de cåtre „amicii” alerta¡i de numita gospodinå. Va urma a patra
variantå, a lui Ciurcu (1911), în care primele douå scenarii formeazå unul
singur, Eminescu fiind, pasåmite, ¿i înarmat ¿i råmânând ¿i opt ore la putinå.

8) Dacå am mai în¡elege cå lipse¿te explica¡ia medicalå a pretinsului gest
criminal, lucrurile nu stau la fel ¿i în cazul contextului în care s-ar fi produs
acea faptå: în ce moment al zilei s-a petrecut evenimentul, unde se gåseau cei
doi, ce îi adusese în respectivul loc, dacå ¿i ce cuvinte schimbaserå înainte ca
Eminescu så descarce arma? Ce minune l-a scåpat pe Chibici cu via¡å? ¥n plus,
cum este limpede cå nu Chibici l-a pus pe Eminescu în cåma¿a de for¡å,
predându-i-l lui ªu¡u, întrebåm: cine, unde ¿i când l-a imobilizat pe „violent”?
A ripostat Eminescu, atunci când s-a trezit luat pe sus? Cum? Cine, când ¿i
unde a fåcut împotriva lui plângerea fårå de care nu se putea declan¿a ac¡iunea
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legalå de internare, unde a fost aceasta înregistratå ¿i a¿a mai departe? ¥ntrebåri,
întrebåri ¿i iar întrebåri, pe care mul¡i istorici literari nu le pun din comoditate,
iar al¡ii, întrucât ¿tiu cå nu existå råspunsuri, din simplul motiv cå fapta puså
pe seama lui Eminescu – portul ¿i folosirea armei – este irealå. A încerca så dai
replicå la atare chestionar presupune så inventezi un nou scenariu, mai penibil
decât toate celelalte de pânå acum.

Cum ªu¡u ¿i Petra¿cu spun aceea¿i minciunå, apare un tulburåtor semn de
întrebare: când ¿i-a scris studiul, Petra¿cu a primit spre „documentare” (¿i?) textul
lui ªu¡u? Credem cå da. Un alt argument care sus¡ine aceastå afirma¡ie îl gåsim
într-o precizare aparent banalå, din studiul lui Petra¿cu (în fapt, o „scåpare”):

„Greutatea creerului, în stare ramolitå deja, trase 1490 grame, adicå mai-mai de-o
potrivå cu greutatea creerului lui Schil[l]er”.

Referitor la acela¿i aspect, ªu¡u noteazå identic:

„Greutatea encefalului a fost de 1490 gramme, adicå superioarå cellei din starea
normalå ¿i egalå, dupå un doctor care asistå la autopsie, cu acea a encefalului cerebrului
poetului german Schiller”.

Ciudat, ambii autori prezintå aceea¿i greutate a masei cerebrale: 1490 de
grame. Ei constituie, astfel, douå excep¡ii, cåci ziarul junimist Constitu¡ionalul,
singura publica¡ie care, nu se ¿tie din ce surse, a publicat detalii privind
rezultatele autopsiei, oferå o altå cifrå:

„S’a constatat cå creerii aveau o greutate de 1400 de grame….” (17 iunie 1889).

Cifra „1400” a fost preluatå ¿i de restul presei ¿i, mai târziu, de Cålinescu,
pe care l-a corectat doar Potra, o datå cu publicarea manuscrisului dovedit de
noi a fi al lui ªu¡u. (Potra scrie, într-un subsol de paginå: „G. Cålinescu în
«Via¡a lui M. Eminescu» aratå în mod gre¿it greutatea encefalului de 1400
gr”. Siguran¡a lui Potra surprinde cu atât mai mult, cu cât el însu¿i declarå cå
paternitatea manuscrisului nu i-ar fi fost cunoscutå – caz în care eroarea lui
Cålinescu era posibilå, dar nu certå. Så fi glumit, a¿a, ca atâ¡ia al¡i istorici?)

A¿adar, în cazul în care datele referitoare la rezultatele autopsiei ar fi fost
preluate de Petra¿cu din preså (cum ar fi fost de a¿teptat), acesta nu ar fi scris
1490, ci 1400. Observa¡ia, conexatå cu faptul cå tot el råmâne ¿i singurul autor
care informeazå cå Eminescu ar fi fost internat la 8 iulie, nu la 28 iunie 1883,
indicå fårå dubii cå Petra¿cu a avut acces la manuscrisul lui ªu¡u – document
¡inut secret în perioada 1890–1934 ¿i ¿tiut pânå în prezent (adicå, al¡i 68 de ani)
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ca având un alt autor decât cel real. U¿urin¡a cu care a operat modificåri în cea
de-a doua versiune a studiului lui (când dispare revolverul) ¿i ascunderea realitå¡ii
ne fac så ne întrebåm în ce måsurå Petra¿cu a fost într-adevår certat cu
Maiorescu sau, în cazul în care acest lucru este adevårat, cårui cerc de interese
s-au subordonat amândoi.

Aspectele prezentate sunt de naturå så ne convingå (a câta oarå?) cå, în
cazul Eminescu, nimic din spusele lui Petra¿cu nu trebuie acceptat fårå a fi
verificat. N. Petra¿cu face parte dintre acei oameni care, fårå a fi scriitori, cåci
le lipse¿te harul necesar, manevreazå o parte a armelor acestora cu suficientå
îndemânare pentru a induce în eroare. Folosit de ei, cuvântul devine stilet,
ascuns într-o teacå de plu¿. Cu o mânå victima este mângâiatå, cu alta –
înjunghiatå. Puzderia de false elogii face ca pânå ¿i cele mai negre calomnii
ascunse între omagii så fie transmise publicului, fårå a-l ¿oca prea puternic.

¥n manuscrisul anonim dat publicitå¡ii de G. Potra ¿i identificat de noi ca
apar¡inând doctorul ªu¡u, acesta sus¡ine cå, în 1883, Eminescu ar fi fost
internat la 8 iulie, adicå, într-o zi ulterioarå celei în care a iscålit primul lui
certificat medical (un fals), în care a pus diagnosticul de „manie acutå”
(5 iulie 1883). Cel pu¡in una dintre datåri este, a¿adar, eronatå. S-ar putea
spune cå este mai plauzibil så credem cå a scris corect data la care a eliberat
certificatul, gre¿ind peste 6 ani, în 1889–1890, când, så zicem, a rememorat
cele petrecute. De acord, numai cå o atare gândire, valabilå pentru un dosar
întocmit ¿i solu¡ionat conform Legii, devine extrem de riscantå într-un caz
precum cel al lui Eminescu, în care abundå ilegalitå¡ile de toate felurile. Cum
certificatul în sine este un fals, nu mai este deloc musai ca acest document
medical, din 5 iulie, chiar så fi fost emis la acea datå. Ajunge så ne amintim cå
el a fost ata¿at unui dosar de curatelå descoperit tardiv ¿i despre care istoricii
par så nu fi ¿tiut nimic pânå în 1958. ¥n plus, un asemenea ra¡ionament porne¿te
de la o ipotezå nu numai nedemonstratå, ci ¿i pu¡in plauzibilå: aceea cå
manuscrisul lui ªu¡u ar fi fost scris pentru… nimeni. Numårul destul de mare
de pagini (16), felul în care e structurat materialul ¿i încheierea („…el fu un
geniu pe cari to¡i îl admiråm ¿i înaintea memoriei cåruia to¡i ne închinåm”)
ne fac så credem cå textul a fost conceput cu inten¡ia de a fi dat publicitå¡ii. Or,
într-o asemenea ipotezå ªu¡u nu î¿i putea permite så ri¿te så facå o gafå care l-ar
fi costat nu doar ironii din partea unor gazetari, ci ¿i întrebåri din partea
procurorilor. Posibil ca ªu¡u, din proprie ini¡iativå sau la sugestia complicilor,
så fi renun¡at la hotårârea de a publica textul sub proprie semnåturå dupå ce
Maiorescu a gåsit, în persoana lui Petra¿cu, un „negru” suficient de fraier ¿i
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de lacom, ca så accepte så prezinte unele informa¡ii ca provenind de la el ¿i,
totodatå, så creeze din cuvinte me¿te¿ugite ceea ce nu reu¿ise secul text al lui
ªu¡u: o cât mai credibilå ¿i mai impresionantå atmosferå, în relativå consonan¡å
cu unele dintre datele medicale de referin¡å.


Acum, când am demonstrat cå ziua de 8 iulie este precizatå chiar de

ªu¡u ca datå a internårii, când mai ¿tim cå Maiorescu nu a contestat-o nici
atunci când Petra¿cu i-a citit studiul acaså, nici dupå ce lucrarea a apårut în
Convorbiri literare ¿i, mai apoi, gra¡ie magistrului, în volum, ¿i, în fine, când
mai ¿tim ¿i cå nici unul dintre ziarele care, în primele zile ale lui iulie 1883,
au anun¡at „alienarea” lui Eminescu nu a precizat unde fusese acesta internat,
punem apåsat întrebarea: unde a fost închis Eminescu în cele zece zile scurse

între 28 iunie, data dispari¡iei lui subite, ¿i 8 iulie?

Iar dacå este adevårat cå, a¿a cum pretinde mult invocatul proces-verbal
al Poli¡iei, datat 28 iunie 1883, Eminescu a ajuns la Caritatea în cåma¿å de
for¡å ¿i dezbråcat de orice hainå a lui, în ce condi¡ii a petrecut primele zece zile
de deten¡ie ¿i la ce tratamente a fost supus?

Prima întrebare capåtå ¿i mai multå greutate, dacå ne gândim cå
procesul-verbal al Poli¡iei, måsluit, a fost datat 28 iunie (oare, tocmai pentru
a „proba” faptul cå, în acest interval, Eminescu s-ar fi gåsit tot la ªu¡u?).
Procesul-verbal iscålit de comisarul Nicolescu con¡ine prima versiune a
scenariului, din care lipse¿te revolverul.

A¿a-numitul „certificat medical”, semnat de ªu¡u la 5 iulie 1883, nu a
fost numai fårå valoare juridicå, ci ¿i antedatat?

Chibici – informatorul surdo-mut

Un alt lucru pe care istorici literari pro-maiorescieni s-au prefåcut a nu-l
observa este acela cå „împu¿catul” Chibici, în versiunea ªu¡u – Petra¿cu, nu a
contestat nici el ordinara lor minciunå. Lipsa de reac¡ie publicå a acestuia ne
obligå så constatåm cu amarå suprindere cå acest pretins „amic intim” al lui
Eminescu a fost, în fapt, un ¿arpe veninos care nu degeaba avea potecå båtutå
spre casa lui Maiorescu. Prin aceastå nouå dezvåluire, Chibici nu mai este un
simplu avocat, care stråluce¿te doar prin ghiul, ci membru de bazå al unei gå¿ti
dispuse så facå absolut orice compromis pentru a-¿i atinge scopurile.

¥n aceastå luminå, posibilii ani frumo¿i din tinere¡e, când o fi fost cu
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adevårat amic cu Eminescu, nu fac decât så accentueze dimensiunea trådårii
din anii din urmå, când Chibici a fost înregimentat Junimii politice. ¥n 1887,
de pildå, chiar jurnalul lui Maiorescu ne aratå cå rela¡iile acestuia cu Chibici
erau cu mult mai strânse decât ipotetica lui amici¡ie cu Eminescu:

„Chibici a dejunat cu mine. Pleacå desearå la Viena, påråsind ¡ara. (I-a rupt inima,
presupun eu…). Eu i-am spus lui tot, despre cauza divor¡ului meu… ªi el mi-a spus
(numai mie) cå vrea så se facå actor (la Karltheater sau altundeva la Viena); dacå nu
isbute¿te, merge în America kellner sau a¿a ceva” (1 februarie).

¥n bibliografia privind via¡a lui Eminescu, autorul D. Teleor råmâne printre
indivizii ie¿i¡i din cea mai puturoaså mocirlå moralå ¿i intelectualå, care,
dupå ce cå mint cu neru¿inare, nici måcar nu au stil. Privitor la sus¡inerea
financiarå a lui Eminescu, Teleor publicå „un model de chitan¡å pentru
perceperea banilor”, având urmåtorul con¡inut („ºara”, 6 aprilie 1904):

„Am primit de la d-l Gh. Ocå¿anu suma de lei 5 pentru M. E., prin care s’a achitat
de rata pe luna Septembrie 883.” Semneazå: „Casier A. Chibici-Râvneanu”.

Ne întrebåm: de unde avea Teleor textul acestei chitan¡e, emise cu 21 ani
în urmå, pentru o sumå derizorie, cu care, în epocå, puteai cumpåra un sfert de
kilogram de carne de vi¡el sau ceva mai mult de jumåtate de kilogram de crap?
Påstrase expulzatul Ocå¿anu o asemenea fi¡uicå, ducând-o cu el la Paris ¿i
revenind cu ea în ºarå (dacå s-o mai fi întors vreodatå)? Så credem fårå rezerve
într-o atare posibilitate sau så ne întrebåm dacå nu cumva, mai degrabå, datele
proveneau de la Chibici, omul care se ocupase de strângerea paralelor?

Suspiciunea noastrå este întåritå ¿i de faptul cå, în aceea¿i notå, Teleor
mai scrie cå Eminescu ar fi primit la Viena, înainte de a pleca spre Italia „o mie
de galbeni”. ¥ntrucât, în acel moment, lângå Eminescu nu era decât Chibici,
iar majoritatea junimi¿tilor, zice Teleor, cotizau fårå a ¿ti pentru cine, avem un
motiv în plus så credem cå textul povestitorului nostru s-a bazat måcar par¡ial
pe relatåri ale lui Chibici (care, lucru foarte ciudat, nu a fåcut niciodatå declara¡ii
în nume propriu ¿i nu a scris nici un rând de „amintiri”, dar, mai mult sau mai
pu¡in ocult, i-a alimentat pe al¡ii cu tot soiul de informa¡ii, reale sau imaginare).
Cum galbenul valora pe atunci 20 de lei, dacå Teleor ar avea dreptate, ar însemna
cå Eminescu ar fi dus cu sine echivalentul a 20.000 de lei – lucru imposibil nu
doar pentru cå suma reprezenta dublul zestrei date de Maiorescu fiicei lui, ci ¿i
pentru cå, dacå fiecare galben avea måcar un gram, însemna cå Eminescu
purta cu sine un kilogram de monede.
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¥n cazul nostru înså, nu prostiile lui Teleor intereseazå cu precådere, ci
lipsa de reac¡ie a lui Chibici, a¿a-zisul „amic intim” al lui Eminescu, fa¡å de
asemenea bazaconii. Nea¿teptata lui tåcere constituie un indiciu suplimentar
cå nu Ocå¿anu, ci Chibici i-a pus la dispozi¡ie lui Teleor invocatul „model de
chitan¡å”. ¥n povestirile lui, Teleor invocå adesea, drept surså de informa¡ii,
pe un misterios „d. R…”. Oare, ini¡iala „R”, så fi provenit de la numele
(Chibici-)Revneanu? Din marea maså de minciuni puse pe hârtie de Teleor,
cât a inventat acesta ¿i cât a inventat „izvorul”, care-i susura discret la ureche?

Ce ni se cere så credem

Cu mult înainte ca Eminescu så-¿i dea sufletul, atot¿tiitorul Maiorescu
stabilise propriul diagnostic, tratat de istoricii literari cu respectul ¿i încrederea
datorate unei sentin¡e judecåtore¿ti. ¥n studiul Eminescu ¿i poeziile lui (1889),
Maiorescu nu laså loc nici unui dubiu:

„Dacå a înnebunit Eminescu, cauza este exclusiv internå, este înnåscutå, este
ereditarå.”

Eviden¡a faptelor îl obligå înså så recunoascå, în aceea¿i ordine de idei:

„Eminescu este o a¿a de covâr¿itoare inteligen¡å, ajutatå de o memorie cåreia
nimic din cele ce-¿i întipårise vreodatå nu-i mai scåpa (nici chiar în epoca aliena¡iei
declarate)” – subl. ns..

Temându-se så facå afirma¡ii tran¿ante, Maiorescu apeleazå la voci stråine,
cårora le dicteazå ce så spunå. Astfel, el scrie despre Eminescu:

„…lovit în iunie 1883 de izbucnirea nebuniei, al cårei germen era din na¿tere (se
remarcå repetarea ideii – n. ns.), îndreptat întrucâtva la începutul anului 1884, dar
degenerat în forma lui eticå ¿i intelectualå, apucat din nou de nemiloasa fataliatate
ereditarå (insistent, avocatul! – n. ns.), Eminescu moare la 15 iunie 1889 într-un institut
de aliena¡i.”

Aici este puså o stelu¡å, care face trimitere la subsolul paginii, unde citim:

„Amånunte exacte asupra fazelor din urmå ale vie¡ei lui Eminescu le då un articol
al d-lui G. Kirileanu, publicat în Convorbiri literare, la 1907”.
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Dar Kirileanu, fiind nåscut în 1872, avea doar 11 ani când s-a produs
„eclipsa” lui Eminescu. Prin urmare, informa¡iile furnizate de el în 1907 erau
ob¡inute, în cel mai bun caz, la mâna a doua. Faptul cå Maiorescu îl socote¿te
autor de referin¡å în ceea ce prive¿te „fazele din urmå ale vie¡ei lui Eminescu”,
departe de a fi o garan¡ie, impune pruden¡å. Så ne amintim cå acela¿i Maiorescu
l-a pus pe S. Mehedin¡i så-i semneze autobiografia, ¿i-a min¡it propria familie,
a indus Justi¡ia în eroare ¿i, în general, dacå poate fi invidiat pentru averea lui
frumu¿icå, în plan moral, nu este deloc un model demn de urmat!

Ideea cå Eminescu nu ¿i-ar mai fi revenit niciodatå era indispensabilå lui
Maiorescu, numai ea justificând abuzurile comise împotriva celor mai
elementare drepturi civile ale „protejatului” såu. Ulterior, tot soiul de pribegi
prin via¡å ¿i de pråbu¿i¡i intelectual aveau så se pronun¡e cu teribilå competen¡å.
¥ntre ei, pacien¡i deghiza¡i în medici. Bunåoarå, doctorul A. ªunda, în loc så se
caute pe sine, va scrie (Nevroza lui Eminescu, 1903):

„Din informa¡iile noastre particulare (?!) reese cå mai multe crea¡iuni artistice ale
lui Eminescu au fost fåurite în stare de sub con¿tien¡å ca Ruga unui dac, La steaua care
a råsårit, prima parte din Scrisoarea a III-a, articolul program din revista «Fântâna
Blanduziei» etc. etc.” (subl. ns.).

Faptul cå doctori ca A. ªunda nu au beneficiat de tratament medical este,
desigur, regretabil. ªi mai trist råmâne înså faptul cå dintre colegii unor
asemenea neferici¡i nu s-a gåsit nimeni care så le corecteze abera¡iile, fåcând
discret cu ochiul cititorului nedumerit. Tåcerea dumnealor a stimulat apari¡ia
de sub tipar a tot mai multe ¿i mai nåstru¿nice diagnostice medicale puse lui
Eminescu – toate, stabilite fårå ca vreunul dintre domnii care le-au emis så
efectueze verificåri deontologice elementare.


Cine crede cå dezvåluiri precum cele de mai sus ori cele care urmeazå

oferå ziaristului vreo satisfac¡ie se în¿ealå. Nu este deloc simplu ori plåcut så
fii pus în situa¡ia de a trebui så negi ceea ce credeai de o via¡å cå ar merita
respect. Cazul Eminescu este senza¡ional inclusiv prin faptul cå då la ivealå
fa¡a nebånuitå a personajelor care, mai mult ori mai pu¡in con¿tient, au contribuit
la distrugerea programatå a acestuia. Tocmai de aceea, elementele de senza¡ie
nu au nimic triumfalist pentru ancheta jurnalisticå, fiind profund tragice ¿i
revoltåtoare. Mâr¿åviile comise împotriva lui Eminescu într-o perioadå extrem
de asprå ¿i de agitatå (dar pe care unii încearcå så ne-o prezinte drept calmå ¿i
generoaså) au fost atât de mari, încât acesta nu trebuia så fie genial, pentru
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ca nedreptå¡ile petrecute så provoace o indignare pe måsurå – greu de reprimat.
ªi dacå e tot mai limpede cå nu doctrina estetului, ci viclenia avocatului ¿i
omului politic Maiorescu a patronat complotul împotriva lui Eminescu, måcar
de acum înainte så ne resemnåm cu ideea cå nici inteligen¡a sclipitoare, nici
chiar geniul nu presupun, automat, virtute. Omul poate fi una, opera lui – alta.

ªu¡ii

Suntem obliga¡i så-l citåm iar pe D. Teleor:

„D. N. Påtra¿cu, cunoscutul critic, îi ¡inea drumul lui Eminescu ca så-i dea bani
pentru hranå. D-sa era casier, însårcinat de «Junimea» în acest scop, cåci Eminescu
dacå avea o mie de lei în mâna lui, o cheltuia pe toatå într-o singurå zi.”

Acesta era formidabilul „avar”, care-l lovise pe Cålinescu în sensibilitate?
Fantasmagoriile lui D. Teleor sunt ordinare ¿i prin formå ¿i prin con¡inut, dar,
afarå de Caragiale, care ¿i-a manifestat public revolta („…inexactitå¡ile,
nimicurile nåscocite, neadevårurile absurde ce se spun de trei ani de zile pe
socoteala lui må revoltå…” – Douå note), ele nu par så fi supårat pe nimeni
altcineva. Am citat ¿i minciunile lui Teleor deoarece, ele fiind publicate în
primii ani ai secolului XX, conchidem cå zvonul privind un ajutor bånesc
acordat de Junimea lui Eminescu era un neadevår care circula cu mult înainte
ca Petra¿cu så pritoceascå varianta din 1934. Faptul cå acesta l-a preluat în
edi¡ia prin care spera så î¿i „îmbunåtå¡eascå” minciunile, ne îndreptå¡e¿te så
credem cå tot el îl ¿i lansase. Indiferent de asemenea detalii, faptul ne aratå cå
exista o anume dinamicå a modificårilor de scenariu ¿i cå, a¿a cum spusese
Caragiale, mul¡i încercau så câ¿tige câte ceva de pe urma lui Eminescu.

Regretabil – ¿i exasperant – este faptul cå minciunile spuse sau scrise despre
Eminescu par så fie inepuizabile. ¥n 1933, în introducerea volumului IV al colec¡iei
Studii ¿i documente literare, I. E. Torou¡iu scrie despre oamenii Junimii:

„Grija continuå de a nu-l låsa pe Eminescu în lipså de bani, a fåcut ca într’un
moment dat acesta så poarte asupra sa 2500 franci, ceea ce aståzi ar fi mai mult de
100.000 lei. Dar ¿i aici politicianismul interesat a cåutat så denatureze faptele ¿i så
loveascå indirect în Maiorescu, lansând acuza¡ia cå Eminescu s’ar fi pierdut din cauza
neajunsurilor ¿i mizeriei. Maiorescu a råspuns doar printr’un senin ¿i lini¿tit: nu-i
adevårat…”
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De ce trecea timpul, de aceea cre¿tea pretinsa sumå datå lui Eminescu!
Orientativ, precizåm cå ¿ederea la Döbling costa 12,5 lei/zi, costul total al
internårii lui Eminescu în acest ospiciu fiind de maximum 1.500 lei.

Cât prive¿te „acuza¡ia cå Eminescu s’ar fi pierdut din cauza neajunsurilor
¿i mizeriei”, nu subscriem ideii cå neajunsurile ¿i mizeria l-ar fi îmbolnåvit,
cum se spune, dar afirmåm cu tårie cå s-au depus mari strådanii pentru a-l
men¡ine într-o stare financiarå cât mai precarå. Nici Maiorescu, nici epigonii
lui, nici al¡i junimi¿ti ¿i nici vreun istoric literar devotat Junimii nu au demonstrat
contrariul, din bunul motiv cå adevårul a fost altul. De aceea, simpla contestare
de cåtre Maiorescu a acuza¡iei invocate de Torou¡iu nu ajunge pentru a-l dis-
culpa. ¥n situa¡ia datå, råspunsul lui „senin ¿i lini¿tit” nu are nimic „olimpian”.
Este o simplå ¿i tristå combina¡ie de indolen¡å ¿i arogan¡å.

Så revenim la N. Petra¿cu.
¥n Biografia mea, acesta mårturise¿te cå studiul lui, Eminescu, nu ar fi

fost publicat de Socec, dacå nu ar fi intervenit Maiorescu. Cu acea ocazie,
scrie el, magistrul l-ar fi recomandat „båtrânului librar”. Petra¿cu minte din
nou, cåci nu atunci l-a recomandat Maiorescu, ci încå din 1888. ¥ntr-o zi din
vara acelui an, Maiorescu l-a trimis ca pe un båiat de caså (ceea ce, de altfel,
atunci chiar era), så ia banii cuveni¡i lui Eminescu, pentru a treia edi¡ie a
volumului Poesii. Dar despre acest episod Petra¿cu nu suflå un cuvânt în
lucrårile (sau, mai bine zis, în „lucråturile” lui) – fapt care lui îi måre¿te vina,
iar nouå, suspiciunile.

Se ¿tie cå, pentru fiecare sumå de bani primitå – sub un titlu sau altul –
dupå 28 iunie 1883, Eminescu a semnat chitan¡e. Spre deosebire documentele
cu adevårat importante, „råtåcite” pânå ¿i din doarele aflate în arhiva
Tribunalului, aceste chitan¡e au fost påstrate cu grijå, fiind date la ivealå
dupå moartea lui. ªi, cum era de a¿teptat, unii nu s-au sfiit så se laude cu ele,
pozând în filantropi, de¿i sumele trecute în unele dintre aceste hârtii scrise pe
col¡ul mesei erau, de fapt, drepturile båne¿ti ale lui Eminescu.

Så urmårim în detaliu ce destina¡ie au cåpåtat veniturile cuvenite lui
Eminescu de pe urma primelor trei edi¡ii ale volumului Poesii ¿i cum a contribuit
Petra¿cu la deturnarea unora dintre ele.

¥ntr-o scrisoare ca o declara¡ie politicå, pe care este evident cå Maiorescu
a scris-o spre a fi datå cândva publicitå¡ii, magistrul îi scrie lui I. V. Socec,
negru pe alb:

„De venitul acelui volum, pe care fire¿te l-a¡i dat în primirea lui Eminescu, s’a putut
bucura poetul în cei din urmå ani ai vie¡ei sale” (17 decembrie 1892).
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Chiar så fi dat Socec venitul „în primirea lui Eminescu”? Tot Maiorescu
zice cå nu! De pildå, la 5 mai 1884, îi scrie Emiliei:

„Potrivit îndemnului meu, Socec trimite azi lui Missir peste 600 de franci pentru
casa de între¡inere a lui Eminescu. Banii sunt din vânzarea poeziilor. Pentru 8 Mai
pânå la 8 Iunie a¡i ¿i primit bani; cu ace¿ti 600 e asiguratå între¡inerea pânå la 8 August.
¥ntre timp merg contribu¡iile înainte” (subl. ns).

Deci, inten¡ia lui Maiorescu era ca banii så ajungå la „gospodina” Missir,
care urma så-i dråmuiascå cum dorea ¿i cum se pricepea. Pare destul de limpede
cå ne aflåm în fa¡a unui caz în care tutela nu fusese deciså de drept, dar se
exercita de fapt. ¥n gândirea lui Maiorescu, cei 600 de franci, constituind
drepturile de autor cuvenite lui Eminescu pentru prima edi¡ie, trebuiau så asigure
existen¡a acestuia pe cel pu¡in douå luni – respectiv, iulie ¿i august. Se pare
înså cå s-a întâmplat ceva neprevåzut, care a dat peste cap acest plan, obligându-l
pe Missir så-i dea cei 600 de lei lui Eminescu. Pentru cå, iatå ce-i scrie Missir
¿efului lui din Bucure¿ti:

„Am primit de la Chibici un mandat de 170 de fr. pentru Eminescu ¿i nu ¿tiu dacå e
bine så-i dau acum to¡i banii. Trebuie så ¿ti¡i cå el are acum cel pu¡in 1.500 fr. asupra sa,
deoarece 600 de la Socec (subl. ns.), 200 de aice, a primit acum în urmå ¿i Pompiliu îmi
spune cå dinainte avea al¡i 800 (îl controlase, în zilele în care locuise la el? – n. ns.).
Acum eu de¿i strâng înainte, nu ¿tiu dacå este de vrun folos så-i dåm acum ace¿ti bani ¿i
cei ce se vor mai strânge, sau dacå nu ar fi mai bine så-i dåm pe urmå în timpul vacan¡elor
sau ¿i mai târziu, când ar fi nevoie” (13 mai 1884).

Så fi intervenit Emilia, prin mâna cåreia au trecut un timp sumele destinate
lui Eminescu? Este plauzibil. Din întregul mediu junimist ie¿ean, ea era cea
care opunea rezisten¡å maximå ¿mecheriilor de orice fel, fie ¿i bine inten¡ionate.
Cert råmâne cå Socec nu a dat banii „în primirea lui Eminescu”, ci i-a predat
lui Maiorescu. Iar acesta nu i-a expediat nici el direct lui Eminescu, cum ar fi
fost normal, încercând så-i amestece, la gråmadå, cu sumele colectate. Prin
urmare, dacå cei 600 de lei au ajuns, totu¿i, la Eminescu, faptul s-a datorat
unei interven¡ii despre care nu de¡inem detalii.

Din moment ce Missir propunea ca, temporar, lui Eminescu så nu i se mai
dea nici o para din banii strân¿i, deducem cå nu fusese gåsit un pretext sub
care så îi fie înmânatå cu regularitate o anumitå sumå. Totodatå, devine clar cå
nu vom afla niciodatå cu precizie câ¡i bani din totalul colectelor au ajuns cu
adevårat la Eminescu. Potrivit informa¡iilor furnizate de A. Z. N. Pop, din
2.432 de lei strân¿i, nu se ¿tie cu precizie cum au fost cheltui¡i decât 507 (adicå
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mai pu¡in de 21 la sutå din total), care apar ca fiind direct „da¡i lui Eminescu”,
în douå tran¿e inegale (200 + 307), stabilite Dumnezeu ¿tie pe ce criterii (vezi
Contribu¡ii…). Peste 21 de ani, acela¿i A. Z. N. Pop va publica o completare
a acestor informa¡ii, din care rezultå limpede cå Missir, casierul, avea chitan¡e
pentru toate cheltuielile (sau plå¡ile), mai pu¡in pentru cei 500 de lei, despre
care ni se spune cå i-ar fi fost da¡i lui Eminescu sub semnåturå!

Pentru edi¡ia a doua a volumului Poesii, Eminescu a primit o micå sumå:

„500  cinci sute lei noi am primit prin d. T. Maiorescu de la d. Socec ca a compte
pentru edi¡iunea a doua a poesiilor mele.

Ia¿i 14 septemvrie 1885.
M. Eminescu” (subl. ns.).

Aceastå chitan¡å aratå cå este vorba de un acont, nu de plata integralå a
drepturilor båne¿ti. A mai primit Eminescu ¿i restul? Nu existå nici un
document care så ateste a¿a ceva. ¥n schimb, de la Leon Onicescu aflåm cå:

„Eminescu foarte indiferent råspundea cå a avut bani dar i-a cheltuit cu boala ¿i a
zis : Nu vroiesc så cer nimånui ¿i ¿tiu cå n-am. Am så iau de la unii chiar pentru o editurå
¿i nu-mi trimite (subl. ns.).

¥l îndemnam så scrie la acei de la cari are så ieie bani ¿i n-a voit. Totdeauna indiferent:
Las-cå-mi or da iei.”

Editura la care se referea Eminescu o fi fost Socec? Credem cå da. Drept
posibil argument prezentåm epistola trimiså de Eminescu magistrului, la
14 martie 1888, când îi scrie:

„Dacå înså d-l Mor¡un ar fi renun¡at la ideea de a scoate edi¡iunea a treia, atunci vå
rog a da urmare binevoitoarelor d-voastre inten¡iuni ¿i a încheia cu d-l Socec, iar prisosul
eventual de la edi¡ia a doua sau un acont asupra edi¡iei a treia, vå rog så binevoi¡i a le
trimete (subl. ns.) sub adresa mea prin mandat po¿tal (M. Eminescu, Boto¿ani).”

(¥n edi¡ia din 1892, Petra¿cu scrie: „…¿i a i se trimite prisosul de bani
eventual dela edi¡ia a doua sau un acont pentru edi¡ia a treia…” – subl. ns.
Cum cuvintele subliniate reproduc aproape identic textul lui Eminescu,
credem cå epistola citatå a fost una dintre cele pe care Maiorescu i le-a pus la
dispozi¡ie lui Petra¿cu, din propria arhivå. Aceasta, desigur, cu condi¡ia ca
paginile privind via¡a lui Eminescu så fi fost scrise chiar de Petra¿cu, nu de
Maiorescu, magistrul experimentând, astfel, metoda pe care avea så o
foloseascå ¿i în cazul lui S. Mehedin¡i, cåruia i-a cerut så-i semneze
autobiografia, pentru a o face mai credibilå!)
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Maiorescu nu i-a råspuns lui Eminescu, dar a folosit aceste rânduri pentru
a publica a treia edi¡ie a Poesiilor (pe care Eminescu, amågit de Mor¡un, o
întârziase degeaba, sperând så înlocuiascå edi¡ia maiorescianå, cu o alta, gânditå
de el). Cum bani nu i-a trimis nici atât, rezultå cå, pentru Maiorescu, „prisosul
eventual” era zero. Lucrul este ciudat, deoarece edi¡ia se epuizase – deci,
editorul recuperase cheltuielile ¿i încasase profitul integral –, iar singurii bani
ajun¿i la Eminescu în contul acestei edi¡ii erau cei 500 de lei, plåti¡i cu ani în
urmå, la 14 septembrie 1885, „ca a compte”. Prin urmare, pe lângå aceastå
sumå, obligatoriu, Eminescu trebuia så mai primeascå o diferen¡å. Cine a luat
restul? Socec? Ne îndoim cå ¿i-ar fi permis så-l fure pe Maiorescu. Maiorescu
însu¿i? Foarte probabil, din moment ce, în 1888, avea så procedeze la fel. Se
pare cå, atunci când l-a acuzat cå ar câ¿tiga bani de pe urma lui Eminescu,
Caragiale a ¿tiut ce spune. Dacå Maiorescu a folosit banii lua¡i de pe urma
tipåririi poeziilor lui Eminescu ca så-¿i plåteascå trenul pânå la Viena ori dacå
i-a dat de pomanå nu ne intereseazå. Important råmâne faptul cå el a mers
pânå la a-l fura în mod deliberat pe Eminescu, pentru a-l men¡ine în stare
pauperå ¿i de dependen¡å.

¥n sfâr¿it, pentru cea de a treia edi¡ie (ultima apårutå cât timp Eminescu
a fost în via¡å), banii nu i-au revenit nici måcar pe cåi ocolite, necum direct
de la Socec, cum pretinde Maiorescu atunci când interesele i-o cer.

Iatå ce minunå¡ii scrie magistrul, la 27 iunie 1888:

„Stimate Domnule Socec,
Pentru Eminescu, care este aici ¿i nu e în starea sigurå de a se îngriji însu¿i, se

formeazå un Comitet de amici care så’l ia iarå¿i sub un fel de tutelå. Din acest Comitet
face parte ¿i d. N. Påtra¿cu, Secretar de Lega¡iune ata¿at acum la Ministeriul de Externe.

Vå rog, da¡i d-lui Påtra¿cu acomptul de 500 lei noi pentru edi¡ia a treia a poeziilor
lui Eminescu ¿i privi¡i deocamdatå aceastå scrisoare drept chitan¡å.

Cu deosebitå stimå
T. Maiorescu.”

Pe verso, N. Petra¿cu (pe atunci, subaltern al lui P. P. Carp) scrie ¿i
semneazå:

„Suma din fa¡å de cinci sute de lei, /500/ am primit’o”.

¥n culegerea sa de texte, grijuliul, dar u¿or întârziatul post-junimist
G. Muntean, prezintå de trei ori aceastå misivå: o datå, transcriså, ¿i de douå
ori în facsimil (o fotografie a textului ocupå întreagå coperta a patra a volumului
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Epistola prin care Maiorescu recunoa¿te cå, fårå moltiv ¿i fårå împuternicire legalå,
ac¡iona asupra intereselor lui Eminescu, ne¡inând seama de voin¡a acestuia.
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Eminescu – 100 documente noi). ¥ntr-o explica¡ie a acestui document, distinsul
autor de subsoluri scrie cu legendaru-i avânt:

„Formarea Comitetului de tutelå ¿i mi¿carea banilor care-i reveneau lui Eminescu
de pe urma editårii versurilor sale.”

¥n energica etalare a ignoran¡ei domniei sale, G. Muntean crede cå aceastå
scrisoare reprezintå o bilå albå pentru Maiorescu. ¥n fapt, epistola este una
dintre probele materiale cele mai compromi¡åtoare pentru avocatul nostru, cåci
astfel se dovede¿te cå Maiorescu se substituia Justi¡iei, folosind în mod abuziv
puterea de influen¡å pe care i-o dådea func¡ia de ministru al Cultelor. Ca ¿i
înainte ¿i ca ¿i dupå aceea, ¿i în iunie 1888, Eminescu era perfect sånåtos,
numitul „Comitet de amici” fiind o fic¡iune, la care Maiorescu a apelat cu
scopul clar de a-¿i însu¿i drepturile altcuiva. Cât prive¿te „mi¿carea” banilor
cuveni¡i lui Eminescu, este limpede cå ace¿tia circulau prin diverse buzunare
stråine, dar asta råmâne departe de a fi motiv de laudå pentru Maiorescu,
pentru Petra¿cu ori pentru Socec. De altfel, meritå så remarcåm cå, poate
fårå så-¿i dea seama, Socec tinde tot mai mult så devinå pårta¿ul lui Maiorescu
¿i al acoli¡ilor lui.

Complicitatea lui Petra¿cu este, cred, indiscutabilå, deoarece el ¿tia
foarte bine cå a¿a-zisul „Comitet de amici” (scris cu majusculå pentru a
induce în eroare) era o fic¡iune ¿i cå el, fire¿te, nu putea fi membru a ceva

Dovada scriså cå N. Petra¿cu
a luat banii care i se cuveneau
lui Eminescu.
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ce nu existå. Petra¿cu era, asemenea lui Maiorescu ¿i lui Chibici, avocat.
Cunoscåtor al Legii, când a semnat pentru primirea celor 500 de lei, el era
perfect con¿tient de faptul cå, astfel, comite o infrac¡iune ¿i cå ac¡ioneazå
împotriva intereselor lui Eminescu. Cum, la întâlnirea directå cu acesta
nu sesizase nimic neobi¿nuit, Petra¿cu ¿tia fårå doar ¿i poate cå Maiorescu
min¡ea cu neru¿inare atunci când îi scria lui Socec cå Eminescu n-ar fi „în
starea sigurå de a se îngriji însu¿i”.

Cei 500 de lei înhå¡a¡i de Petra¿cu nu i-au fost niciodatå numåra¡i în mânå
lui Eminescu, cu titlu de drepturi de autor. ªi, dacå ar fi fost, pur ¿i simplu,
fåcu¡i pierdu¡i, mai era cum mai era. Se vede înså treaba cå nici o ticålo¿ie nu
este suficient de mare pentru a nu putea fi depå¿itå de o alta.

Dupå moartea lui Eminescu, printre „documentele” inedite apårute pe
pia¡a editorialå din arhiva lui Petra¿cu s-au numårat ¿i patru chitan¡e, pe care
acesta le semnase în diferite ocazii. Unii entuzia¿ti pretind cå aceste chitan¡e,
care nici måcar nu acoperå în întregime cei 500 de lei, ar dovedi ajutorul
bånesc de care s-ar fi bucurat Eminescu din partea Junimii. Nimeni nu pare
surprins nici de faptul cå în chitan¡e nu se specificå titlul cu care au fost
primi¡i banii – ace¿tia putând fi, bunåoarå, ceru¡i cu împrumut. Så låsåm
înså deoparte asemenea amånunte ¿i, pentru a elimina orice dubii, iatå toate
sumele cuprinse în chitan¡ele pe care se spune cå le-ar fi  de¡inut Petra¿cu
(toate dateazå din anul 1888):

septembrie – Eminescu semneazå douå asemenea hârtii, una pentru
primirea a 136 de lei, cealaltå pentru 70 de lei;

5 octombrie – Petra¿cu îi då lui Eminescu 117,50 lei;
9 decembrie – „Am primit suma de una sutå douåzeci franci de la

D-nul Nicolae Petra¿cu. / M. Eminescu” (¿i facsimilul acestei fi¡uici este
prezentat de G. Muntean tot de douå ori în aceea¿i culegere de documente: o
datå chiar pe copertå, så sarå bine în ochi ¿i a doua oarå în interior, ca nu
cumva så o uite cititorul).

Aritmetica elementarå ne aratå cå, din cei 500 de lei care i se cuveneau,
Eminescu ar fi primit, cu ¡ârâita, numai 443 de lei ¿i 50 de bani, tran¿ele începând
a fi achitate abia din septembrie, de¿i Petra¿cu înhå¡ase întreaga sumå încå din
iunie, la ordinul lui Maiorescu ¿i cu acordul lui Socec!

ªi så nu uitåm un lucru: cei 500 de lei erau, ca ¿i în cazul edi¡iei a doua,
doar un avans din pre¡ul integral pe care Socec i l-a achitat lui Maiorescu.
Avem motive temeinice så credem cå, pentru fiecare edi¡ie, Socec i-a plåtit
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lui Maiorescu o sumå totalå de circa 2.000 de lei – din care, Eminescu abia
dacå a primit un sfert (asupra acestei teme, vom reveni în alte pagini).

Maiorescu nu s-a mul¡umit doar så ia banii lui Eminescu. I Gråmadå a
publicat un studiu pe marginea rela¡iei dintre Eminescu ¿i România junå,
între ai cårei membri fondatori se numåra ¿i Carol I. Iatå un extras din
prezentarea lui Gråmadå  („Societatea Academicå social–literarå «România
Junå» din Viena – 1871–1911. Monografie istoricå”; publicatå de Editura
societå¡ii „România junå”, în 1912):

„Nu putem spune cå el [Eminescu] a fost pre¡uit dupå merit de «România Junå»
încå pe când tråia, cåci abia cu ocazia serbårilor date de societatea noastrå în onoarea
«Convorbirilor literare» în 1882 a fost declamatå pentru prima datå în public o poezie
de Eminescu, anume partea primå din «Scrisoarea a treia».

El înså ne-a sprijinit societatea noastrå cât a putut; pentru primul nostru almanah
literar din 1883, poetul ne-a trimis un strålucit cap de operå, poezia sa «Luceafårul»,
care a fost mai târziu declamatå în «Convorbiri litarare» din acela¿i an. Din nefericire
originalul acestei måestre poezii a dispårut înainte de vr’o câ¡iva ani din arhiva societå¡ii,
¿i acum se va fi aflând la vre’un amator de astfel de raritå¡i. Pentru almanahul al doilea
din 1888 el nu ni-a mai putut trimite nimic, cåci era greu bolnav, ¿i de aceea dl. Maiorescu
ne-a dat sfatul ca så reproducem din «Convorbiri literare» douå poezii de ale nefericitului
poet: «De ce nu-mi vii? » ¿i «Kamadeva».*

Un an mai târziu Eminescu închise ochii pentru totdeauna, ¿i sufletu-i chinuit de durerile
lumii acesteia påråsi haina de lut, care-l ¡inea încåtu¿at, ca så intre în Nirva cea atât de
doritå de dânsul. ¥n acela¿i an cu Eminescu au mai murit câ¡iva membri fondatori ¿i onorari
ai Societå¡ii: eppul I. Popasu, Neculai cav. De Grigorcea, B.G. Poppovits ¿i generalul
român Adrian. «R. Junå» a trimis cununi de flori pentru mormintele lor ¿i a pus de s-a
oficiat câte un parastas pentru sufletele celor råposa¡i; pentru Eminescu înså, care prin
numele såu a dat societå¡ii noastre toatå strålucirea ¿i numele cel bun de care se bucurå
azi, «R. Junå» n-a aflat nici o floare, ¿i n-a pus nici un cleric ca så-¿i înal¡e rugåciunile
cåtre D-zeu pentru sufletul celui mai genial membru ce l-a avut ea...” (subl. ns.).

* Este vorba, probabil, de scrisoarea trimiså de Maiorescu la 3 iunie
1887, în care acesta scria: „Eminescu tot mai tråie¿te, de¿i este intelectual
pierdut; fiindcå tråie¿te, trebuie så figureze în almanah” (subl. ns.).
Reamintim cå, un an mai târziu, avea så-i spunå cam acela¿i lucru ¿i lui
Socec, pentru a ob¡ine drepturile de autor cuvenite lui Eminescu. Cu toate
acestea, în toamna lui 1888, Eminescu a citit Laïs, pieså abia încheiatå.
Din formulare, Maiorescu apare aproape iritat de faptul cå Eminescu nu
dådea semne cå ar inten¡iona så moarå mai repede.
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Diploma¡ie ¿i fårådelege

Pânå unde merge neru¿inarea?
¥n articolul intitulat Ironie (iulie 1890), Caragiale a fåcut o dezvåluire pe

care criticii, socotind-o nepotrivitå cu obrazul fardat al marelui lor înainta¿, nu
o iau în seamå decât tangen¡ial – unii folosind-o chiar în favoarea lui Maiorescu,
ca pe o pildå de, vezi Doamne, atac nefundamentat împotriva acestuia:

 „…aståzi se månâncå mul¡i bani – direct, cu opera lui, indirect, sub
pretextul numelui lui…”;

 „S-a zis cå era risipitor ¿i cå, orice sumå ar fi trecut prin mânå-i, el tot
nefericit ar fi fost, de vreme ce nefericirea lui era de un fel curat moral. Minunatå
judecatå, dar ieftinå scuzå pentru acei ce l-au låsat totdeauna în lipså, de¿i-l
puteau ajuta cu toatå dignitatea, de¿i apropierea lui le-a fåcut cinste ¿i...
profit – ¿i încå le face” (subl. ns.).

Gre¿e¿te Caragiale? Paginile de pânå aici demonstreazå din plin cå, a¿a
cum scrie acesta, exista posibilitatea ca Eminescu så fie ajutat „cu toatå
dignitatea”, dar nu s-a dorit acest lucru. „Apropierea lui” Eminescu i-a fåcut
cinste lui Maiorescu? Credem cå nimeni nu poate så conteste acest lucru, atâta
vreme cât, de decenii, pentru public, numele magistrului nu este legat atât de
propria lui operå, cât de a¿a-numita „protec¡ie” pe care i-ar fi asigurat-o lui
Eminescu. Rela¡ia cu acesta din urmå l-a påstrat mult mai viu în memoria
colectivå, decât au reu¿it så o facå volumele Critice ori culegerile cu Discursuri
parlamentare. ªi aceasta, deoarece Maiorescu a fost – în toate, se pare – omul
conjuncturii, cu fler, dar lipsit de scânteia geniului.

Caragiale mai afirmå cå aceea¿i „apropiere” a lui Eminescu ar fi adus unora
profit. Suntem convin¿i cå spune adevårul. Chiar dacå anumite documente au
dispårut, din cioburile de informa¡ie existente se va putea reconstitui în destul de
mare måsurå adevårul în aceastå privin¡å. Pânå atunci, oferim un mic exemplu.

¥ntr-o noti¡å de subsol a variantei din 1934 a studiului Eminescu, N. Petra¿cu
oferå o informa¡ie unicå în întreaga bibliografie privitoare la via¡a lui Eminescu:

„Vorbind lui Carp, care era ministru de Externe, el îmi dådu din cheltuelile
Ministerului de câteva ori câte 300 lei, cu care putui câtva timp så înlesnesc primele
necesitå¡i ale lui Eminescu ¿i så-i cumpår un rând de haine”.
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Cite¿ti ¿i-¡i cau¡i imediat batista. Dacå stai så ¿i gânde¿ti, îi recuno¿ti pe
acei istorici literari care opereazå dupå principiul dubios cå o ¿tire este sau nu
realå în måsura în care sluje¿te teoriilor dumnealor, î¡i explici, astfel, ¿i de ce
spusele lui Petra¿cu nu au fost infirmate atâta amar de ani, de¿i omul nostru
minte sfruntat, ¿i-atunci plângi de-a binelea.

Dacå Petra¿cu ar fi primit de la Carp, pentru Eminescu, „de câteva ori
câte 300 lei”, ar însemna cå, în perioada mai 1888 – ianuarie 1889,
„protejatului” i-ar fi fost da¡i cel pu¡in 900 de lei (deci, o medie de 100 de lei
pe lunå). Så zicem cå a¿a ar fi fost. Cum chitan¡ele lui Petra¿cu acoperå numai
443,5 lei, întrebåm: cine a tocat diferen¡a de minimum 456,5 lei (dacå luåm în
calcul ¿i cei 500 de lei primi¡i de la Socec, suma lipså cre¿te la 956,5 lei)?

Nu spunem cå nu or fi fost manevrate parale în numele lui Eminescu (cum
acuzå Caragiale, fårå så nominalizeze), dar ne surprinde faptul cå aceastå
informa¡ie nu existå în edi¡ia Petra¿cu-1892, trebuind så treacå jumåtate de
secol, pentru ca autorul så-¿i aducå aminte de un element atât de important.
Sus¡inem înså ferm cå, în cazul în care Petra¿cu nu ar min¡i din nou, banii
respectivi au fost utiliza¡i în mod fraudulos, ei neajungând la destinatar.

Celor care, poate, ne vor cere så demonstråm acest lucru le amintim cå nu
noi trebuie så prezentåm dovezi, ci aceia care sus¡in cå Eminescu ar fi fost
finan¡at ¿i de Ministerul de Externe. Dar, pentru a-i tempera pe acei procurori
literari agresivi,  care spun prostii, dupå care au preten¡ia ca to¡i ceilal¡i så-¿i
piardå vremea cu ei, spre a le demonstra cå au rostit inep¡ii, oferim câteva
prilejuri de reflec¡ie.

Ministerul Afacerilor Stråine nu dådea bani „cu titlul milei” (cum
inventeazå A. Z. N. Pop, parcå din spaima cå Petra¿cu ar putea min¡i mai
mult decât el), nici dacå te vedea murind la poarta lui. Dacå, totu¿i, ar fi
fåcut-o, suma respectivå trebuia justificatå la contabilitate. Or, nimeni nu a
pretins – deocamdatå – cå ar fi våzut astfel de acte oficiale. Cel care lua
paralele trebuia så dovedeascå cå, într-adevår, le-a folosit pentru a achita
chiria lui Eminescu, nu pentru a trage un ¿naps (caz în care, cele patru
chitan¡e cu patos invocate ar fi trebuit så se gåseascå în arhiva Externelor,
nu în cåmara lui Petra¿cu).

Din primåvara pânå în toamna lui 1888, ºara a fost conduså de primul
guvern Theodor Rosetti (unul dintre cei cinci întemeietori ai Junimii). ¥n cazul
în care acest guvern ar fi inten¡ionat så-l ajute pe Eminescu, må îndoiesc cå ar
fi ac¡ionat în mod ocult ¿i prin Externe, unde se afla P. P. Carp, care numai
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simpatie nu avea pentru Eminescu. Mult mai plauzibil ar fi sunat dacå Petra¿cu
¿i to¡i cei care l-au luat ¿i continuå så îl ia în serios pe acesta ar fi pretins cå
ajutorul ar fi venit de la Maiorescu, ¿i el ministru pe-atunci, la Culte ¿i
Instruc¡iune Publicå – ¿i ad-interim la Agriculturå, Industrie, Comer¡ ¿i
Domenii. De bine, de råu, lumea ¿tia – gre¿it, dar ¿tia – cå „protectorul” lui
Eminescu ar fi Maiorescu, iar ministerul condus de el era direct interesat de
oamenii de culturå ai ºårii. Maiorescu nu a mi¿cat un deget pentru a-l ajuta pe
Eminescu, dar, consecvent ac¡iunii începute în iunie 1883, ¿i-a agitat energic
ambele mâini pentru a-l distruge.

Judecata netratatå a unor istorici literari

A. Z. N. Pop îi acordå credit total lui N. Petra¿cu, cu toate cå informa¡ia
acestuia, privind ajutorul bånesc dat de Carp lui Eminescu, era neverificabilå
¿i provenea dintr-un singur izvor – ¿i acela viciat. Fårå urmå de ezitare, istoricul
scrie în lucrarea Pe urmele lui Mihai Eminescu:

„¥n etapa primåvara 1888 – ianuarie 1889, dupå care a fost internat fårå întoarcere,
[Eminescu] locui o «odåi¡å såråcåcioaså situatå într-o cotiturå întunecoaså din fundåtura
unui coridor din etajul al III-lea al vastului labirint al hodorogitei case Mercu¿ din Pia¡a
Teatrului Na¡ional», închiriatå de domnul Herman Weinberger. Chiria i-o plåtea criticul
literar Nicolae Petra¿cu, tânår diplomat, din ce putea ob¡ine cu titlul milei de la Ministerul
Afacerilor Externe prin Petre P. Carp. S-a påstrat o chitan¡å din trista duratå din urmå a
zilelor poetului:

«L.N. 50 Am primit suma de lei noi cincizeci de la d. M. Eminescu, plata chiriei de la
5 iuliu pânå la 5 august 1888.

Herman Weinberger».”

Augustin Z. N. Pop este considerat ca fiind un profesionist într-ale istoriei
literare, un om care a luminat multe cotloane umbrite din biografia lui Eminescu.
Fårå så-i conteståm anumite merite, adaugåm: dar a ¿i ascuns ¿i falsificat destul.
Prea destul! A strâns în sute de pagini informa¡ii neesen¡iale, care buimåcesc
cititorul obi¿nuit, råpindu-i posibilitatea de a-¿i forma singur o privire criticå
de ansamblu, ¿i, pe de altå parte, a eliminat sau a prezentat trunchiat date
fundamentale. Sau, ca ¿i în textul mai sus invocat, A. Z. N. Pop a prezentat drept
certe informa¡ii ireale, pe care nu s-a ostenit så le verifice. Cine-l ia în serios, ¿i-
l imagineazå pe N. Petra¿cu – o vreme, ¿eful de cabinet al lui P. P. Carp –
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båtând la u¿a acestuia ¿i cerându-i ceva parale, întrucât se apropia data de 5 a
lunii ¿i trebuia plåtitå chiria lui Eminescu. Or, asemenea secven¡å poate fi întâlnitå
într-un film de fic¡iune, dar nu are ce cåuta într-o biografie a lui Eminescu,
care se mai vrea ¿i ¿tiin¡ificå. Så admitem cå A. Z. N. Pop a gre¿it (cine nu
gre¿e¿te?). Dar ceilal¡i colegi ai lui? Ce så în¡elegi atunci când vezi cum se
depune o adevåratå strådanie de consolidare a neadevårului, de protejare a lui,
chiar ¿i prin violen¡å? Eroarea profesionalå a unui om este fireascå. Atunci
când ea se extinde înså, cuprinzând majoritatea celor care practicå aceea¿i
meserie, ¿i când comentariul critic asupra ei este ca ¿i interzis, lucrurile se
schimbå, luând o turnurå periculoaså. Gre¿eala capåtå greutatea unui element
de doctrinå religioaså, iar sus¡inåtorii ei, datoritå inflexibilitå¡ii lor, devin fanatici.

A. Z. N. Pop repetå aceea¿i dezinformare în mai multe dintre lucrårile lui,
dar în nici una dintre acestea nu spune de unde aflase el cå Petra¿cu era cel
care plåtea chiria pentru locuin¡a lui Eminescu. ¥n schimb, un råspuns la aceastå
întrebare gåsim la unul dintre colegii såi de breaslå, G. Munteanu:

„De-ar fi avut ¿i continuitate, îndeletnicirile gazetåre¿ti ar fi asigurat prin urmare,
de bine, de råu, «mijlocul sigur de existen¡å» ce determinase pe poet så vinå în Capitalå.
Cå nu va fi fost totu¿i a¿a ¿i cå salariul de la România liberå i se va fi  plåtit cu
intermiten¡ele din epoca Timpului o aratå un numår de chitan¡e din care rezultå cå un
ajutor paralel îi oferea Nicolae Petra¿cu. O asemenea dovadå, din 27 iulie 1888, reprezintå
plata chiriei de cåtre Eminescu – de la 5 iulie la 5 august – pentru odaia ce ocupa în
locuin¡a unui anume Herman Weinberger. Faptul cå chitan¡a aceasta s-a påstrat în arhiva
lui Petra¿cu, alåturi de altele douå din septembrie, una din 5 octombrie, iar alta din 9
decembrie 1888, aratå cå tânårul critic ¡inea la dispozi¡ia poetului sumele de bani pe
care le reclamau trebuin¡ele cotidiene” (subl. ns.)

Interesantå logicå! Potrivit lui G. Munteanu, dacå pui mâna pe chitan¡ele
care dovedesc cå o persoanå ¿i-a achitat între¡inerea, po¡i så pretinzi cå
respectivul a fost între¡inut de tine? Prin urmare, dacå respectiva chitan¡å ar
fi ajuns la Nicu Xenopol, la Macedonski ori la ªu¡u, trebuia så credem cå
respectivul a plåtit din caseta personalå chiria locuin¡ei lui Eminescu?

Pozi¡ia lui G. Munteanu surprinde cu atât mai mult cu cât Weinberger
scrie în chitan¡a eliberatå cå a primit banii de la Eminescu, nu de la Petra¿cu.
Iar dacå, a¿a cum pretinde Petra¿cu (pe care istoricii literari par så îl creadå în
bloc), banii ar fi provenit de la Ministerul Afacerilor Stråine, cum justifica
Petra¿cu (sau Carp) cheltuirea lor? Oare, Externele aveau posibilitatea de a
deconta orice, oricum?
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ªi-apoi, dupå ultima arestare a lui Eminescu, petrecutå la o datå încå
incertå (fapt care aratå cât de legalå a fost), crede cineva cå „amicii” nu i-au
cotrobåit prin caså? Chiar nu e de mirare cå de la ultima lui adreså din
Bucure¿ti nu ne-a parvenit absolut nici un manuscris eminescian?

Ideea cå Petra¿cu ar fi plåtit chiria lui Eminescu o sus¡ine ¿i I. E. Torou¡iu,
care poartå o mare responsabilitate pentru popularizarea acestui neadevår. ¥ntr-un
grupaj de opt documente, publicate sub genericul „Mihai Eminescu cåtrå
Nicolae Petra¿cu” (Studii…, VI), Torou¡iu a inclus ¿i aceastå chitan¡å, de¿i
singura ei legåturå cu Petra¿cu constå în faptul cå, într-un mod oarecare,
necunoscut, a ajuns în arhiva acestuia. Pozi¡ia lui Torou¡iu este cu atât mai
ciudatå, cu cât, în acela¿i volum, mai publicå ¿i lucrarea Biografia mea (1937),
în care Petra¿cu nu mai scrie nimic despre pretinsele ajutoare date lui Eminescu,
singurele cheltuieli cu acesta reducându-se la a-l invita „de câteva ori la Teatrul
Na¡ional” ¿i de douå-trei ori „la Restaurantul Hugues, vizavi de teatru”. ¥n
nici una dintre scrierile lui Petra¿cu nu gåsim elemente care så convingå cå
acesta a fost vreodatå la sufletul lui Eminescu ¿i invers. Totul este rece, formal,
Petra¿cu tratând „chestiunea” de pe pozi¡ii de superioritate.

P. P. Carp sau cum se inventeazå un „protector”

¥n aceea¿i lucrare, tipåritå în 1978, A. Z. N. Pop reia ideea dependen¡ei
financiare:

„Eminescu în ultimul popas bucure¿tean nu ¿i-a dobândit nici însånåto¿ire ¿i nici n-
a putut så-¿i câ¿tige existen¡a”.

Dacå nu ¿i-a putut „câ¿tiga existen¡a”, cum a tråit, totu¿i?
Când încercåm så cåutåm un råspuns la aceastå întrebare, trebuie så ¡inem

cont de realitå¡ile vremii. ¥n epocå, unii oameni î¿i duceau via¡a cu câ¡iva poli
pe lunå. Chiar salariul unui subbibliotecar, så ne amintim, era de numai 171 de
lei – bani buni, dacå ne gândim cå un ajutor de subprefect primea doar 110 lei
leafå, iar în ministere, un sub-¿ef de birou primea 200 de lei. Tot pe atunci,
înså, un litru de vin vechi de Odobe¿ti costa 60 de bani (vinul nou, doar 40 de
bani), oul de gåinå era 5 bani, franzela de 1 kilogram costa 25 de bani, kilogramul
de brânzå era cam un leu, cel de carne de porc sub 75 de bani, iar cel de målai,
12–13 bani. La asemenea pre¡uri, ca så bei zilnic un litru de vin bun, så månânci
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un kilogram de pâine ¿i altul de carne, trebuia så plåte¿ti lunar 48 de lei (18 +
7,5 + 22,5). Desigur, toate aceste cifre sunt pur orientative. A subzista, în orice
condi¡ii, nu este un deziderat decât pentru oameni prea dispera¡i ¿i, pentru
unii, starea de comå poate deveni uneori preferabilå vie¡uirii lucide, mereu la
limitå, sub permanenta teroare a necunoscutei zile de mâine.

Nu de¡inem documente privind veniturile lui Eminescu în acel an, dar
¿tim cå supravie¡uirea lui, îndeosebi în acea perioadå, nu a fost deloc
costisitoare. Dacå Eminescu a scris ¿i pentru alte gazete afarå de România
liberå, dacå din jurnalisticå a câ¿tigat mult sau pu¡in, nu cunoa¿tem. Cert
este cå Junimea politicå nu avea numai amici în Capitalå ¿i cå participarea
lui Eminescu la România liberå (ziar devenit junimist din 1885) continuå så
fie învåluitå în cea¡å, de¿i necunoscutele puteau så fie simplu aflate, dacå
Maiorescu ar fi fost un protector real, iar M. Bråneanu (redactorul foii) ¿i
D. A. Laurian (patronul ei ¿i secretar general la Ministerul Cultelor, în timpul
mandatului lui Maiorescu) i-ar fi fost prieteni. Cazul Vernescu, asupra cåruia
nu insiståm acum, precum ¿i faptul cå, la comanda lui Maiorescu, într-o
conjuncturå ¿i la o datå necunoscute, Bråneanu s-a ocupat de predarea lui
Eminescu cåtre ªu¡u ¿i, mai apoi, i-a min¡it pe magistra¡ii Tribunalului, pentru
a înlesni punerea acestuia sub tutela unui consiliu de familie (alta decât cea
naturalå), din care fåcea ¿i el parte, aratå cå atât acesta, cât ¿i ¿eful lui, Laurian,
i-au fost lui Eminescu inamici zâmbitori. Necunoscutele problemei salarizårii
lui Eminescu sunt prea numeroase ¿i nu li se poate da de cap decât dacå s-ar
descoperi eventuale documente de platå concludente. Curios lucru, s-ar zice
cå nimeni nu a încercat så afle cu cât era plåtit Eminescu de Fântâna
Blanduziei, iar I. Scurtu, singurul care pare så fi discutat mai serios cu
Bråneanu despre acesta, nu l-a întrebat ¿i cu cât îl remunera.

¥n schimb, a aflat altceva:

„¥n 1888, dupå convalescen¡a din nebunie, [Eminescu] a fost angajat de Carp,
prin Bråneanu, la «România liberå», så scrie un articol pe såptåmânå. Scria regulat,
dar nu mai avea vechea vigoare; era logic, dar cam ¿ters.”

Din nou, Carp! Dacå am pune cap la cap informa¡iile lui N. Petra¿cu ¿i
M. Bråneanu ¿i dacå le-am da crezare, ar trebui så fim convin¿i cå, dupå
revenirea în Bucure¿ti, Eminescu ar fi dus-o ca în rai, liderul politic al Junimii
implicându-se direct pentru a-i cre¿te nivelul de trai. Dacå ar fi fost a¿a,
faptele ar deveni ilogice. ªi vom explica de ce. Eminescu a mers la Ia¿i doar
pentru cå nu a fost låsat så stea (liber) în Bucure¿ti. El nu se resemnase cu



327Nr. 3-5 Semnele timpului

ideea cå va råmâne în Ia¿i nici dupå ce fusese numit profesor. ¥ncå de la 27
decembrie 1884, Vlahu¡å îi scria lui Maiorescu, despre Eminescu: „Ar vrea
så vie în Bucure¿ti” (semn cå Vlahu¡å nu ¿tia în ce condi¡ii ajunsese acesta la
Ia¿i). Dacå, auzind din nou aceastå iritantå preten¡ie, magistrul ¿i-o fi spus
sau nu în barbi¿on: „så-i fie de bine!”, nu ¿tim, dar este cert cå nici måcar nu
s-a ostenit så-i råspundå lui Vlahu¡å în aceastå chestiune. Mai târziu, când se
afla la Boto¿ani, Eminescu îi mårturisea Harietei aceea¿i dorin¡å:

„Mihai îmi zice cå preferå în ora¿ mare så-¿i câ¿tige hrana cu o sutå de franci pe
lunå, de cât så tråiascå în provincie, fie chiar cu o sumå mult mai mare” (epistolå cåtre
Cornelia Emilian, 3 februarie 1888).

Eminescu nu era o „problemå” strict personalå a magistrului, ci a Junimii
întregi (¿i nu numai), care hotårâse cå acesta nu mai are ce så caute în Capitalå.
Prin urmare, Maiorescu a fost executantul unei decizii comune. ¥n acest context,
a crede cå P. P. Carp, colegul de guvern al magistrului ¿i ¿eful lui în ierarhia
politicå a Junimii, ar fi intervenit pentru a sus¡ine ¿ederea lui Eminescu în
Bucure¿ti devine o absurditate, pe care numai cel care nu vrea nu o remarcå.

ªi, totu¿i, din ce bani ¿i-a dus Eminescu traiul în Bucure¿ti?
Indiciile în care putem avea încredere sunt destul de vagi ¿i laså loc pentru

interpretåri. Bunåoarå, este sigur cå, atunci când a plecat din Boto¿ani spre
Bucure¿ti, Eminescu avea ceva bani cu el ¿i, foarte probabil, al¡i bani erau încå
depu¿i la Casa de economie ¿i împrumut. De exemplu, A. Z. N. Pop pomene¿te
o „adeverin¡å” semnatå de Eminescu la 19 decembrie 1887:

„Am primit prin Dnii Alexandru Vlådicescu ¿i I. Bådescu suma de ¿ase sute patruzeci
¿i ¿ase franci, dintre cari 246 în numerar ¿i patru sute în chitan¡a Casei de economie ¿i
împrumut din Boto¿ani, ca produs al reprezenta¡iunii de mar¡i 15 decembrie datå de
trupa dramaticå a Doamnei Fany Vlådicescu pentru folosul meu”.

Nu era pentru prima (¿i, poate, nici pentru ultima) oarå când Eminescu
avea bani în cont la Casa de economie. De¿i niciodatå nu a dispus de prea
mul¡i bani, Eminescu a ¡inut aici diverse sume. Ce-i drept, este vorba de sume
modeste, dar suficiente pentru a-l scoate dintr-un impas. Faptul este important,
întrucât contureazå un alt Eminescu: deloc abulic, el apare drept foarte prudent.
De altfel, dacå ne gândim, o asemenea imagine se aflå în deplinå consonan¡å
¿i cu tipul de gazetårie pe care l-a profesat. Puterea de a-i ajuta pe al¡ii din
pu¡inul personal ¿i de a råbda în tåcere poate fi, la fel de bine, calitate a unui
boem sau a unui om foarte calculat. Harieta este contradictorie când îl
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caracterizeazå pe Eminescu. Pe de o parte, o asigurå pe Cornelia Emilian cå
Eminescu „niciodatå n’a ¿tiut a se chivernisi” (8 decembrie 1887), cå ar fi
„un om care nu gânde¿te ce poate ajunge ¿i la care totul este nimic” (20
ianuarie 1888) ¿i cå „este lucru de mirare cui seamånå Mihai de-i a¿a de
risipitor” (3 februarie 1888). Pe de altå parte, tot Harieta scrie:

„ª’apoi curioaså naturå are, scumpå mamå. Pânå a nu-i veni în mânå banii scri¿i
mai sus, avea douå zeci franci din banii de la Mile ¿i nu i-a cheltuit, înså cum are mai
mul¡i, apoi are un fel de patimå de a-i nimici, par’cå banul ar produce un råu nemårginitului
såu talent” (3 februarie 1888).

Prin urmare, Eminescu påstra mereu o rezervå, socotitå de el suficientå
pentru a se descurca. Nu era, a¿a cum reiese din lucrårile unora, simbolul
risipei. Din relatarea Harietei în¡elegem cå Eminescu cheltuia fårå så î¿i facå
probleme pânå când ajungea la acel nivel minimal, så spunem, la care se oprea
brusc, nedepå¿indu-l decât în situa¡ii cu totul deosebite. El ¿i Harieta priveau
în moduri complet diferite banul ¿i rostul acestuia. Multe so¡ii sunt iritate de
simpla idee cå bårba¡ii lor cheltuie bani pe un pahar cu vin, în vreme ce ace¿tia
privesc lucrurile taman pe dos. Harieta pare så fi semånat acestui gen de femeie,
bunå gospodinå, dar insistentå, så zicem, sau chiar dominatoare. De partea
cealaltå, Eminescu privea banul ca pe o marfå a unui anumit soi de negustori,
pentru care nu avea respect nemårginit. Credem cå Harieta a intuit bine cå
fratele ei nu iubea banii, dar ne îndoim cå acesta ar fi avut „un fel de patimå de
a-i nimici”. Mai degrabå, Eminescu pare så fi tratat banii cu nepåsare sau
chiar cu dispre¡. ªi aceasta, poate, pentru cå valoarea lor era prea mare, în
raport cu u¿urin¡a cu care erau ob¡inu¡i de cåmåtari, sau, poate, pentru cå el
însu¿i se sim¡ea, într-o oarecare måsurå, dependent de ei.

Pe lângå cei 646 de lei primi¡i de la trupa lui Fany Tardini-Vlådicescu,
Eminescu mai avea la Casa de economie al¡i bani, într-un alt cont, din care
nu putea ridica înså decât maximum o sutå de lei lunar – suficient, înså,
pentru a-¿i plåti chiria ¿i o parte din hranå. ¥n afarå de aceasta, så nu uitåm cå
Eminescu a plecat din nou spre Capitalå la insisten¡ele Veronicåi – care nu
era chiar lefterå, astfel încât, la nevoie, Eminescu putea cere un împrumut de
la cineva apropiat ¿i, în nici un caz, nu era obligat så se umileascå, tråind din
ce i-ar fi dat un stråin ca Petra¿cu.

Toate acestea sunt realitå¡i la îndemâna oricårui cercetåtor. Din påcate
înså, s-ar zice cå lumii istoricilor literari îi lipse¿te interesul de a afla altceva
decât dore¿te så audå. Nimeni nu ¿i-a pus întrebåri prea multe, pornind de la
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faptul cå, din moment ce Veronica a insistat ca Eminescu så meargå cu ea,
iar acesta a acceptat, devine limpede cå decizia nu fusese luatå pentru a se
dedulci  împreunå cu o pråjiturå la Cap¿a ori pentru a viziona un spectacol la
Teatrul Na¡ional. Ce inten¡ionau? Au avut cei doi un plan al lor, o tainå? A¿a
se pare (lucru unanim recunoscut, Eminescu a plecat din Boto¿ani spre
Bucure¿ti la insisten¡a Veronicåi – insisten¡å care trebuie så fi avut argumente,
despre care habar nu avem). Nu degeaba scribul Petra¿cu–1892, în pofida
tuturor eviden¡elor, s-a stråduit så depårteze cât mai mult imaginea Veronicåi
de Eminescu. El pretinde:

„¥ntre acestea, Veronica M., amica dulce de altå datå, devenise våduvå prin moartea
båtrânului M., ¿i aducându-¿i aminte de fågåduin¡a lui Eminescu de a o lua de nevastå,
veni în Bucure¿ti, dupå el. Era înså prea târziu, Eminescu nu mai avea nimic pentru ea.
Dimpotrivå, el cunoscuse în Bucure¿ti pe o altå femeie, de «pe lângå plopii fårå so¡»,
Doamna P.[oenaru], persoanå plåcutå mai mult decât frumoaså… (…) Tot cam prin
epoca aceasta, el avu un fel de sentiment (?) depårtat pentru Doamna K.[remnitz], ea
înså¿i asemenea poetå…

Toate aceste femei s’au apropiat de prototipul mistic al lui Eminescu, ¿i la vederea
lor sim¡urile lui au fost agitate.”

Cå pentru Eminescu ¿i Veronica niciodatå nu a fost „prea târziu” ne-o
aratå faptul cå el a (re)venit în Capitalå numai la insisten¡ele ei. Din fericire,
acest adevår a fost consemnat de Harieta (care, nu ¿tim de ce, dupå o perioadå
de foarte bunå în¡elegere cu Veronica, a sfâr¿it prin a socoti cå aceasta ar fi fost
o „mare nenorocire” pentru fratele ei):

„…Doamna M..[icle] care a venit ¿i, pânå n’a pus mâna pe el, nu s’a låsat”.

Cinci zile mai târziu, la 20 aprilie 1888, Harieta adaugå:

„¥n a doua scrisoare vå mira¡i cum crede Mihai pe Doamna M… Nu vå mira¡i. Acest
om iube¿te pe femeea asta cå numai moartea ar putea så’l desfacå, iarå în viea¡å nimeni
nu’i în stare så’l facå s’o urascå. ª’apoi dacå ’¡i-a¿i putea eu descrie cu ce fel de maniere
l’a luat, declarând fa¡å cu persoane de cea mai bunå condi¡ie din Boto¿ani, cå preferå
så fie metresa lui Mihai de cât femeea unui prin¡. El, de la venirea ei aicea, era a¿a de
emo¡ionat, de m’a bågat în toate spaimele.”

Chiar dacå asemenea informa¡ii nu erau publicate în ziare, în mod sigur
ele erau cunoscute în cercurile interesate de soarta lui Eminescu. Declara¡ia
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fåcutå de Veronica în public aratå cå ea nu-l iubea mai pu¡in decât era iubitå
¿i, în plus, aceastå mårturisire råmâne unul dintre cele mai credibile
„certificate” privind starea realå a sånåtå¡ii lui Eminescu (stare despre care,
poate, ea ¿tia mult mai multe decât bånuim). Nu putem crede cå Maiorescu,
atât de bine informat în chestiuni mult mai mårunte, nu a avut ¿tiin¡å ¿i de
aceastå realitate, pe care Petra¿cu–1892 o face uitatå. ¥n schimb, Petra¿cu–
1934 î¿i recapåtå par¡ial memoria:

„Neavând cu ce tråi acolo ¿i ademenit de Veronica Micle… el veni dupå pu¡in timp
la Bucure¿ti.”

Ideea privind „prototipul mistic al lui Eminescu” îi apar¡ine lui Maiorescu
¿i va fi folositå ¿i de Cålinescu. ¥ntrucât prototipul are, prin defini¡ie,
caracteristici foarte bine definite ¿i de neînlocuit, ne întrebåm cum reu¿ea
„prototipul mistic al lui Eminescu” så fie ¿i drågu¡ ¿i ginga¿ (ca Veronica) ¿i
urât (ca doamna dindåråtul plopilor) sau cum putea avea caracteristici
contradictorii, precum entuziasmul ¿i voio¿ia neståpânitå a Veronicåi ¿i
bå¡o¿enia Mitei Kremnitz, a cårei rigiditate rivaliza, la nevoie, cu aceea a
unui terasament de cale feratå.

Petra¿cu scrie cå Eminescu ar fi avut proiecte, dar nu då nici un detaliu –
semn cå acesta nu îi împårtå¿ise nimic din ceea ce inten¡iona så facå. Tot el
relateazå cå „Lui Carageale, care venea ¿i el uneori cu noi (la restaurantul
Hugues – n. ns.), nu-i fåcea plåcere så vadå pe Eminescu în starea de acum, el
care îl våzuse altådatå altfel”. La ce fel de „stare” se referå Petra¿cu? La aceea
cå Eminescu, omul care – pe când lucra la Timpul – avea 10–15 cåmå¿i de
schimb, ajunsese så poarte haine vechi, cum precizeazå autorul? ¥l necåjea pe
Caragiale „starea” care îl silea pe Eminescu så nu poatå respinge amabilitatea
agresivå a unui fluture ca Petra¿cu, ins u¿urel, dar insistent ¿i ambi¡ios, care
încerca så compenseze prin bani deficitul de minte ¿i de moralå? Cine så mai
¿tie? Un lucru este incontestabil: Eminescu continua så îi sperie atât de råu pe
Maiorescu ¿i pe ciracii acestuia, încât i-a determinat så-l lichideze.

Memoria labilå a gåinarului citit

Petra¿cu invocå pretinsa lipså de ru¿ine a lui Eminescu, uitând cå el
însu¿i, în clipa în care publica o astfel de infamie, era mai mult decât neru¿inat.
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Dacå a ac¡ionat la ordin ori dacå, asemenea lui Sim¡ion, Ocå¿anu ¿i altor mititei
fune¿ti, s-a înregimentat turmei conduse de lideri de talia moralå a lui Maiorescu,
råmâne så clarifice al¡ii, în viitor. Lucru cert, înså, Petra¿cu nu a fost nici pe
departe „prieten intim” al lui Eminescu, elocventå dovadå în acest sens
råmânând contradictoriile lui „amintiri”, din cele douå edi¡ii ale lucrårii în
discu¡ie, cât ¿i mult fluturatele bile¡ele primite de la Eminescu (în intervalul
septembrie–octombrie 1888, se pare). Douå dintre acestea încep cu neutra
adresare „Mult stimate domnule”, iar celui de-al treilea îi lipse¿te pânå ¿i aceasta,
tustrele datorându-se insisten¡elor lui Petra¿cu, care urmårea så-l determine pe
Eminescu så revinå în casa lui Maiorescu, pentru a citi una dintre noile lui
crea¡ii.

Dar så parcurgem mai atent cele douå variante ale studiului Eminescu, din
1892 ¿i, respectiv, din 1934. Petra¿cu-1892 î¿i aminte¿te:

„De câte ori în adevår, figura originalå a lui Eminescu nu mi se aratå a¿a cum l’am våzut
întâia searå, cu vorba lui înceatå ¿i gânditå, cu mi¿cårile lui stângaci, cu râsul plin ¿i naiv. Era
într’un restaurant, atunci în toatå frumuse¡ea bårbå¡iei lui; poate avea 30 de ani ¿i se gåsea în
unul din momentele lui de bunå dispozi¡ie” (subl. ns.)

Referitor la aceea¿i primå „vizionare”, Petra¿cu-1934 are cu totul alte
amintiri, în care Eminescu nici nu vorbe¿te, nici nu râde, ba nici bine dispus
nu este, dar, spre compensare, fumeazå:

 „Prin anii ace¿tia, 1880–81, l-am våzut ¿i eu pentru întâia oarå pe Eminescu. (…)
Era într’o searå de toamnå, într’un restaurant din josul Teatrului Na¡ional. ¥n sala plinå,
zgomot mare, cåldurå, fum de tutun, miros greu de mâncåri. Ca prin cea¡å se vedeau în
fund låutarii care cântau. Eminescu sta singur la o maså în fa¡a unei oglinzi. El pårea
absent, se gândea aiurea. Din când în când, aprindea o ¡igarå, aruncând privirea în
stânga lui, unde erau doi in¿i… (…) L’am privit a¿a mai bine de o orå” (subl. ns.).

Verbul care trebuie re¡inut din relatarea aceasta este a privi. Un client aflat
singur la o maså este urmårit de un altul, tot singur (Petra¿cu nu invocå tovårå¿ia
unuia sau mai multor amici, a cåror prezen¡a, de altfel, nici nu i-ar fi permis så-
l studieze cu aten¡ie pe Eminescu „mai bine de o orå”). Fårå så ne spunå cum
l-a recunoscut pe Eminescu, pe care îl vedea „pentru întâia oarå”, Petra¿cu l-
a privit pe acesta, dar nu a intrat în discu¡ie cu el. Urmeazå o aiurare destul de
lungå a memorialistului, care are ambi¡ia så dea tot felul de detalii despre victimå
– de la adreså, la discre¡ia cu care se comporta ¿i, în general, la felul lui de a fi.
De nicåieri, înså, subliniem, nu rezultå cå i-ar fi fost prezentat lui Eminescu ori
cå ar fi schimbat vreo vorbå cu acesta, înainte de arestarea din 28 iunie 1883!
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Cu toate acestea, gra¡ie tupeului care, mereu, i-a depå¿it cu mult talentul,
Petra¿cu-1892 se va strådui så dea de în¡eles altceva, într-un pasaj pe care îl va
exclude (!?!) din versiunea ulterioarå, altminteri mai extinså:

„Peste câteva zile, sosi în ¡arå, ne¿tiind în ce parte se îndreptase engleza.
Când l-am våzut atunci, nu mai recunoscui pe poetul de odinioarå. El era mic¿orat,

scåzut suflete¿te. Figura i sta extaticå, vrednicå de milå ¿i capul i pårea påråsit de
gânduri… Paloarea i se accentuase ca un vål cernit; numai fruntea ¿i ochii mai aveau
ceva din flacåra lor divinå. Intra ¿i ståtea în mijlocul cunoscu¡ilor într’un mutism com-
plet, într’o absen¡å totalå de inteligen¡å ¿i voin¡å. Din cåtare i se resfrângea o dureroaså
triste¡e a unei îmbåtrâniri fårå vreme, a unei stingeri fårå veste, iar ca dorin¡i, ni¿te
lucruri comune, mici, de simplu trai, lucruri ce nu mai puteau avea ca odinioarå, nici
natura, nici puterea de a se înål¡a în iluzii de poet. Zi cu zi înså, pårea a degenera mai
mult ¿i se aråta obosit la întrebårile ce i se fåceau (subl. ns.). Foarte arareori, dupå
stråduin¡ele de tot felul, puteam smulge câteva cuvinte din gurå-i, cari nu însemnau mai
mult decât tåcerea. Câte un da, sau câte un nu, cari påreau a veni de la distan¡e enorme.
Când îi aduceam aminte de tablourile din versurile lui, de episoade din copilårie, de
momente dulci ce-l inspiraserå ¿i-i dåduserå cele dintâi emo¡iuni… el, cu privirea plecatå
în jos, primia vorbele acestea ca ni¿te greutå¡i ce-i apåsau sufletul, ne voind par’cå a-¿i
întoarce gândul spre timpuri ¿i emo¡ii, stinse pentru totdeauna. Dupe o pauzå de tåcere,
când socotiam cå poate va ridica pu¡in vålul tainelor sale, vedeai o singurå clåtinare din
cap, rece, exterioarå ¿i generalå, întovårå¿itå de o mi¿care de mânå înceatå, care însemna:
«Så le låsåm uitate, pe toate»; iar pe figura lui devenitå mai palidå, o contrac¡ie de
suferin¡å, ce te obliga så schimbi vorba.”

Din toate rândurile de mai sus, credibilå poate fi doar tentativa imbecilå de
a-l for¡a pe Eminescu så fåcå te miri ce mårturisiri ori så povesteascå unor
maimu¡oi curio¿i cum „petrecuse” în Italia. Dacå Eminescu cerea: „Så le låsåm
uitate, pe toate”, înseamnå cå le ¿i uitase sau cå era con¿tient de ceea ce i se
înscenase, inclusiv de faptul cå, dacå ar face public adevårul, nimeni nu l-ar
crede, ba, mai mult, prea destui ar gåsi în aceasta un pretext pentru (re)internare?

A¿adar, Petra¿cu pretinde cå l-ar fi întâlnit pe Eminescu imediat ce acesta
a revenit în ºarå (deci, în intervalul 27 martie – 6 aprilie 1884) ¿i cå, atunci, ar
fi constatat cå era atât de schimbat spiritual („era mic¿orat, scåzut suflete¿te”),
încât dumnealui nu l-ar mai fi recunoscut! Cum era så-l recunoascå, din
moment ce nu îl cunoscuse înainte?

¥n varianta Petra¿cu-1934 citim noutå¡i:

„¥n dorin¡a noastrå de a-l revedea, ne-am dus împreunå cu Vlåhu¡å la Ia¿i cu prilejul
unui congres studen¡esc ¿i l-am gåsit într’o camerå din fundul unei cur¡i de otel.”
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A mers Petra¿cu la Ia¿i mânat de dorul lui Eminescu? Ne îndoim, cåci
din nici una dintre atât de diferitele lui mårturii nu reiese cå l-ar fi cunoscut
ori cå ar fi schimbat vreo vorbå cu acesta înainte de 1884 (în cel mai bun
caz!). De altfel, în versiunea din 1892 a „studiului” lui, când memoria îi era
mai proaspåtå, Petra¿cu nici nu invocå acest pretins drum la Ia¿i. De asemenea,
în cele douå scrisori trimise lui Maiorescu la 20 iunie ¿i, respectiv, la 27
decembrie 1884, în urma unor vizite fåcute la Ia¿i, Vlahu¡å scrie cå s-a întâlnit
cu Eminescu, dar nu pomene¿te nimic de prezen¡a lui Petra¿cu.

Ceva mai råsårit decât al¡ii, Petra¿cu face parte dintre aceia care, atunci
când au avut ceva de câ¿tigat din asta, s-au låudat cå i-ar fi fost amici lui
Eminescu. Mânuit de o moralå ¿chioapå, harul lui, atâta cât era, a infestat
bezmetic, în serviciul unor interese care i-au dominat fiin¡a meschinå. Mereu
de închiriat, sufletul lui Petra¿cu a apar¡inut când unuia, când altuia, numai
lui – niciodatå.

Doar cu mare îngåduin¡å criticul nostru ar putea fi asimilat, în cel mai bun
caz, acelui model uman, despre care Caragiale îi scrie lui Vlahu¡å urmåtoarele:

„¥n genere, un om de mare valoare în orice activitate intelectualå alta
decât politica va råmânea toatå via¡a neluat în seamå; iar un tinerel, fårå
prea mult merit, trepådând ståruitor în politicå, încet-încet va ajunge så fie
chemat la cele mai înalte situa¡iuni ¿i onoruri” (Universul, 17 aprilie 1909).

Petra¿cu nu a slugårit pe gratis

Så-l recitim pe N. Petra¿cu, din 1937:

„Pentru mine personal, la început, Maiorescu a fost foarte bun. Fiind ministru de
Instruc¡ie în 1888 îmi zise în primele zile cå el conteazå pe ajutorul ce am så i-l dau la
acel minister ¿i cå, dacå primesc, må va numi director al învå¡åmântului secundar, loc
pentru care, drept vorbind, nu aveam nici o pregåtire.”

¥nduio¿åtoare sinceritate! P. P. Carp, care era la Externe, unde lucra ¿i tânårul
Petra¿cu, l-a sfåtuit pe acesta så stea cuminte acolo unde se aflå ¿i, pentru a-l
convinge cå nu spune prostii, l-a numit „secretar de lega¡ie la Belgrad ¿i må
deta¿å în minister ca ¿eful såu de cabinet. Maiorescu recomandå decretul dar
ca så-mi dovedeascå bunåtatea lui må numi membru în comitetul teatrelor.”

Timpul a trecut în mod plåcut (¿i cu câ¿tig frumu¿el, din moment ce,
a¿a cum singur declarå, dintr-un talent atât de fragil, Petra¿cu ¿i-a construit
trei case – douå, în anul 1907, la Pia¡a Romanå, una, ¿i mai ¿i, în 1913, pe



334 Nr. 3-5Semnele timpului

Bulevardul Lascår Catargiu). ¥n ceea ce prive¿te raporturile lui cu Maiorescu,
Petra¿cu mai declarå:

„¥n 1893 editai în volum lucrarea mea «Eminescu», publicatå în mai multe numere
consecutive din Convorbiri Literare. De¿i ea nu era, la drept vorbind, un studiu, ci mai
mult o evocare admirativå a marelui poet, – a doua zi dupå moartea lui nici nu puteau
fi la îndemânå cuiva datele trebuincioase asupra vie¡ii lui, – Maiorescu totu¿i a binevoit
så meargå cu mine la Socec ¿i så må recomande båtrânului librar, propunându-i så-
mi tipåreascå volumul, pe care fårå recomandarea lui, nu mi l-ar fi tipårit. ¥n semn de
recuno¿tin¡å, am închinat lucrarea aceea lui Maiorescu, care a cetit dedica¡ia ¿i a
acceptat-o.

Tot în anul acela, în urma avizului consiliului Facultå¡ii de Litere din Bucure¿ti, în
fruntea cåruia era Maiorescu, ministrul Instruc¡iei, Tache Ionescu, må însårcinå så fac
un curs liber de istoria literaturii române moderne. Ca obiect al cursului am ales via¡a
¿i opera lui V. Alecsandri.

Pu¡in dupå publicarea volumului Eminescu, probabil tot prin bunåvoin¡a lui
Maiorescu, fui decorat cu medalia Bene Merenti cl. I-a. Când må dusei så-i mul¡umesc,
el, omul discret de totdeauna, îmi råspunse : «Meritele d-tale».

Cred, de asemenea, cå prin mijlocirea lui la ministrul de finan¡e Ghermani, un
junimist, fui numit tot în 1893, profesor de Iimba francezå la ¿coala Superioarå de Finan¡e.

Pe de altå parte, conferin¡ele mele ¡inute Ia Ateneu atunci : Carmen-Sylva, Educa¡ia
femeii române ¿i Noi în 1892, au fåcut cå am fost ales membru al Ateneului Român. ¥n
ultima conferin¡å, cercetând via¡a poporului român, luam o pozi¡ie mijlocie între
optimismul Iui Hasdeu ¿i pesimismul lui Odobescu din conferin¡ele Ior cu acela¿i titlu. ¥n
vremea aceea Ateneul Român, sub pre¿eden¡ia Iui Exarcu, era considerat ca un fel de
Institut al Fran¡ei prin distinc¡ia ¿i numårul restrâns al membrilor lui.

¥ntr’o zi, Maiorescu îmi dådu o nouå dovadå de bunåvoin¡a Iui, recomandându-
må unui inginer Dendrino pentru a må Iua în procesul lui cu ni¿te Iocuitori vecini. Procesul,
mare ¿i foarte interesant, a fost pledat Ia Curtea de Casa¡ie, începând cu pledoria mea ¿i
sfâr¿ind cu a Iui Maiorescu.

¥n fa¡a acestor aten¡ii ale lui îmi aråtam ¿i eu devotamentul scriind regulat în
Constitu¡ionalul, fie foiletoane semnate, fie articole editorial fårå semnåturå, în pagina
întâia a ziarului, acestea mai rar ¿i mai ales Ia zile însemnate. Astfel, de piIdå, am scris
sub titlul «¥naintea mirilor», un lung articol în ajunul nun¡ii Prin¡ului Ferdinand cu
Prin¡esa Maria, în care prevedeam måre¡ia faptelor viitorului Rege Ferdinand I ¿i a
viitoarei Regine Maria” (subl. ns.).

Indiscutabil, Petra¿cu ¿tia så se învârtå, fiind mereu alåturi de cel care îl
poate privilegia ¿i ¡intind continuu în sus. Chiar dacå Maiorescu a fåcut la via¡a
lui lucruri mult mai grave, parcå ne încearcå un ciudat sentiment de compasiune
dacå nu de revoltå atunci când urmårim cum Petra¿cu, produs al lui Maiorescu,
pentru a urca ¿i mai sus decât unde-l dusese acesta, nu se sfie¿te så-l conteste:



335Nr. 3-5 Semnele timpului

„…un gând må urmårea de mai mult timp, så scriu un studiu asupra criticei lui
Maiorescu. ªtiam pe de rost Direc¡ia nouå; frazele lui îmi påreau a¿a de alese. Dar de
câtva timp nu må mai împåcam cu principiile criticei lui.”

Desigur, se poate spune: foarte bine cå are curajul så-¿i rosteascå opinia!
De acord, dar nu conteazå oare ¿i cine este „curajosul”, când se manifestå el
¿i de ce? Maiorescu fusese ministru pânå spre finele anului 1891, când
pierduse func¡ia de decizie ¿i nu erau deloc semne cå ar mai fi cineva dispus
så i-o acorde prea curând. ªi chiar a¿a a fost, cåci, dacå trecem peste cele
câteva luni în care, 7 ani mai târziu, Maiorescu a de¡inut portofoliul de la Justi¡ie
(7 iulie 1900 – 13 februarie 1901), abia 17 ani mai încolo magistrul va reintra
serios în politicå, întâi ca ministru de Externe (29 decembrie 1910 – 27 martie
1912), apoi ca prim-ministru, formând douå cabinete consecutive, în perioada
28 martie 1912 – 31 decembrie 1913.

¥ntr-o scrisoare datatå 14 aprilie 1895, Matei îi exprima lui Maiorescu
neplåcuta surprizå de a fi aflat cå acesta, în loc så-l ajute så intre în posesia
cår¡ilor lui Eminescu (al cårui mo¿tenitor era), l-a „tratat aspru” pe cel
împuternicit så preia de la magistru „byblioteca lui Mihai”, spunându-i „¿i cå
sunte¡i tare prevenit pe mine, cåci am ac¡ionat pe Dnii Socec, Mor¡un ¿i în
special pe evreii ªaraga din Ia¿i…” ¥n aceea¿i epistolå, Matei aminte¿te în
termenii urmåtori întâlnirea lui Petra¿cu:

„Am cåutat în urmå ¿i am întâlnit pe D. Patra¿cu, dar pe acesta l’am gåsit adept
credincios al Secolului în care tråim (calificat de Mihai într’o scrisoare cåtrå tata «Secolul
perversitå¡ii») cåci prin cår¡i vi le dedicå ¿i vå face elogii ¿i din gurå vå înjurå, ¿i dacå
am våzut a¿a am scurtat vorba.”

Domnul G. Muntean noteazå (evident, în josul paginii care gåzduie¿te
transcrierea acestei scrisori, pe-acolo pe unde stå numårul): nu e vorba de
oricare Petra¿cu, ci de Nicolae, apoi, sub cople¿itorul impuls de a face
dreptate, adaugå cå acesta ar fi fost „acuzat abuziv, evident spre a fi îndepårtat
de Maiorescu, ceea ce nu avea så se întâmple, echilibratul critic ¿tiind så
aleagå”. Este greu de crezut cå Matei, cazat împåråte¿te în metropola Mizil,
trågea sfori ¿i a¡e în cåtunul Bucure¿ti, din diabolica plåcere de a-l rupe cu
din¡ii pe magistru de amicii sinceri iubitori. Cu toatå stima pe care o purtåm
emeritului autor de subsoluri G. Muntean, credem, totu¿i, cå Petra¿cu a ¿tiut
ceva mai bine decât dumnealui care era adevårul. De aceea, îndråznim så
citåm câteva rânduri din scurta autobiografie a acestuia din urmå:
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„Tot în anul 1894 am tipårit în volum ¿i rezumatul cursului meu «Vasile Alecsan-
dri», fåcut la Universitatea din Bucure¿ti, ¿i l-am depus la Academia Românå pentru
un premiu, fiind sus¡inut acolo de Ollånescu ¿i combåtut pe dedesubt de Maiorescu.
Ollånescu mi-a spus cå l-a auzit zicând unui academician junimist: «Domnul acesta nu
va intra în Academnie».

Supårarea lui era dar mai mare decât mi-o închipuisem” (subl. ns.).

Dacå se admite cå anul 1894 a început ¿i s-a terminat înaintea lui 1895,
înseamnå cå scrisoarea lui Matei cåtre Maiorescu a fost ulterioarå concursului
la care se referå N. Petra¿cu. ¥n acest caz, afirma¡ia conform cåreia Matei l-ar

Pasajul în care Matei Eminovici, scriindu-i lui Maiorescu, invocå întâlnirea lui cu N. Petra¿cu
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fi „acuzat abuziv” pe Petra¿cu, cu scopul de „a fi îndepårtat de Maiorescu”
(lucru care „nu avea så se întâmple, echilibratul critic ¿tiind så aleagå”) devine
o nouå glumå a jovialului domn G. Muntean. Cu tot regretul de a pierde un
conflict care avea ¿ansa så devinå promi¡åtor, din „Matei contra Petra¿cu”
putând lesne ob¡ine „Armata, cu tunurile pe Culturå”, trebuie så recunoa¿tem
cå, de fapt, nu cåpitanul, ci chiar „olimpianul” Maiorescu l-a „lucrat” subtil pe
concurent ¿i cå, stupefac¡ie!, în lumina mårturiilor lui Petra¿cu, relatarea acestuia
devine mai mult decât plauzibilå!

Privitor la ruperea de Maiorescu, N. Petra¿cu dezvåluie singur ce gânduri
i-au zdruncinat fiin¡a în acele clipe de mare tangaj sufletesc:

„A trece sub tåcere astfel de lucruri ¿i altele ca ele era ceva nepotrivit cu timpul. A
le spune îmi era teamå cå voiu supåra pe Maiorescu, cåruia îi datoram respect ¿i
recuno¿tin¡å, cå voiu sfårâma pentru totdeauna bunåvoin¡a lui, cå voiu pierde avantajele
pe care o persoanå ca el putea så mi le ofere. Eram prin urmare între douå greutå¡i
suflete¿ti. Luai totu¿i hotårârea de a scrie portretul lui ¿i de a-mi aråta ¿i ideile noi pe
care le credeam întemeiate, încercând totu¿i de a o face cu prevenire ¿i cu delicate¡e.

¥ncepui atunci lucrarea aducând mai întâi elogii mari Direc¡iei noi preconizatå de
dânsul cu 20 de ani în urmå…” ªi mai departe, tot a¿a!

Pe prima paginå a aceluia¿i text autobiografic, Petra¿cu scrie:

„Pårin¡ii mei erau oameni fårå vreo învå¡åturå, ne¿tiind så vorbeascå decât
române¿te; dar, în mijlocul lor, oameni de seamå, recunoscu¡i printr’o moralitate
exemplarå, cu credin¡å în Dumnezeu ¿i în biserica lui, la care se duceau cu sfin¡enie în
fiecare Duminicå.”

Suntem convin¿i cå, de data aceasta, Petra¿cu spune adevårul. Cu atât
mai trist: ce folos cå fiul acestor oameni cura¡i vorbea mai multe limbi ¿i
executa criticå literarå, dacå nici una dintre virtu¡ile lor nu s-a lipit ¿i de el?

Maiorescu, ¿i mai doctor decât ªu¡u!

Eminescu „intra ¿i ståtea în mijlocul cunoscu¡ilor”, cum pretinde Nicolae
Petra¿cu? Care cunoscu¡i ¿i unde se petrecea minunea? Dovedea Eminescu
„absen¡å totalå de inteligen¡å ¿i voin¡å”? Så fi fost ¿i Petra¿cu, ca Maiorescu,
un psiholog… neîn¡eles, ori, pur ¿i simplu primul a scris dupå dictarea celui
de-al doilea (sau nici atât, asemenea lui S. Mehedin¡i)? Douå lucruri sunt
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certe. ¥ntâi, ¿tim cå Maiorescu, de¿i nu consemneazå în jurnal cå ar fi discutat
cu Eminescu dupå revenirea acestuia în ºarå, ¿i-a anun¡at sora, la 7 aprilie:
„Eminescu este lipsit de voin¡å ¿i hotårâre…” Al doilea aspect este acela cå,
o datå sosit în Gara de Nord, Eminescu pare så fi trecut pe lângå grupul care
îl a¿tepta cu Maiorescu în frunte, fårå så bage pe cineva în seamå. Nimeni nu
a dovedit cå ar cunoa¿te unde anume a dormit Eminescu în cele 11 nop¡i
petrecute în Capitalå, înainte de a pleca la Ia¿i. Un fapt este înså precis: încå
din Italia, „amicul” Chibici l-a anun¡at pe Maiorescu cå, la reîntoarcerea în
Bucure¿ti, în pofida ståruin¡elor lui, Eminescu „se vede înså cå preferå a sta
la hotel” (14 martie 1884).

Cu toate acestea (sau tocmai de aceea?), circulå falsa informa¡ie potrivit
cåreia Eminescu ar fi stat în acest råstimp la Sim¡ion. Faptul cå s-a dorit acest
lucru nu înseamnå cå el s-a ¿i realizat. Eroarea (?) este lesne de demontat. ¥ntre
probele pe care se bazeazå cei care sus¡in cå Eminescu ar fi locuit la Sim¡ion în
acele zile, se numårå ¿i douå epistole trimise Emiliei Humpel. Una a fost
expediatå de Mite Kremnitz (26 martie 1884):

„Eminescu sose¿te aici mâne sarå, amicul såu Sim¡ion a pregåtit o camerå pentru
dânsul (invita¡ia noastrå a fost refuzatå) ¿i domnii se duc fire¿te cu to¡ii la garå ca så-
l primeascå.

Aici trebuie så facem o remarcå. Mite scrie: „invita¡ia noastrå a fost
refuzatå” ¿i o credem pe cuvânt. Problema este cå în nici una dintre epistolele
date publicitå¡ii nu apar nici invita¡ia, nici respingerea ei. Så fi pierdut Maiorescu
scrisori atât de multe? Nu ne vine så credem, ¿tiutå fiind acribia cu care a
påstrat tot soiul de hârtii ¿i hârtiu¡e, con¡inând felurite informa¡ii despre
Eminescu, scoase din context, prin decuparea documentelor. Iar dacå cenzura
Maiorescului a operat atât de eficient într-o chestiune minorå, precum invita¡ia
la care se referå Mite, putem fi siguri cå ea a func¡ionat ¿i mai abitir în
problemele cu adevårat importante. ¥n consecin¡å, a analiza drumul lui
Eminescu în Italia, situa¡ia lui generalå ¿i, mai ales, starea sånåtå¡ii sale numai
pe baza coresponden¡ei existente devine o eroare, întrucât, din cauza selec¡iei
efectuate de cei interesa¡i, aria cåutårii a fost restrânså la mai nimic. Faptele
petrecute au fost mult mai numeroase ¿i impactul lor mult mai puternic decât
se pretinde. Dacå Eminescu ar fi fost „legumå” în toatå acestå cålåtorie, cum
ne dau de în¡eles mai to¡i autorii (Maiorescu pretinde cå ar fi fost în aceastå
stare chiar ¿i dupå revenirea în Bucure¿ti), în nici un caz, el nu ar fi ajuns la
redac¡ia României libere, chiar în diminea¡a imediat urmåtoare sosirii în
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Capitalå, ¿i nu ar fi reu¿it så respingå – se pare, într-un mod nu tocmai politicos
– invita¡iile primite ¿i så se facå nevåzut, undeva, nu se ¿tie unde, în Bucure¿ti.

Cealaltå scrisoare adresatå Emiliei Humpel provine de la Clara Maiorescu:

„Eminescu a hotårât, dupå cum scrie Chibici, så vie la Bucure¿ti, scrisoarea nu då
altå låmurire, înså dorin¡a hotårâtå a lui Eminescu fiind så vie aici, se va face potrivit
voin¡ei lui. Va locui deocamdatå la un amic [al såu] Sim¡ion, cår¡ile ¿i manuscrisele lui,
împachetate în låzi, au fost duse acolo.” (Scrisoarea este nedatatå, ¿tiindu-se doar cå a
fost trimiså „Joi”; cum Eminescu a sosit în Capitalå mar¡i, 27 martie, putem bånui cå ea
a fost redactatå fie la 22 martie, în cazul în care acesta ar fi venit mai repede decât se
credea, fie la 15 martie, în ipoteza contrarå. Cum scrisoarea prin care Chibici anun¡a cå
Eminescu alesese Capitala a fost scriså la 14 martie 1884 ¿i cum ea nu putea ajunge în
Bucure¿ti a doua zi, credem cå rândurile de mai sus au fost pus pe hârtie la 22 martie
1884.)

Pasajul citat din epistola so¡iei magistrului informeazå cå, la acea datå, „cår¡ile
¿i manuscrisele” lui Eminescu fuseserå transferate de la Maiorescu la Sim¡ion –
probabil, pentru a se evita posibile tensiuni ¿i responsabilitå¡i. Pe de altå parte,
¿tim cå atunci când i-a scris lui Chibici de la Döbling (12 ianuarie ’84), primele
lucruri despre care Eminescu a cerut rela¡ii au fost:

„Ceea ce-a¿ voi så ¿tiu de la tine este dacå cår¡ile ¿i lada mea sunt în oarecare
siguran¡å ¿i daca pot spera så le revåd. ¥n ladå trebuie så se fi aflând ¿i ceasornicul pe
care l-am scos de la Sim¡ion. ¥ncolo a¿ voi så ¿tiu daca pot scåpa de aici, unde în adevår
îmi pare cå stau fårå nici un folos. Tratamentul pare a consista în mâncare pu¡inå ¿i
proastå ¿i în recluziune; încolo n-am observat nimic în maniera de-a må trata.”

Deci, interesul lui Eminescu pentru cår¡i ¿i manuscrise era indubitabil.
¥n cazul în care Eminescu ar fi acceptat gåzduirea lui Sim¡ion, este limpede
cå el ar fi aflat cå biblioteca ¿i lada cu manuscrise se gåsesc la acesta ¿i,
foarte probabil, ¿i-ar fi cåutat ¿i ceasul de aur, pe care-l låsase între hârtii.
Or, patru luni mai târziu, Missir îi scrie lui Maiorescu cu totul altceva (Ia¿i,
13 mai 1884):

„Regretå cå n-are biblioteca lui lângå dânsul; îi spun så scrie el så i se trimeatå sau
så scrim noi; el ne obiecteazå înså cå degeaba scrim, cå s-a împrå¿tiat totul ¿i nu se mai
¿tie ce s-a fåcut” (subl. ns.).

De altfel, ¿i ie¿enii trebuie så fi ¿tiut acela¿i lucru, din moment ce ¿i Missir
sugereazå, în aceea¿i epistolå:
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„Despre partea cår¡ilor lui n-ar fi råu dacå s-ar da de urma lor ¿i s-ar aduna la un
loc, d. ex. la Chibici ¿i i s-ar scri lui de-a dreptul cå i se ¡in cår¡ile la dispozi¡ie ¿i cå le
poate avea oricând va voi.”

¥n consecin¡å, nu se poate råspunde la întrebarea „unde a locuit Eminescu
în cele câteva zile din primåvara anului 1884, petrecute în Bucure¿ti?” ¿i, foarte
probabil, nici nu se va mai afla vreodatå cu precizie. De asemenea, nu se
cunoa¿te mare lucru nici despre ceea ce a fåcut în acel råstimp, singura
informa¡ie, vagå ¿i aceea, fiind furnizatå de România liberå, pe care Eminescu
a vizitat-o chiar în ziua urmåtoare sosirii:

„Bucure¿ti, 29 martie, 1884. Azi amicul nostru Eminescu ne-a fåcut deosebita plåcere
a ne vizita la redac¡ie”.

Så credem cå la sediul României libere a mers pretinsul Eminescu aflat
„într’o absen¡å totalå inteligen¡å ¿i de voin¡å” (Petra¿cu–1892) ¿i cå, o datå
ajuns, s-ar fi exprimat printr-un… „mutism complet”, care ar fi fåcut colegilor
ziari¿ti deosebitå plåcere? Sau så ne întrebåm dacå, nu cumva, încercând så reintre
în circuitul din care fusese eliminat atât de brutal, Eminescu a speriat pe Unii?

De¿i începuse så se apropie de junimi¿ti încå din 1881 (dupå ce vreme
de patru ani îi combåtuse energic), în iunie 1883, când Eminescu fusese în
mod violent smuls de pe scena vie¡ii publice, România liberå nu era încå un
ziar al Junimii – cum avea så devinå din 1884. De aceea, este posibil ca
Eminescu så fi fost luat pe nea¿teptate de schimbårile descoperite.

Când îl anun¡å pe Chibici:

„De «Timpul» nu mai poate fi vorba, fiindcå toatå aceastå întreprindere ziaristicå
e în momentul de a înceta sau a se contopi cu «Binele public» ¿i în alte asemenea idei”
(8 martie 1884),

Maiorescu pare så plece de la premiza cå ziaristul Eminescu nu ar fi
putut så scrie decât la foaia conservatorilor. Faptele acestuia (care nu a cålcat
pragul noii redac¡ii a ziarului conservator România) aratå cå lucrurile nu
ståteau deloc a¿a. Cât timp lucrase la Timpul, Eminescu nu se låsase intimidat
nici de Carp, nici de Lahovari ¿i cu atât mai pu¡in de vreun alt politician mai
mårunt. ªi, aspect important, pe atunci Junimea nu trecuse atât de evident în
tabåra liberalilor. Doar dupå råpirea ¿i sechestrarea lui Eminescu la ªu¡u,
Junimea ¿i-a aråtat cealaltå fa¡å, implicându-se inclusiv în semnarea Tratatului
secret cu Austro-Ungaria (din partea României, cu douå zile înainte ca
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Eminescu så fie expediat la Döbling, Tratatul fusese iscålit de P. P. Carp,
numit ambasador al României la Viena).

Maiorescu ¿tia bine cå, dacå ar fi fost låsat så se exprime, Eminescu nu ar
fi pregetat så atace ¿i Junimea – care, încå de la 22 martie 1883, fåcuse în mod
få¡i¿ jocul liberalilor, dându-i lui Al. Lahovari motiv pentru a o eticheta drept
„opozi¡ia miluitå”. Situa¡ia politicå se deteriorase în asemenea hal, iar interesul
na¡ional fusese atât de mult compromis, încât un gazetar ca Eminescu ar fi
avut „materie primå” pentru a comenta gesturi politice comise în premierå la
noi. Nea¿teptata påråsire de cåtre junimi¿ti a taberei conservatoare ¿i alierea
lor cu „ro¿ii”, pe care îi huliserå atât, reprezintå la noi prima trådare a unei
grupåri politice fa¡å de o alta ¿i ea a fost aranjatå în secret de Carp, Maiorescu
¿i Bråtianu. Trådarea Junimii venea la nici douå decenii dupå ce, în urma unei
alte trådåri, ¿i mai murdare ¿i mai grave, însu¿i domnitorul Al. I. Cuza fusese
silit så abdice, fiind mai apoi expulzat), spre a putea fi instalatå în ºarå o
monarhie stråinå, dupå modelul implanturilor politice practicate în lumea
colonialå. Bråtianu era obi¿nuit (aproape versat) cu loviturile de palat ¿i cu
comploturile în general, iar numele a trei dintre fondatorii Junimii råmân legate
de evenimentele din 1866 ¿i de protagoni¿tii lor. Dintre întemeietorii Junimii,
P. P. Carp ¿i V. Pogor (fiul comisului cu acela¿i nume) participaserå direct la
lovitura de stat, iar al treilea, Th. G. Rosetti (omul care a stabilit numele
Junimii) era cumnat cu Vodå.

Pentru cå nici nu a ie¿it la rampå, fåcând zgomot cu declara¡ii politice
deosebite, nici nu s-a remarcat cu vreo crea¡ie literarå sau ¿tiin¡ificå,
Th. Rosetti pare inocent ¿i inofensiv. Din påcate, nu era deloc un „bunicu¡”
lini¿tit ¿i mereu zâmbitor. Nu de pomanå Th. Rosetti este prima persoanå
cåreia i-a raportat ¿i Maiorescu, în 28 iunie 1883, imediat ce a pus la cale
råpirea ¿i sechestrarea lui Eminescu:

„M’am dus cu el (cu Sim¡ion – n. ns.) la Dr. ªu¡u ¿i am pus så se pregåteascå în a sa
«Caså de sånåtate» o camerå pentru Eminescu; am luat asupra mea nota de platå pentru
aceasta, 300 de lei pe lunå; apoi am venit acaså, am în¿tiin¡at încå pe Th. Rosetti despre
aceasta” (subl. ns.).

Ulterior, Clara Maiorescu o asigurå pe Emilia cå, la scurt timp dupå
internarea lui Eminescu, acela¿i Th. Rosetti fåcuse o scurtå „inspec¡ie” în
ospiciul patronat de doctorul ªu¡u (text preluat a¿a cum a fost prezentat de
C. Meissner, care a intrat în posesia unor frânturi din scrisori grijuliu decupate,
parcå de un serviciu secret):
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„Privitor la Eminescu (î¡i comunic cå), alaltåeri a fost Rosetti la Soutzo; i-a
fåcut ¿i lui bunå impresie acest om ca ¿i institutul såu ¿i el i-a repetat lui Soutzo cå
«für Eminescu nichts geschont wird» (nici o economie nu se face, când e vorba de
Eminescu).”

Th. Rosetti a fost interesat de persoana lui ªu¡u ¿i de calitatea serviciilor
prestate de acesta, dar nici måcar nu a încercat så comunice cu Eminescu,
de¿i, formal, se aråta teribil de darnic, din preaplinul respectului ¿i iubirii
lui. ¥n fapt, cele câteva cuvinte atât de mediatizate: „für Eminescu nichts
geschont wird” (adicå: pentru Eminescu nu se face nici o economie) sunt
pur formale, cåci taxa de 300 de lei era fixå, astfel cå a pune problema unor
favorizante costuri suplimentare råmâne împåunare de sine. ¥n plus, oricât
de scumpå ar fi fost aceastå internare, nu îi afecta pe Rosetti, Maiorescu sau
Carp, a cåror contribu¡ie era dispropor¡ionat de micå, în raport cu cotiza¡iile
junimi¿tilor de rând.

Dupå externarea de la Döbling, aparent, Maiorescu era dispus så-l sus¡inå
pe Eminescu så se stabileascå oriunde i-ar fi poftit inima (scrisoare cåtre Chibici,
8 martie 1884):

„Te rog acum de un lucru. Fiindcå amicul nostru E[minescu] pare a¿a de doritor de
ºarå, întreabå-l unde anume ¿i cum vrea el så tråiascå aici? (…)

ªtii cå Teod. Rosetti a oferit d-lui Eminescu så ¿adå la ¡arå la d-sa, la Sole¿ti câtva
timp. Nu ¿tiu, dacå d-l Em. va fi mul¡umit de singuråtatea aceea completå la Sole¿ti.

Vrea så meargå deocamdatå la Ia¿i la Creangå? Noi am despågubi pe Creangå în
asemenea caz de cheltuiala sa, ¿i am continua a da d-lui Em. un ajutor lunar pânå va
gåsi o ocupa¡ie definitivå care så-i convie.

Vrea så meargå la Râmnicul-Sårat la fratele såu ofi¡erul?
Poate så meargå la Boto¿ani la cåsu¡a (!) pårinteascå?
Få bine ¿i råspunde-mi, pentru a-¡i mai scrie atunci ¿i eu un rând poste-restante la

Viena. Cåci d-ta de la Viena vei avea a hotårâ (deci, Eminescu alegea locul ¿i Chibici…
decidea? – n. ns.), dacå te întorci direct la Bucure¿ti cu Em. sau merge¡i întâi împreunå la
Ia¿i, ¿i te întorci singur la Bucure¿ti” (subl. ns.).

Så nu låcrimezi de la atâta amabilitate?
¥n realitate, Maiorescu stabilise cå Eminescu va merge la Ia¿i (a¿a cum,

repetåm, anun¡ase încå din ianuarie), în acest scop, dându-i lui Missir misiunea
de a-i gåsi acestuia o locuin¡å. A¿a se face cå, la 25 martie 1884, Missir i-a
raportat: „Må ierta¡i cå am întârziat a vå face cunoscut rezultatul însårcinårii
ce mi-a¡i dat în privin¡a lui Eminescu. ªtiam înså cå d-na Humpel v-a fåcut
cunoscut acest rezultat” – vezi scrisoarea Emiliei, din 13 martie).
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Contrar celor stabilite de Maiorescu în ºarå ¿i în pofida stråduin¡elor lui
Chibici de a-l determina så cearå el însu¿i så locuiascå în Ia¿i, atunci când a
fost întrebat, Eminescu a optat pentru alt ora¿. Când s-a convins cå decizia lui
Eminescu era de nezdruncinat, Chibici l-a informat pe Maiorescu:

„…aståzi s-a hotårât definitiv pentru locul care-i este mai pu¡in priincios, adecå
pentru Bucure¿ti. ¥n zadar i-am demonstrat cå ar fi pentru dânsul mult mai bine ca så
stea la Ia¿i; nici amintirile neplåcute ale boalei, nici cåldurile grozave ale Bucure¿tilor,
care, desigur, au contribuit foarte mult la declararea boalei, nici alte considerente... n-au
putut schimba aceastå a lui hotårâre” (14 martie 1884).

Argumentele lui Chibici sunt ciudate ¿i ¿ubrede. „Amintirile neplåcute
ale boalei”? Care erau ele? Putea fi mai u¿or suportat la Ia¿i, decât la
Bucure¿ti, ceva ce nu exista? Cuvintele lui Chibici sunt cu atât mai
nejustificate, cu cât Eminescu, din motive tactice, credem, încercase så-l
convingå de contrariu („Nu sunt deloc în stare så-mi dau seama de boala
cumplitå prin care am trecut” – epistola din 12 ianuarie 1884), iar Obersteiner
a preluat aceastå afirma¡ie, circa douå såptâmâni mai târziu (29 ianuarie),
când i-a scris lui Maiorescu :

„El nu-¿i poate încå da seama asupra stårii prin care a trecut”.

Cât prive¿te misterioasele „alte considerente…”, ne întrebåm dacå, pentru
a-l momi pe Eminescu la Ia¿i, Junimea nu a apelat la numele Veronicåi.

¥n aceea¿i zi în care Chibici anun¡a cå Eminescu se hotårâse så meargå în
Bucure¿ti, Maiorescu trimitea în sens invers propria epistolå, care con¡inea ¿i
urmåtoarele cuvinte:

„Te rog, vino cu Em., dacå starea sa continuå a se îndrepta (subl. ns.), direct la Ia¿i”.

Deci, cu cât Eminescu se sim¡ea mai bine, cu atât trebuia så fie ¡inut mai
departe de Capitalå? Oricum am suci lucrurile, temerea trebuie så fi fost mare,
cåci, la 23 martie, Maiorescu insista:

„Dacå nu posibil altfel, veni¡i Bucure¿ti” (subl. ns.).

ªi, pentru mai multå siguran¡å, în aceea¿i zi, magistrul cheamå întåriri:

„Carp, Ia¿i
Dacå permite starea sånåtå¡ii în familie, rog vino îndatå în Bucure¿ti.”
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Semneazå Juvenis, nume despre care I. Rådulescu-Pogoneanu ne spune
cå era „Termin de recunoa¿tere ¿i de solidaritate (?) între membrii «Junimei»”.
Aståzi i-am spune „nume conspirativ”. Oare, så-l fi chemat Maiorescu pe
Carp pentru cå aveau de luat decizii importante? Se sim¡ea Cineva în pericol?

A¿a s-ar zice cåci, din punctul de vedere al lui Maiorescu, lucrurile par så
fi fost grave. Peste alte douå zile, magistrul a trimis urmåtorea telegramå:

„Doctor Greceanu, Iassy. Må interesez continuu la chestie. Mar¡i sara se decide.
Maiorescu” – duminicå, 25 martie 1884. (Scrisul destul de pu¡in lizibil ne obligå så fim
pruden¡i în ceea ce prive¿te numele Greceanu, acesta putând fi confundat cu Grecescu. Så
fie vorba de D. Grecescu, tânårul fa¡å de care Al. Davila a manifestat o deosebitå simpatie?)

Acest mesaj aparent banal ne intereseazå din cel pu¡in douå douå motive.
¥ntâi, deoarece singurul eveniment care s-a petrecut „mar¡i sara” a fost venirea
lui Eminescu. ¥n al doilea rând, pentru cå, din motive necunoscute, textul acestei
telegrame nu a fost publicat în ¥nsemnåri zilnice. Cine era misteriosul doctor
Greceanu, care era „chestia” ¿i ce anume avea så se decidå?

¥n jurnalul intim, Maiorescu scrie cå vrea så-l determine pe Eminescu så
plece la Ia¿i, dar nu spune nici cum are de gând så încerce, nici în ce fel a
reu¿it. Ba, nu ¿tim cu precizie nici måcar dacå el ¿i Eminescu s-au aflat vreo
clipå fa¡å în fa¡å, ori doar ¿i-au transmis mesaje prin intermediarul Chibici!
Pare neverosimil, dar nu e chiar a¿a. ¥n mod similar procedaserå ¿i când s-a
pus problema ora¿ului în care avea så locuiascå Eminescu dupå întoarcerea în
ºarå, Maiorescu avansând propuneri, iar Chibici transmi¡ându-i reac¡ia acestuia
fa¡å de oferte („Dar amicul Em. de ce nu-mi råspunde la scrisoarea mea…?”,
îl întreabå Maiorescu pe Chibici, la 8 martie 1884). Atitudinea lui Eminescu
este elocventå în ceea ce prive¿te adevåratele lui rela¡ii cu „protectorul”
Maiorescu ¿i cu a¿a-numi¡ii lui „amici intimi”:

 cu toate insisten¡ele medicilor în acest sens, a refuzat så scrie celor din
ºarå (îndeosebi lui Slavici: „…tot îmi råspunde cå n-are ce scrie d-lui Slavici”,
transmite Chibici),

 a respins invita¡iile famiilor Kremnitz ¿i Maiorescu, gata så îl gåzduiascå
(ca ¿i „amicul” Slavici, de altfel) pe timpul ¿ederii în Bucure¿ti,

 în seara sosirii, nu a primit så stea cu ei la maså. De aceea, la 27 martie
1884, Maiorescu a consemnat:

„Sara la 8, Eminescu reîntors cu Chibici, din Floren¡a. Eu la garå, cu mai mul¡i.
Mai pe urmå Chibici la noi, cu Rosetti ¿i nevastå-sa, Kremnitz cu Mite, Burghele,
Jacques, Slavici, povestind despre Eminescu” (¥nsemnåri zilnice).
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Mai mult, pentru ultimul refuz men¡ionat, acela de a cina împreunå cu
numi¡ii, lipse¿te pânå ¿i o scuzå formalå, în care så fie invocatå oboseala, de
pildå. De aici, suspiciunea cå Eminescu nu a schimbat nici o vorbå cu trupa
de „amici”, venitå så-l primeascå. Cum am mai spus, nici o mårturie nu
men¡ioneazå cå pe peronul Gårii de Nord ar fi avut loc un cât de scurt dialog
între Eminescu ¿i måcar unul dintre cei care îl a¿teptau! Tåcerea de mormânt
påstratå în privin¡a momentului revederii (nu se cunoa¿te nici måcar
componen¡a grupului care l-a întâmpinat) este cel pu¡in stranie, dar, poate,
î¿i gåse¿te explica¡ie (¿i) într-o altå scenå, petrecutå pe acela¿i peron, cu
câteva luni în urmå, când Maiorescu ¿i fiica lui, Livia, asistaserå la plecarea
trenului care îl ducea pe Eminescu la Viena, spre a fi internat în ospiciul
privat al lui Leidesdorf, ca pacient al doctorului Obersteiner (rudå prin alian¡å
cu Leidesdorf ¿i viitor coproprietar al stabilimentului). Reluåm acel
semnificativ fragment din epistola trimiså de Livia Maiorescu måtu¿ii ei,
Emilia, la 21 octombrie 1883:

„Când ne apropiaråm de cupeu, påzitorul 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 a*colo marea domni¿oarå»; apoi scuipå
de câteva ori, începu så râdå ¿i se a¿ezå. (…) ¥n momentul plecårii îl nelini¿ti fluieratul ¿i
sunatul ¿i începu så strige «Argus»; nu se ridicå înså de pe canapea” (subl. ns.).

Vorbele lui Eminescu explicå de ce Maiorescu a dorit ca plecarea spre
Döbling så se facå „în familie”, fårå participarea unor intru¿i. Secretul påstrat
asupra datei plecårii a fost o måsurå de pruden¡å, iar mesajul semi-cifrat al lui
Eminescu aratå cå temerea magistrului era justificatå. Poate, dacå ar fi fost ¿i
al¡ii de fa¡å, Eminescu nu s-ar fi rezumat la aceste cuvinte. Dar chiar ¿i a¿a,
dacå ironia lui s-ar fi råspândit prin inoportuni martori oculari, nu ar fi fost
exclus ca în mintea unora så se nascå suspiciuni. Så nu uitåm cå trecuserå doar
trei luni de la nea¿teptata „întunecare” ¿i nimeni nu îndråznise încå så afirme
cå aceasta ar fi ireversibilå! (Primul autor care scrie cå Eminescu [s-]ar fi
„întunecat” este Maiorescu, în epistola din 23 ianuarie 1884, trimiså Emiliei.)

Nu mai revenim asupra sensurilor spuselor lui Eminescu, pe care le-am
analizat în altå parte (caietul numårul 2). Dar, pentru cå vorbele lui sunå ciudat
pentru cei mai mul¡i, care sunt tenta¡i så afle în ele doar o dovadå de alienare,
iatå ce am descoperit recent cå scrie doctorul ªu¡u despre starea sånåtå¡ii
pacientului, în clipa plecårii din Bucure¿ti:
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„La sfâr¿itul lunii a treia, pe când se afla în convalescen¡å, amicii såi în neråbdarea
lor de a-l vedea cu o orå mai înainte vindecat se hotårârå a-l conduce afarå din ¡arå ¿i
a-l a¿eza la o caså de sånåtate din Viena.” (subl. ns.)

Concluzia care se desprinde din aceastå frazå este nåucitoare: deci, dacå

nu ar fi fost trimis la Döbling, Eminescu ar fi fost externat de ªu¡u la

sfâr¿itul lunii octombrie 1883 sau în primele zile ale lui noiembrie!
Pentru a elimina posibile interpretåri speculative, iatå ce se în¡elegea prin

„convalescen¡å” în primul deceniu al secolului al XX-lea:

„Convalescen¡å (lat. covalescentia, dela convalere, a câ¿tiga putere), întremare. –
Când un om a fost bolnav de o boalå grea, cum este febra tifoidå chiar ¿i dupå ce a trecut
boala nu se poate socoti îndatå ca deplin sånåtos. Dela trecerea boalei, pânå la
recâ¿tigarea deplinå a sånåtå¡ii, trebue så treacå un timp oarecare, mai mult sau mai
pu¡in lung, dupå natura boalei. Acest timp, sau aceastå perioadå, se chiamå convalescen¡å.
Mare lucru ¡i se pare când ai un bolnav iubit ¿i a cårui boalå te-a ¡inut într’o continuå
neodihnå ¿i fricå, så auzi pe doctor zicând cå de aståzi înainte boala a trecut ¿i bolnavul
a intrat în convalescen¡å. Cu toate acestea tot n’ai scåpat de orice grijå, cåci convalescen¡a
trebuie påzitå, având ¿i ea regulele ei.”

Am citat mai amplu pentru a fi limpede cå, de vreme ce Eminescu se afla
în convalescen¡å la 20 octombrie 1883, înseamnå cå, în acel moment, doctorul
ªu¡u nu mai putea pretinde cå acesta suferea de „manie acutå” (diagnosticul
folosit pentru a justifica sechestrarea). Prin urmare, chiar dacå am admite cå în
iulie 1883 fusese cu adevårat bolnav, sub nici o formå nu se mai poate pretinde
cå ar fi delirat ¿i atunci când a rostit cuvintele citate de Livia Maiorescu. Iar
dacå nu delira, înseamnå cå ¿tia ce spune, cu atât mai mult cu cât Maiorescu
pare så nu se fi aråtat deloc surprins de cele auzite. De altfel, Livia Maiorescu
se mirå ¿i ea de ciudatul soi de „nebun”:

„Nu ¿tiu cum så må exprim, la un om sånåtos a¿ califica o asemenea atitudine
drept exaltatå veselie. ¥n tot cazul, el nu suferå de loc. Vocea-i ¿i râsul lui sunt exact ca
mai înainte, când fåcea mare haz de anecdote, pove¿ti. Sutzo crede cå nu prea e speran¡å
de îndreptare.”

Cum putea ªu¡u så scrie cå Eminescu se gåsea în convalescen¡å, dacå
nu-i dådea „speran¡å de îndreptare”? Aceastå neconcodan¡å poate fi explicatå
într-un singur mod plauzibil: asupra prognozei privind evolu¡ia „bolii” lui
Eminescu, Livia nu fusese informatå de cåtre ªu¡u însu¿i (care nu cålcase
niciodatå pragul casei Maiore¿tilor ¿i cu care ea nici nu prea avea cum så se
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întâlneascå), ci de cåtre propriul ei tatå, care, pentru a fi mai credibil, a inventat
opinia scepticå a lui ªu¡u. El, Maiorescu, a fost cel care, pe diferite cåi, a indus
tuturor ideea cå Eminescu ar fi irecuperabil.

Avem motive temeinice så credem cå Eminescu a fost dus la Döbling nu
pentru ca Maiorescu så-i facå, astfel, pe plac surorii lui („Dar, fiindcå erai de
altå pårere – ¿i o ducere a lui Eminescu la Viena nu-i stricå – ¡i-am îndeplinit
dorin¡a fårå împotrivire” – epistolå cåtre Emilia, 19 octombrie 1883), ci pentru
a prelungi cât mai mult ¿ederea acestuia prin ospicii. ¥n contextul dat, nu ne-ar
mira så aflåm cå decizia a fost luatå tocmai pentru cå ªu¡u îl informase pe
magistru cå, în curând, Eminescu avea så fie externat.

Documentele atestå cå Maiorescu a prezentat ¿ederea la Döbling ca pe o
continuare fireascå ¿i disperatå, totodatå, a – zicea el – zadarnicei internåri la
ªu¡u. Când garanteazå în fa¡a surorii lui pentru calitatea tratamentului aplicat
de ªu¡u, Maiorescu nu face decât så-¿i justifice decizia, cåci, pe de o parte, el
îl internase pe Eminescu acolo (deci, o parte din råspundere îi revenea) ¿i, pe
de altå parte, pentru a convinge cå medicii ar fi fåcut tot ceea ce era omene¿te
posibil, dar cå ¿tiin¡a era neputincioaså în cazul „protejatului”.

Så rememoråm jocul pårerilor despre starea sånåtå¡ii lui Eminescu:
30 mai 1883 – „Aståzi la 6 1/2 la cinå la mine ministrul americal E. Schuyler,

Beldimano, Gane, Jacques [Negruzzi] ¿i doamna, al-de Kremnitz, Annette,
Eminescu. Råmas cu to¡ii în cea mai plåcutå atmosferå pânå la 11 1/2. [La]
Eminescu, început de aliena¡ie mintalå, dupå impresia mea” (Maiorescu) –
subl. ns.).

23 iunie – „Seara Th. Rosetti cu doamna ¿i tânårul Beldimano la noi la
maså. ªi Eminescu, care devine, din ce în ce mai evident, alienat (subl. ns.).
Foarte excitat, sentiment al personalitå¡ii exagerat (så înve¡e acum albaneza!),
vrea så se cålugåreascå, dar så råmânå în Bucure¿ti” (Maiorescu).

26 iunie – „Eminescu e vorba så plece aståzi la Boto¿ani, ieri era înså
mole¿it ¿i mult mai lini¿tit” (Maiorescu). Din motive ¿tiute doar de Maiorescu,
cuvântul „mole¿it” este subliniat în jurnal. Cât prive¿te tenden¡ioasa precizare
„mai lini¿tit”, nu ¿tim în compara¡ie cu ce fapte concrete anterioare face
Maiorescu aceastå apreciere.

28 iunie – Eminescu dispare subit, nu se ¿tie unde. Trei documente indicå
faptul cå Eminescu ar fi fost internat în ospiciul privat al doctorului ªu¡u:

1) procesul-verbal al Poli¡iei (falsificat);
2) certificatul medical emis de ªu¡u (falsificat, ¿i el);
3) jurnalul lui Maiorescu (care, fapt probat, con¡ine ¿i neadevåruri).
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1 iulie – „…a cåzut greu bolnav” (Românul).  „…a fost atins d-
aliena¡iune mintalå alaltåeri” (Telegraphul).

2 iulie – „…a fost lovit subit de un atac de aliena¡iune mintalå” (Po¿ta).
 „…este greu bolnav” (România liberå).  „…a cåzut greu bolnav” (Na¡iunea).

3 iulie – „…atins fiind în mod subit de o gravå boalå” (Timpul)  „…atins
în mod subit de o gravå boalå” (Råzboiul)  „…a cåzut repede bolnav sub
impresiunea unei mari nenorociri ce i s-a vestit din sânul familiei” (Binele
public)  „…fuse atins de o gravå maladiå” (Poporul).

5 iulie – „…este atins de aliena¡ie mintalå în forma «manie acutå», stare
care reclamå o cåutare serioaså în un stabiliment special” (ªu¡u).

8 iulie – Potrivit declara¡iei olografe a lui ªu¡u, aceasta ar fi (de fapt!) data
la care l-a internat pe Eminescu.

18 iulie – Matei Eminovici, cåtre Maiorescu: „Sunt informat de la D-nul
Cå¡å-Niculescu, cå fratele meu Michai Eminescu este serios bolnav…”

17 august – Maiorescu: „Aståzi vizitat un minut 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” (¥nsemnåri zilnice)

1–8 octombrie 1883 – „La sfâr¿itul lunii a treia, pe când se afla în
convalescen¡å…” (ªu¡u)

4 octombrie – „…este încå neschimbat, în starea a¿a numitei «manii
delirante»” (Maiorescu).

19 octombrie – „El a trecut din mania delirantå în aceea de demen¡å”
(Maiorescu).

20 octombrie – „Sutzo crede cå nu prea e speran¡å de îndreptare” (Livia
Maiorescu).

21 octombrie – La plecarea din Bucure¿ti, „råmâne în continuare delirul”
(Obersteiner).

22 octombrie – „O diagnozå ¿i o prognozå încå nu i’a putut face; abia
dupå 10 zile, dupå ce se va studia pa¡ientul se va putea spune ceva. ¥n tot cazul,
cred cå mai întâi de toate va fi de lipså o curå anti-syphiliticå” (C. Popasu).

27 octombrie – „Crizå cu pierderea cuno¿tin¡ei, u¿oare convulsii ¿i mai
pe urmå vårsåturi” (Obersteiner, conform I. Gråmadå).

6 decembrie – „…acelea¿i deliruri în conversa¡ie” (Maiorescu).
31 decembrie – „Tensiunea nervoaså în care l-am våzut în ajunul Anului

Nou, a fost ca o trecere spre îndreptare” (Maiorescu cåtre Emilia).  „Am
vorbit cu Eminescu” (¥nsemnåri zilnice).

1 ianuarie 1884 – „„Este scos din sec¡ia de izolare. Nu mai cântå, u¿or
deprimat, nu mai då denumiri false, cite¿te” (Obersteiner).
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12 ianuarie – „…mi-e fricå chiar de-a-mi plânge soarta, cåci ¿i aceasta
ar fi interpretat ca un semn de nebunie!” (Eminescu)

18 ianuarie – „Ieri am conversat cu el aproape o orå. Tot timpul a fost
lini¿tit ¿i clar. M’a întrebat cu mult interes cine îngrije¿te de el ¿i cine plåte¿te
pentru el, cum era în irita¡iune, cåci el presupune cå era foarte råu. (…) Cu un
cuvânt merge spre bine…” (Popasu).

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

24 ianuarie – „…am våzut ¿i cuprinsul scrisoarei D-voastre ¿i copia de
pe scrisoarea amicului nostru am luat-o ¿i am aråtat-o imediat D-lui Negruzzi
¿i cu to¡ii nu ne încredem cå a fost cu putin¡å o prefacere atât de grabnicå”
(Missir).

28 ianuarie – „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. (…) 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” (Eminescu, cåtre Maiorescu).

¥n prima epistolå trimiså de la Döbling, Eminescu îl anun¡ase pe Chibici:
„D. 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, încât, de ¿i mi-am venit în
fire de mai bine de douå såptåmâni, nu ¿tiu absolut nimic asupra sor¡ii
care må a¿teaptå, cåci sper cå nu voi fi condamnat a petrece aci ani întregi
fårå necesitate” (12 ianuarie).

 „Nu ¿tiu ce så zic despre starea lui psihicå. Prime¿te a intra în orice
conversa¡ie, vorbe¿te clar ¿i mi se pare cå memoria i-a råmas neatinså.
Ceea ce mi se pare curios e interesul ce-l aratå de a ¿ti, dacå se plåte¿te
pentru el la institut ¿i cine plåte¿te. Este o deosebitå dispozi¡ie, care-l
preocupå în momentele când vorbe¿te despre asta – o îngrijire, o întristare”
(C. Popasu).

29 ianuarie –  „…starea d-lui Eminescu se îndreaptå încet dar
statornic. (…) Nu mai este a¿a de închis în sine ¿i se poate discuta cu el
asupra tuturor chestiilor ce nu-l privesc personal…” – subl. ns.;
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(Obersteiner – scrisoare datatå 10 februarie, stil nou).  „…ai avut un
deliriu continuu de peste 5 luni” (Maiorescu).

1 februarie – „Las la apercep¡ia ta plinå de tact, dacå cele ce sunt
constrîns, sper în interessul lui Eminescu, a-¡i comunica aici sunt susceptibile
de a fi cetite în totalul «junimei» întregi ori comunicate numai par¡ial unor
junimi¿ti ale¿i, pentru un scop anumit.

Agressiv nu fusese niciodatå. Diagnoza nu era bine stabilitå, se credea cå
ar fi fost «Progressive Paaralehse des Irren – Afec¡iune progresivå specificå
nebunilor» ¿i se a¿tepta o schimbare, numai pentru a se pute confirma
aceastå dyagnoså ori modifica. Må exprimasem îndatå la doi sau trei
junimi¿ti – junimi¿ti încå, pe cât ¿tiu eu – cå de se confirmå suszisa dyagnoså,
casul era prognostic tare dubios, de¿i sona¡iunea* tare rarå era de tot escluså.

Azi înså Eminescu e de câteva septåmâni complect restabilit. Vin chiar
acum de la Döbling, unde m-am între¡inut cu dînsul o jumåtate de orå fårå a
fi putut descoperi în vorba lui nici o urmå cît de palidå de demen¡å. Boala lui
era o pseudopsychoså syphiliticå care a trecut cu jodul care l-a luat. Nu-i
melancolic, dar psychic deprimat. Grija lui este såråcia. Nu ¿tie cine l-a trimis
¿i în ce condi¡ii se aflå în ospi¡iu ¿i mai ales cine are så-l scoatå. ’Mi mårturissea
cå grija asta nu-l laså så doarmå noaptea. Când i-am spus cå ar fi bine så
easså – o datå a venit la Viena – mai ades, el’mi mårturissi cå e tare sårac, n-
are nici un ban, [ceea ce] e momentan realitate.” (Boghean cåtre Missir).

*Cuvântul „sona¡iune” este de negåsit în majoritatea dic¡ionarelor
parcurse, cu o singurå excep¡ie: în 1996, cuvântul apare în edi¡ia revåzutå ¿i
adåugitå a Dic¡ionarului universal al limbii române (L. ªåineanu): „(fam.)
(om) nebun. [Din it. sonato; cf. sona]”. Fårå så conteståm posibilitatea ca
acesta så fie, totu¿i, adevårul, precizåm cå în Dic¡ionar italian – român al lui
Alexandru Balaci (1998), italienescul sonato înseamnå „împlinit”, nu (¿i)
nebun, ¿i nici un alt cuvânt cu rådåcina sona nu are vreo legåturå cu starea
psihicå a omului. La noi, îl urmå cu circa trei decenii, termenul sonat (ca ¿i
sonealå) era întrebuin¡at de tineri, mai mult în glumå, ca un soi de sinonim al
lui „dilimache” (respectiv, ¡icnealå), fårå a avea înså un sens foarte precis.

De¿i nespeciali¿ti, ne întrebåm dacå, nu cumva, sona¡iune provine din
lexicul german, unde sonne înseamnå soare, iar sonnenseite – insola¡ie. (ªtim
cå, în cazurile de insola¡ie, „Starea bolnavului se poate agrava, î¿i poate pierde
cuno¿tin¡a ¿i – fårå ajutor – poate muri” – doctor Andrei Vitályos). Cum
doctorul Boghean studiase la Viena, în a cårei Facultå¡i de medicinå nu se
prea vorbe¿te italiana, avem un motiv în plus så credem cå termenul
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„sona¡iune”, folosit – poate – într-un sens medical mai mult sau mai pu¡in
diferit de insola¡ie, ar proveni din limba germanå. De altfel, chiar dacå sonato
ar face parte din bagajul lingvistic al limbii italiene, el nu este, automat, de
origine italianå, putând fi împrumutat.

Ne amintim cå în epistola din 14 martie 1884 cåtre Maiorescu, Chibici
invocå ¿i „cåldurile grozave ale Bucure¿tilor, care, desigur, au contribuit foarte
mult la declararea boalei” lui Eminescu. De asemenea, Maiorescu însu¿i îi
scrie lui Eminescu: „din cauza cåldurilor mari, ce erau pe la noi în Iunie
1883, D-ta ai început så suferi de o meningitå sau inflamare a învelitoarei
creerilor” (10 februarie 1884). Prin urmare, în epocå, cåldura excesivå –
produså de soare – era socotitå ca posibil factor declan¿ator al unor boli care
produceau ¿i dereglåri psihice.

Oricum ar fi, fraza lui Boghean: Må exprimasem îndatå… cå de se confirmå
suszisa dyagnoså, casul era prognostic tare dubios, de¿i sona¡iunea tare
rarå era de tot escluså” råmâne o construc¡ie de cuvinte tare ciudatå.]

5 februarie – P. P. Carp îl ajutå pe Maiorescu så-¿i sus¡inå teoriile:
„Tocmai vin din Döbling unde l-am våzut pe Eminescu. Dupå cât pot

aprecia nu este încå perfect vindecat. Ochiul este cam tulbure, mâinile slabe
¿i degetele ascu¡ite, de asemenea are o anumitå sfiiciune în a ie¿i din camera
sa ¿i… Leiderdorf a vrut så-l atragå la maså la mine” (subl. ns). Numai
medici în Junimea!

7 februarie – „Am primit alaltåeri alåturata scrisoare de la Boghean din
Viena, în privin¡a lui Eminescu. Ve¡i vedea din aceastå scrisoare cât de
necesarå este scoaterea lui Eminescu din ospiciu (subl. ns.). Am citit cele ce
îi scrie Boghean D-lui Iacob Negruzzi ¿i Doamnei Humpel…” (Missir).

10 februarie – Maiorescu îi scrie lui Eminescu:
„Vezi, D-le Eminescu, diagnoza stårii D-tale trecute este aståzi cu putin¡å

¿i este absolut favorabilå. Se vede cå din cauza cåldurilor mari, ce erau pe la
noi în Iunie 1883, D-ta ai început så suferi de o meningitå sau inflamare a
învelitoarei creerilor, mai întâi acutå, apoi chronicå, din care cauzå (precum
se întâmplå totdeauna în asemenea cazuri, ca adese ¿i la typhus) ai avut un
deliriu continuu de peste 5 luni, pânå când s’a terminat procesul inflama¡iunii.
¥n tot timpul acestui vis îndelungat, ai fost de o veselie exuberantå, încât e
påcat cå nu ai påstrat nici o aducere-aminte a trecutului imediat. Was nütz die
Heiterkeit, wenn sie nur im erinnerungslosem Traum verläuft?

Ei, acum ai e¿it din vis, precum trebuia så ie¿i, ¿i ¡i-ai recâ¿tigat con¿tiin¡a.”
14 februarie – Eminescu påråse¿te ospiciul din Döbling.
ªi acum, så privim mai atent evolu¡ia celor mai importante declara¡ii.
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Un diagnostic politic: boala-lui-Eminescu

Perioada 1–8 octombrie 1883, ne spune doctorul ªu¡u, este ultima
såptåmânå de la „sfâr¿itul lunii a treia” de internare a lui Eminescu, când
acesta „se afla în convalescen¡å”. ¥n consecin¡å, era de a¿teptat ca „pacientul”
så fie externat înainte de încheierea lunii octombrie.

¥n acela¿i paragraf, cu douå fraze mai înainte, acela¿i ªu¡u scrie:

„¥n fa¡a unei atare ståri patologice ce nu putea fi altfel denumitå decât o manie
acutå, medicii care îl îngrijeau a¿teptau cu impacien¡å evolu¡iunea naturalå a maladiei
spre un sfâr¿it fericit, convin¿i prin experien¡å cå aceastå psihozå este o maladie care
isbucne¿te brusc, dureazå 2–3–5 luni ¿i apoi se vindecå, fårå så lase de [cele] mai multe
ori urmåri definitive, defavorabile organismului mintal” (subl. ns.).

Deoarece ni se spune cå „medicii” (care or fi fost ace¿tia?) „a¿teptau cu
impacien¡å evolu¡iunea naturalå a maladiei spre un sfâr¿it fericit” (subl. ns.),
deducem cå în mersul lucrurilor nu apåruse nici o clipå vreun element care så-
i alarmeze, Eminescu aflându-se la un pas de deplina „vindecare”.

ªu¡u mai afirmå înså cå nu este regulå ca mania acutå, de care pretinde cå
ar fi suferit ¿i Eminescu, så nu aibå „urmåri definitive”, lipsa acestora fiind
constatatå „de [cele] mai multe ori”, dar nu totdeauna. De unde ¿tim cå
Eminescu nu a fost excep¡ia? Råspunsul ni-l då tot ªu¡u, când declarå:

„…convalescen¡a a fost adessea întreruptå de accesse de agita¡iune maniacå ¿i cå
restabilirea fu anevoioaså ¿i nici o datå completå”.

Prin aceste cuvinte, implicit, ªu¡u eliminå ideea unor „urmåri definitive,
defavorabile organismului mintal” ¿i, contrazicându-se, laså så se în¡eleagå
cå pretinsa manie s-ar fi permanentizat. A¿a cum ne-am obi¿nuit, înså, în întregul
caz Eminescu, doctorul nu descrie cum anume s-ar fi manifestat „boala”
nevindecatå, în intervalul 1884 – 1889.

¥n schimb, ªu¡u sus¡ine:

„Dupå malatia din 1883, Eminescu scade ¿i scade mereu, steaua se întunecå, cu tot
focul ce încercå a i’ insuffla amicii ¿i admiratorii såi”.

Ne este servit un paradox. Pe de o parte, se pretinde cå „boala” ar fi fost
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amelioratå în a¿a de mare måsurå, încât, dacå Eminescu nu ar fi fost externat
„cu o orå mai devreme”, acesta precis s-ar fi vindecat. A¿adar, în plan medical,
situa¡ia a cunoscut un indiscutabil ¿i spectaculos progres. Pe de altå parte,
înså, ni se cere så credem cå, dupå încheierea tratamentului, Eminescu „scade
¿i scade mereu”, fårå så ni se arate ce anume fåcea ca steaua så se întunece, în
ce a constat „focul” insuflat de „amici” sau cum a constatat profesionistul
ªu¡u aceastå pråbu¿ire lentå, de la sute de kilometri distan¡å. Oricum, potrivit
lui, în urma externårii starea sånåtå¡ii lui Eminescu ar fi cunoscut un regres
constant, care nu s-ar fi încheiat decât o datå cu decesul.

Nemedici fiind, ne întrebåm: ce anume în¡elegea ªu¡u prin restabilire
incompletå, în cazul de fa¡å? Vrea så spunå cå maladia respectivå a låsat sechele?
Dacå „da”, de ce nu a prezentat, concret, acele ipotetice urmåri ¿i, în plus,
puteau fi acestea mai grave decât maladia înså¿i? Dacå „nu”, så în¡elegem cå,
în cazul lui Eminescu, mania acutå a fost atipicå (cum, potrivit unora, ar fi fost
¿i pretinsul lui sifilis ereditar!), astfel cå nu s-a mai „vindecat”? Sau aceste
ciudå¡enii sunt doar alibiuri medicale, menite så sus¡inå teza lui Maiorescu,
conform cåreia Eminescu nu s-ar fi vindecat niciodatå? Nu cumva, boala-lui-
Eminescu este „diagnosticul” pus celor care incomodeazå puterea politicå?

Ne mai întrebåm: se cronicizase „boala”? ªu¡u ¿i Obersteiner nu scriu
nimic în acest sens, documentele provenind de la cei doi medici afirmând
contrariul. Atunci, de ce Maiorescu îl informeazå invers pe Eminescu, la
10 februarie 1884: „…din cauza cåldurilor mari… D-ta ai început så suferi
de o meningitå…, mai întâi acutå, apoi chronicå”? Acum un secol, se socotea
cå „Trecerea dela starea acutå la cea cronicå este un fel de termina¡ie a boalelor
acute, cari se mai pot termina prin vindecare, sau prin moarte” (Bianu ¿i
Glåvan) ¿i cå o boalå poate deveni cronicå în douå situa¡ii: rea îngrijire sau
persistare a cauzelor care au produs-o.

¥n cazul Eminescu, despre ce a fost vorba? De rea îngrijire? Nu se poate, câtå
vreme tot Maiorescu pretinde în epistola trimiså surorii lui, la 19 octombrie 1883:

„A¿adar, eu ¿tiu cå Eminescu a fost bine îngrijit la doctorul ªu¡u”.

Au persistat cauzele bolii? Nici asta, cåci, dacå ne luåm dupå ce-i scrie
Maiorescu lui Eminescu, „îmbolnåvirea” s-a produs „din cauza cåldurilor
mari…” – cålduri care au dispårut, cel târziu, o datå cu venirea toamnei, fårå
ca „vindecarea” lui Eminescu så progreseze înså vreun pic. Din contrå, în
miez de toamnå, Maiorescu î¿i anun¡å sora cå s-ar fi agravat.



354 Nr. 3-5Semnele timpului

Ceva mai târziu, imediat dupå moartea lui Eminescu, sim¡ind probabil
cå explica¡iile referitor la motivul „îmbolnåvirii” acestuia sunt nesigure,
Maiorescu a schimbat placa: boala ar fi fost produså de „via¡a neregulatå”,
iar aceasta, la rândul ei, nu era decât un efect al mo¿tenirii ereditare. Cum din
to¡i Eminovicii nu mai era în via¡å decât Matei ¿i cum håmåiala elevatå a
unora ca Petra¿cu se auzea mai tare, deoarece acestor indivizi li se asigurau
pagini în care så-¿i verse otrava, nu trebuie så ne mire cå aceastå minciunå a
indus în eroare genera¡ii dupå genera¡ii. Så ne amintim, succint: în perioada
interbelicå, Academia Românå aproape a oficializat monografia lui Cålinescu,
în care regåsim versiunea maiorescianå, încårcatå cu un plus de venin. Apoi
a fost cel de-al doilea råzboi mondial, dupå care, Cålinescu a devenit
principalul simbol al criticii ¿i istoriei literare din vremea lui. Polemicile au
încetat brusc. „Divinul” a devenit pentru litera¡i cam ceea ce era Gheorghiu-
Dej pentru politicieni ¿i, desigur, din aceastå posturå, nu-i ¿edea frumos så se
plângå, atunci când elevilor, în locul lecturii articolelor gazetarului Eminescu,
li s-a cerut så memoreze citate din opera sacrå a literatului deputat.

Un alt argument cå în cazul lui Eminescu nu s-ar putea vorbi de ipotetica
manie cronicå ni-l aduce (tot) ªu¡u, care îi învå¡a pe studen¡i ¿i urmåtoarele
(Alienatul în fa¡a societå¡ii ¿i a ¿tiin¡ei, 1877):

„Maniacii cronici, de ¿i au hallucina¡iuni ¿i illusiuni sensoriale numeroase cari
devin punctul de plecare la diferite concep¡iuni delirante ¿i la determina¡iuni primejdioase,
se bucurå înså de uå sånåtate fisicå destul de bunå. Ei månâncå regulat, dorm de obicei
bine ¿i unii chiar se îngra¿å. Din când în când, sub influen¡a unei indispozi¡iuni oare-care,
unei indigestiuni cu deosebire, au perioade de agita¡iune sau chiar de furie, care cedeazå
cu facilitate unui tratament ra¡ional, ca så cadå din nou în cercul din zi în zi mai restrâns
al delirului, care în unele casuri råmâne ani îndelunga¡i în stare cronicå, ¿i în cele mai
multe isbutesce la uå stare de demen¡å completå” (subl. ns.).

De¿i existå câteva scrisori ¿i „amintiri” destul de abil concepute de in¿i de
teapa lui Petra¿cu, Russu-ªirianu sau Sim¡ion, în care sunt îndesate o parte din
simptomele sifilisului, meningitei ¿i mai multor feluri de manie (în 1877, ªu¡u
prezenta ¿aptesprezece „varietå¡i ¿i tipuri” de manie), ele nu sunt credibile
(de altfel, unora le-am dovedit, deja, falsitatea, iar altele vor urma). ¥n mania
cronicå, mai scrie ªu¡u, „Delirul general nu lipsesce nici uå-datå…” De aceea,
adaugå el, „Maniacul cronic aiureazå asupra diferitelor subiecte într’un mod
incoherent, fårå ca så putem surp[r]inde uå idee, uå fraså sånåtoaså ¿i
ra¡ionalå în limbagiul lui”. A aiurat Eminescu în cei doi ani în care se pretinde
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cå ar fi fost subbibliotecar? Aiura Eminescu atunci când traducea Gramatica
sancritå? Aiura el atunci când scria La steaua sau Kamadeva? Aiura el când
încheia traducerea piesei Laïs ori când scria ultimele lui articole, publicate în
România liberå ¿i în Fântâna Blanduziei? Pânå ¿i du¿manii lui de moarte
recunosc cå nu. Practic, nimeni nu descrie o scenå credibilå în care Eminescu
ar delira ¿i la care respectivul så fi fost martor. Nici måcar pentru clipa primei
sechestråri nu s-a gåsit o explica¡ie cât de rezonabilå!

De exemplu, în manuscrisul publicat de G. Potra, doctorul ªu¡u scrie:

„Restul îl petrecea într’o aiurare, cåreia politica, ¿tiin¡a, literatura îi oferea elemente
între ele, fårå ca cugetårile, frazele ¿i chiar cuvintele, så fie câtu¿i de pu¡in inteligibile,
a¿a de pu¡inå legåturå logicå exista între ele.”

Trecem peste faptul cå, dacå vorbele nu erau inteligibile, nu se putea stabili
dacå între ele exista sau nu „legåturå logicå” ¿i remarcåm cå acest text, conceput
pentru folosin¡a personalå, con¡ine detalii care lipsesc atât din certificatul
medical emis în 1883, cât ¿i din raportul medico-legal redactat ¿ase ani mai
târziu, cu toate cå situa¡ia trebuia så se prezinte exact pe dos, amintitele
documente medicale fiind menite så provoace consecin¡e juridice dintre cele
mai grave. Fraza lui ªu¡u, mai sus citatå, pare så spunå totul, dar, de fapt, ea
råmâne o simplå afirma¡ie denigratoare, care este departe de a îndeplini rigorile
pe care ªu¡u însu¿i le cerea oricårui coleg medic, care atesta alienarea cuiva. ¥n
cazul Eminescu, ªu¡u descrie o boalå, nu evolu¡ia situa¡iei unui pacient anume.

Dacå ªu¡u s-ar fi mul¡umit så declare, evaziv, cå întremarea ar fi fost
par¡ialå, minciuna lui ar fi fost mai abilå ¿i mai greu de demontat. Din fericire,
el a supralicitat, pretinzând cå degradarea sånåtå¡ii lui Eminescu ar fi fost
continuå – neadevår contrazis, în primul rând, de manuscrisele eminesciene,
atâtea câte au scåpat de „grija protectorilor”, ¿i, în al doilea rând, chiar de cåtre
ªu¡u, care, dupå ce Eminescu s-a stins, a mårturisit cå, de fapt, nu a ¿tiut ce
s-a petrecut cu acesta dupå toamna anului 1883.

ªu¡u depune mårturie cå, la 20 octombrie 1883, când, „în tovårå¿ia
prietenului såu Chibici ¿i a gardianului dela ªu¡u” (Maiorescu, 19 octombrie)
a plecat spre Döbling, Eminescu intrase în convalescen¡å, suferin¡a lui
îndreaptându-se „spre un sfâr¿it fericit”. Ce s-ar fi putut petrece dupå aceastå
datå, astfel încât så anihileze complet bunele rezultate medicale ob¡inute pânå
atunci? ªu¡u nu sugereazå nici un råspuns, pentru cå o situa¡ie precum cea
descriså de el nu î¿i gåsea explica¡ii în medicinå. Eminescu nu a fost un autentic
pacient, ci o victimå. Un condamnat politic.
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Unde „vindecå” unul, „îmbolnåve¿te” altul

4 octombrie 1883 – Maiorescu o anun¡å pe Emilia, despre Eminescu:
„…este încå neschimbat, în starea a¿a numitei «manii delirante»”.
Aceasta este prima mare ¿i esen¡ialå neconcordan¡å între spusele medicului

ªu¡u ¿i zvonurile råspândite de avocatul Maiorescu.
Tehnic vorbind, la acea vreme nu exista o boalå numitå manie delirantå

(în lucrårile lui ªu¡u întâlnim înså, între aliena¡iunile simple, ¿i melancolia
delirantå, care era cu totul altceva ¿i care va fi eliminatå – vezi Clasifica¡iunea
psichoselor, 1900). Mania presupunea delir. Nu degeaba ªu¡u citeazå din
Esquirol, „pårintele psichiatriei”, care scrie: „Illusiunile ¿i hallucina¡iunile
sunt caracteristice ¿i nelipsite în mania acutå; ele aduc uå vicioaså
asocia¡iune a ideilor, care se reproduc fårå legåturå ¿i cu uå repeziciune
nespuså. Delirul lor este general…” (Traité des maladies mentales, De la
mania). De aceea, îl suspectåm pe Maiorescu cå a folosit aceastå diagnozå
inexistentå fie din ne¿tiin¡å, fie pentru a impresiona nemedici precum familia
lui sau junimi¿tii din Ia¿i ¿i a convinge cå Eminescu chiar ar fi fost „nebun”.
Dacå Maiorescu ar fi fost onest, cum se face cå el nu a prezentat niciodatå
clar tocmai diagnosticul pus de ªu¡u?

Chiar pentru cei care pornesc de la prejudecata cå Eminescu s-ar fi
alienat, cuvintele lui Maiorescu sunt, în cel mai bun caz, deconcertante.
Cum Eminescu intrase în convalescen¡å cu aproape douå såptåmâni în urmå
¿i cum medicul nu pomene¿te nimic de înråutå¡irea sånåtå¡ii acestuia, rezultå
cå situa¡ia evolua cel pu¡in mul¡umitor, ªu¡u a¿teptând „cu impacien¡å”
depå¿irea definitivå a bolii. (Pe atunci, „impacien¡å” însemna doar neråbdare,
nu ¿i nelini¿te, îngrijorare, ca aståzi.) Cu alte cuvinte, Eminescu se afla la un
pas de libertate.

¥n pofida acestei realitå¡i, Maiorescu a afirmat contrariul.

Doctorul ªu¡u – ucenic al avocatului vråjitor

19 octombrie 1883 – Departe de a-i scrie Emiliei cå Eminescu a intrat în
convalescen¡å, cum spunea ªu¡u, Maiorescu lanseazå zvonul cå situa¡ia acestuia
s-ar fi  agravat:
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„…bolile mentale sunt specialitatea studiilor mele (subl. ns.). Oricum m’ai privi tu,
mai mult sau mai pu¡in ståpân pe ¿tiin¡a mea, asta nu o ¿tiu. Psihologia ¿i latura ei
patologicå este, odatå pentru totdeauna, specialitatea mea (subl. ns.) ¿i eu må ¡in «au
courant». (…) Tu ¿tii cå eu nu må laud cu ¿tiin¡a mea ¿i nu-mi dau «des airs d’érudition»,
dar ceea ce ¿tiu – ¿tiu (subl. ns.). Cå tu e¿ti fårå nicio încredere în ¿tiin¡a mea, în acest
caz, te în¡eleg, dar eu nu pot så mi-o tågåduiesc mie însumi. 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” (subl. ns.).

Frapeazå faptul cå Maiorescu a ocolit diagnoza „mania acutå”, stabilitå
de ªu¡u. Ba, lucrurile stau chiar pe dos: ªu¡u l-a ascultat cuminte pe
„medicul” Maiorescu, cel periculos ca o molimå, care îi pusese lui Eminescu
diagnosticul de manie dinainte ca acesta så vinå la Timpul (vezi scrisoarea
lui Maiorescu cåtre ªt. Vârgolici – 7 octombrie 1874)! La fel, peste 15 ani,
într-un context plin de ilegalitå¡i ¿i fårå urmå de justificare medicalå (adicå,
invers fa¡å de frumoasele învå¡åturi trâmbi¡ate de ªu¡u însu¿i, de la catedra
lui universitarå), medicii ªu¡u, Alexianu ¿i Petrescu (sau Petrini?) vor stabili
la ultima internare a lui Eminescu, cea din 1889, „boala” finalå: „aliena¡ie
mintalå în formå de Demen¡å”.

ªi acest ultim diagnostic (care, o datå pus, anticipa cå Eminescu nu va
mai ie¿i viu din ospiciu) era ecoul a ceea ce stabilise Maiorescu cu ani în
urmå, încå din 1883. ªu¡u scrie despre demen¡å cå este „uå infirmitate prin
care se terminå cele mai multe morbe mintale devenite incurabile” (Alienatul
în fa¡a societå¡ii…). Maiorescu, care se fålea: „bolile mentale sunt specialitatea
studiilor mele”, nu putea så nu ¿tie cå demen¡a este nevindecabilå. De aceea,
atunci când i-a scris Emiliei cå Eminescu ar fi dement, magistrul cuno¿tea cel
pu¡in douå lucruri: cå adevårul era altul ¿i cå demen¡a tinzând mereu så se
agraveze, el va trebui så promoveze teoria permanentei deterioråri a sånåtå¡ii
„protejatului” lui, pentru a-¿i sus¡ine propria diagnozå – pe care s-ar zice cå nu
o alesese chiar la întâmplare.

¥ntrebåm: ce anume putea face ca o manie acutå, care mai avea doar „o
orå” pânå la vindecarea deplinå, så devinå incurabilå peste noapte? ªi, mai
ales, cum poate fi luatå în serios o asemenea teorie, nu numai lipsitå de
cea mai måruntå probå, dar ¿i contraziså de versiunea lui Obersteiner,
celålalt specialist, solicitat tot de Maiorescu ¿i care socotea cå „boala”
fusese… vindecatå?

Doctorul Vine¿ mårturise¿te cå, în 1889, la ultima lui internare, Eminescu
„cunoa¿te chiar persoane care erau atunci (în 1883 – n. ns.) în Institut”. Pe
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de altå parte, ªu¡u ne asigurå, în cår¡ile lui de specialitate:

„¥ntre simptomele ini¡iale ale demen¡ei senile (despre care acela¿i autor scrie cå nu se
remarcå între celelalte feluri de demen¡å decât prin „diferen¡e de micå însemnåtate” – n. ns.)
vom a¿eza debilitatea memoriei” (Alienatul…)

Oare, un om cu memorie debilå, care, în plus, ar mai ¿i delira, ar fi capabil
så î¿i aminteascå persoane pe care le întâlnise întâmplåtor în urmå cu ¿ase ani?

Izolat de familie

15 august. Când Matei Eminovici vine în Bucure¿ti, cu scopul de a-l lua
pe Eminescu cu sine la Râmnicu-Sårat, este respins de îngrijoratul avocat.
Råu informatå la rândul ei, Clara împrå¿tie zvonuri false ¿i în ceea ce prive¿te
aspectul juridic al chestiunii. ¥ntr-o epistolå cåtre Emilia, Clara o informeazå
cå a primit vizita locotenentului, care, cu vreo lunå în urmå, la 18 iulie 1883, îi
scrisese magistrului:

„…vå rog din suflet råspunde¡i-mi urgent unde se gåse¿te 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” (subl. ns.).

Rezerva de 200 de galbeni a lui Matei reprezenta echivalentul a 4.000 de
lei. Cum spitalizarea lui Eminescu în Bucure¿ti ¿i în Viena a costat, în total,
circa 2.700 de lei, este limpede cå, dacå nu s-ar fi urmårit cu totul alte interese,
chiar în cazul în care Eminescu ar fi fost bolnav, problema lui se putea rezolva
în familie, fårå umilitoarele liste de subscrip¡ie. Numai cå, în versiunea în care
Eminescu ¿i-ar fi avut familia alåturi, el ar fi fost cu adevårat protejat de
abuzurile gå¿tii politico-literare conduse de Maiorescu.

Nereu¿ita demersului locotenentului este astfel explicatå de Clara:

 „Cum înså Eminescu e înscris de Titus, doctorul nu-l elibereazå decât dupå declara¡ia
acestuia”.

Asupra amånuntelor de ordin juridic vom reveni pe larg, a¿ezând fa¡å în
fa¡å bruma de documente existente ¿i Legea vremii. Pânå atunci, punem
întrebarea: de ce Maiorescu a refuzat så-l elibereze pe Eminescu? Pentru cå, în
acele clipe din august 1883, Eminescu încå nu se resemnase cu ideea cå era,



359Nr. 3-5 Semnele timpului

cum singur avea så declare, „un om sacrificat”, iar opinia publicå nu se
obi¿nuise cu gândul cå acesta ar suferi de o „boalå” incurabilå? De aceea, în
ipoteza eliberårii lui Eminescu, încå era posibil ca acesta så dezvåluie întregul
scenariu ¿i så fie crezut – ceea ce ar fi însemnat ca Maiorescu så ri¿te så ajungå
la gherlå, bra¡ la bra¡ cu ªu¡u?

Basmele lui Obersteiner

21 octombrie. Transportat la Viena, Eminescu este internat în ospiciul
privat al doctorului Leidesdorf. Medicul lui curant, H. Obersteiner, noteazå
despre evolu¡ia „bolii” noului pacient, pânå la sosirea acestuia la Döbling:

„Sumar din povestea bolii Domnului Eminescu Mihail
Pacientul a dus un fel de via¡å spiritualå obositoare ¿i dezordonatå. El este unul dintre

cel mai pre¡uit ¿i eminent poet român. De 6 luni, survine o via¡å neregulatå, irascibilå, de 4
luni violentå stare de iritare, delir, diverse halucina¡ii, insomnie, comportare agresivå,
vociferåri. ¥n sanatoriul Dr. Souzo este tratat cu vezicåtoare, båi de picioare, chloral, morfinå,
iodurå de potasiu. Se amelioreazå, rând pe rând, stårile de iritare violentå, råmâne în
continuare delirul.” (Traducerea textului original apar¡ine medicului Silvia Degeratu.)

Så începem cu sfâr¿itul. A¿adar, „Råmâne în continuare delirul”. La
primå vedere, aceste cuvinte sunt de naturå a sus¡ine afirma¡iile lui Maiorescu.
Da, dar cine le roste¿te ¿i în temeiul cåror informa¡ii? Ca medic salariat al
ospiciului vienez în care a fost internat Eminescu, Obersteiner era obligat så
prezinte o justificare a re¡inerii acestuia, iar „delirul” pretins de el constituie
o explica¡ie extrem de vagå, manifestårile lui putând fi foarte variate. Mai
mult, în lipsa unor documente care så ateste contrariul, Eminescu se gåsea în
Austro-Ungaria, repetåm, în mod ilegal. Cum a fost el trecut frontiera? Nu
cunoa¿tem, dar bånuim cå de acest lucru nu au fost stråini P. P. Carp,
ambasadorul nostru la Viena, ¿i Chibici-Revneanu, care  lucra la Cåile Ferate.

ªi-apoi, dacå citim atent, observåm cå ¿i din textul lui Obersteiner lipse¿te
ziua exactå a internårii la ªu¡u. ¥ntr-un caz obi¿nuit, derulat în mod legal,
poate cå aceastå absen¡å nu ar fi atras în mod deosebit aten¡ia. Aståzi, înså,
când ¿tim cå se confruntå douå date, una sus¡inutå de un proces-verbal al
Poli¡iei ¿i de jurnalul lui Maiorescu (documente care se exclud reciproc!),
iar o alta oferitå chiar de cåtre ªu¡u ¿i când mai ¿tim cå aceastå neconcordan¡å
poate ascunde o råpire chiar ¿i mai banditeascå decât am socotit-o ini¡ial,
datele problemei se complicå.
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De asemenea, în „sumarul” lui Obersteiner nu regåsim diagnosticul pus
de ªu¡u. Vienezul afirmå cå acesta ar fi ameliorat, una dupå alta, simptomele
care au determinat internarea, mai pu¡in delirul. Nu ¿tim ce în¡elegea
Obersteiner prin ameliorare, gradul acesteia putând fi foarte variat. Ca så
folosim chiar lista prezentatå de el, între 28 iunie (8 iulie) ¿i 20 octombrie
1883, colegul ªu¡u ar fi luptat, pe lângå delirul pacientului, ¿i cu: „stare de
iritare…, diverse halucina¡ii, insomnie, comportare agresivå, vociferåri”.
Så în¡elegem cå toate acestea, inclusiv insomnia, compuneau „stårile de iritare
violentå” rezolvate, rând pe rând (¿i doar par¡ial?) de ªu¡u?

Interesant de remarcat este ¿i faptul cå, în noti¡ele personale privind
evolu¡ia „bolii” lui Eminescu la Döbling, Obersteiner nu folose¿te niciodatå
cuvântul „delir” ¿i nici nu marcheazå clipa în care el ar fi eliminat complet
manifestårile maladive, pe care, în varianta comunicatå lui I. Gråmadå, sus¡ine
cå ªu¡u ar fi reu¿it doar så le amelioreze (datarea este fåcutå potrivit stilului
nou – care, în secolul XIX, devansa cu 12 zile calendarul oficial din România):

„Starea ¿i decursul bolii
[2 noiembrie 1883] Foarte confuz, vorbe¿te ¿i cântå, total dezorientat. Nume¿te

diverse persoane mereu cu acelea¿i nume (subl. ns.): regele Norvegiei, regele evreilor,
Heinrich Heine, împåratul Chinei ¿i a¿a mai departe. Uneori, mai iritat, bate în u¿å.

8. noiembrie 1883. Crizå cu pierderea cuno¿tin¡ei, u¿oare convulsii ¿i mai pe urmå
vårsåturi.

10. noiembrie. Deseori repede iritat, vorbe¿te neîntrerupt în ton de predicå, cu påtura
în cap, lucruri absurde: Abra-Kadabra. Prin vorbe însufle¡ite de încurajare, poate fi
adus la råspunsuri ra¡ionale.

26. decembrie. De un timp, secre¡ie u¿oarå a urechii drepte.
10. ianuarie. De douå zile, mai lini¿tit.
12. ianuarie. 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.
24. ianuarie. Pare destul de bine, då råspunsuri corecte, î¿i aminte¿te de începutul

bolii, ia parte la discu¡ii, serios, prietenos, dore¿te informa¡ii în legåturå cu situa¡ia lui.
8. februarie. Destul de bine, dar rezervat, tåcut, se intereseazå foarte mult de mâncare,

nu se poate preocupa de nimic, cite¿te pu¡in.
26. februarie. Pleacå cu domnul Chibici la Floren¡a.”

Så pricepem cå „stårile de iritare violentå” – sau atât cât mai råmåsese
din ele – s-au manifestat doar în prima zi de internare ¿i s-au rezumat la câteva
båtåi în u¿a camerei în care fusese izolat?

¥n ceea ce-l prive¿te pe Chibici, suprinde faptul cå Obersteiner nu a fost
deloc interesat så afle de la acesta ce reac¡ie a avut Eminescu atunci când, dupå
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aproape patru luni de recluziune, a fost urcat într-un cupeu, spre a fi transportat
la Gara de Nord, de unde a luat trenul spre Viena. ªi, când spunem aceasta,
avem în vedere faptul cå, peste câteva luni, medicii vor acorda importan¡å
primei reveniri a lui Eminescu în mediul firesc. C. Popasu îi mårturise¿te vårului
din Bucure¿ti cå a avut oarecari emo¡ii:

„Aståzi am scos pe Eminescu la preumblare. Teama cå zgomotul ¿i lumea de pe strade
vor produce asuprå-i vreo irita¡ie din fericire a råmas neîndeplinitå” (28 ianuarie 1884).

O zi mai târziu, Obersteiner îl va anun¡a pe Maiorescu cå a constatat efectul
imediat al plimbårii cu tråsura, adevåratå metodå terapeuticå:

„…d-l Popasu a fåcut ieri o micå plimbare cu Eminescu, cu tråsura, care l-a înveselit
în chip vådit ¿i de atunci s-a hotårât a lua parte la masa familiei mele, ceea ce mai
înainte mereu a refuzat. ¥n chipul acesta dorim så-l deprindem cu libertatea ¿i cu lumea
din afarå” (subl. ns.).

Amånunt interesant, precizarea lui Popasu, care î¿i asigurå vårul mai mare
cå, de-a lungul primei plimbåri cu tråsura, Eminescu „Tot timpul a fost lini¿tit
¿i se vedea cå se simte bine”, se aflå în deplin consens cu ceea ce afirmase
Livia Maiorescu, în urmå cu mai bine de trei luni:

„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” (scrisoare cåtre Emilia Humpel, 21 octombrie 1883).

ªi în Bucure¿ti  ¿i în Viena Eminescu a avut reac¡ii emo¡ionale aproape
identice atunci când a fost scos din ospiciu pentru a se plimba cu tråsura. Så se
datoreze aceastå asemånare (¿i) faptului cå în ambele situa¡ii traversa ståri de
sånåtate similare? ¥n cazul unui råspuns afirmativ, indirect, Obersteiner ar
recunoa¿te cå, la ie¿irea de la ªu¡u, Eminescu a fost la fel de… „convalescent”,
precum era ¿i în clipa în care a påråsit închisoarea de lux de la Döbling, pentru a
pleca (se zice) spre Italia.

Un alt detaliu de care trebuie så ¡inem seama este faptul cå, în ceea ce
prive¿te istoricul „bolii” lui Eminescu pânå la 21 octombrie 1883, spusele
doctorului  Obersteiner conteazå – totu¿i – prea pu¡in, întrucât nimic din ceea
relateazå despre perioada anterioarå internårii la Döbling nu a fost constatat
de el, nemijlocit. Informa¡iile i-au provenit, cel mai probabil,  de la Chibici –
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care, la rândul lui, le primise de la altcineva. ¥ntrebarea este: cine îl instruise
pe Chibici la Bucure¿ti, învå¡ându-l ce så spunå la Viena? ¥n loc de råspuns,
så rememoråm succint:

1) nici måcar în certificatul medical datat 5 iulie 1883 ªu¡u nu invocå
vreuna dintre datele pe care le regåsim în anamneza lui Oberteiner;

2) Maiorescu a råspândit ¿tiri false, care contraziceau cu patos o parte a
afirma¡iilor din viitorul manuscris al doctorului ªu¡u;

3) Chibici (amicul pe care Eminescu ar fi vrut så-l împu¿te!) s-a dovedit
unul dintre oamenii de încredere ai magistrului.

¥n plus, mai trebuie fåcute câteva precizåri. Atât „sumar(ul) din povestea
bolii” lui Eminescu, cât ¿i „starea ¿i decursul” acesteia provin dintr-o unicå
surså: I. Gråmadå (Mihail Eminescu), neexistând vreun facsimil al
documentelor originale de care s-a folosit numitul autor. Despre modul în care
acesta a ajuns în posesia acestor date, I. Gråmadå relateazå:

„Dl consilier aulic ¿i profesor universitar Dr. Obersteiner, care ne-a dat informa¡ia
aceasta, a binevoit så ne puie la dispozi¡ie ¿i urmåtorul fragment, relativ la boala lui
Eminescu, scos din condica bolnavilor pe cari i-a îngrijit dsa…”

Gråmadå nu a avut, deci, acces direct la condica respectivå, ci a primit un
extras oferit de Obersteiner, fårå a vedea, personal, originalul! De aceea, cunoscând
faptul cå Obersteiner era interesat så prezinte lucrurile într-o luminå favorabilå lui,
nu putem båga mâna în foc, pentru a garanta cå pasajele date publicitå¡ii au fost
sau nu singurele existente în acea condicå. Mai mult, suntem sceptici chiar ¿i în
ceea ce prive¿te existen¡a acestor consemnåri în registrul stabilimentului vienez. ªi
re¡inerea noastrå spore¿te când, în introducerea studiului lui I. Gråmadå, citim cå
prima personalitate care l-a ajutat pe acesta så se documenteze a fost acela¿i
Maiorescu – pe atunci, ¿ef al Guvernului ¿i al Externelor.

De asemenea, trebuie ¡inut seamå de faptul cå, pe când Simion Mehedin¡i
(omul care acceptase så „semneze” autobiografia lui Maiorescu) conducea
revista Convorbiri literare, I. Gråmadå îi trimitea rânduri ca acestea:

„Onorate domnule profesor,
Am primit ieri, a doua zi dupå Pa¿ti, primele douå sute de franci din ajutorul bånesc

de 400 ce a¡i binevoit a mi-l pune în vedere. Sâmbåtå înainte de Pa¿ti mi-am terminat ¿i
eu lucrarea despre Eminescu, pe care o voi trimite, îndatå ce va sosi d-l Meyer-Lübke din
Floren¡a, la tipografia din Germania unde va apårea anuarul institutului românesc din
Viena” (29 aprilie 1913).
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Suspiciunea este cu atât mai neplåcutå, cu cât se poate dovedi nefondatå.
Putem înså så ne permitem luxul de a fi încrezåtori în toate cele care ni se
spun, dupå ce avem dovezi certe privind o serie de fraude care pânå mai ieri
erau socotite de neconceput?

La urma urmei, dacå Eminescu a putut fi internat la ªu¡u fårå documente,
ce ne-ar face så credem cå la Döbling nu s-a întâmplat la fel? Oare, faptul cå
Eminescu a fost transportat prin Imperiu fårå pa¿aport nu ridicå nici un
semn de întrebare privind ciudata îngåduin¡å cu care Austro-Ungaria urmårea
drumul prin balamucuri al gazetarului care, dupå ce îi dåduse atâta båtaie de
cap, fusese scos din via¡a publicå prin trådarea „amicilor”?

ªi-apoi, Eminescu însu¿i declarå cå fusese supus unei cure, care se rezuma
la înfometare ¿i privare de libertate („Tratamentul pare a consista în mâncare
pu¡inå ¿i proastå ¿i în recluziune; încolo n-am observat nimic în maniera de-
a må trata”), iar medicul vienez confirmå prin tåcere. Obersteiner nu numai
cå nu i-a prescris pacientului dietå sau curå medicamentoaså ori de alt fel, dar
nici måcar nu i-a pus vreun diagnostic! Cu toate acestea, înså, a¿a cum
mårturise¿te aulicul nostru, în intervalul 21 octombrie – 31 decembrie 1883,
Eminescu a fost ¡inut la izolare. De ce? A fost vreodatå zåvorârea între patru
ziduri metodå terapeuticå? Noi ¿tim cå, din contrå, ea poate fi folositå pentru a
lua min¡ile cuiva, nu pentru a i le da înapoi.

Aceea¿i procedurå fusese urmatå ¿i de ªu¡u, Eminescu ie¿ind pentru prima
oarå în curtea ospiciului din strada Plantelor dupå mai bine de douå luni de
încarcerare, dovadå cå metodele „curative” folosite la Bucure¿ti ¿i la Viena au
fost (cam) acelea¿i. Putem crede cå inten¡iile au diferit ori cå medicii pe mâna
cårora a încåput Eminescu au fost oameni de bunå-credin¡å?

Nu, pentru cå nu ne laså însu¿i doctorul ªu¡u. Citåm dintr-o lucrare a lui:

„Secuestra¡iunea riguroaså a sminti¡ilor ce constatå nu numai în asilul nostru (este
vorba de Mårcu¡a – n. ns.) ¿i în celle mai multe asile din stråinåtate, este un adevårat
obstacol la însånåto¿irea acestor morbo¿i. Estensiunea libertå¡ii aliena¡ilor este uå
indica¡iune therapeuticå pe care tot medicul de asil are så împlineascå. Acei morbo¿i
care n’au perdut no¡iunile celle mai simple a timpului, spaciului, a personalitå¡ii, to¡i
acei cari n’au cåzut în demen¡å se aflå råu affecta¡i våzându-se sechestra¡i în locuri a¿a
de limitate ca sec¡iunele asilului nostru.” (Vezi Ospiciul Mårcu¡a – Rela¡iuni clinice ¿i
medico-legale, 1869)

De bine ce „estensiunea libertå¡ii” sminti¡ilor era recunoscutå drept „uå
indica¡iune therapeuticå”, fiind verificat cå închiderea în spa¡ii strâmte îi
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afecteazå în mod deosebit pe pacien¡i, ªu¡u ¿i Obersteiner l-au ¡inut pe Emi-
nescu la izolare!

Oralitatea ¿i urechismul în medicinå

Din „Sumar din povestea bolii Domnului Eminescu Mihail”, desprindem
noi informa¡ii care dau de gândit. Acest „sumar” este, repetåm, încå o probå
materialå cå doctorul Obersteiner nu a primit informa¡iile citate de la ªu¡u,
care i-a pus lui Maiorescu la dispozi¡ie doar un „gardian”, fårå a emite înså un
document înso¡itor pentru „bolnav”.

ªu¡u sus¡ine cå, atunci când a påråsit ospiciul lui, Eminescu ar fi fost în
pragul „vindecårii” depline. Obersteiner, înså, a gåsit de cuviin¡å så-l interneze
pe convalescent „la izolare” – deci, spre deosebire de colegul ªu¡u, l-a socotit
foarte grav bolnav (atât de „bolnav”, încât, pânå la externare, nu i-a pus nici un
diagnostic!). Dacå ar fi så acordåm credit ambilor medici, ar trebui så luåm
în calcul ¿i o… recidivå a „bolii” lui Eminescu, declan¿atå pe traseul de o zi,
cât a durat drumul din Bucure¿ti la Viena.

Ne atrage aten¡ia succintul sumar al „bolii”, a¿a cum ar fi figurat el
– potrivit lui I. Gråmadå – în registrul lui Obersteiner:

„De 6 luni, survine o via¡å neregulatå, irascibilå…”
ªtirea cå „via¡a neregulatå” a lui Eminescu ar fi început doar pe la sfâr¿itul

lunii aprilie 1883 se gåse¿te în contradic¡ie totalå cu imaginea creionatå de
acei „memoriali¿ti” care o prezintå ca pe o permanen¡å. Prin excep¡ie, Slavici
sugereazå cå, din primåvara lui 1883, Eminescu ar fi început, mai mult sau
mai pu¡in brusc, så ducå o via¡å neregulatå.

Så rememoråm înså ce scrie Maiorescu despre Eminescu:

„Via¡a lui era neregulatå; adesea se hrånea numai cu narcotice ¿i excitante; abuz de
tutun ¿i cafea, nop¡i petrecute în citire ¿i scriere, zile întregi petrecute fårå mâncare, ¿i
apoi deodatå la vreme neobi¿nuitå, dupå miezul nop¡ii, mîncåri ¿i båuturi fårå måsurå,
a¿a era via¡a lui Eminescu” (Eminescu ¿i poeziile lui).

Oare, pentru Maiorescu, hrånirea „doar cu narcotice ¿i excitante” era totuna
cu „zile întregi petrecute fårå mâncare”? Dacå magistrul nu ar fi invocat „abuz[ul]
de tutun ¿i cafea” separat, ca pe o altå anomalie, încå ne-am mai fi putut gândi
cå, poate, prin narcotice se referea la fumat, iar prin excitante avea în vedere
consumul de cafea – cafeina con¡inutå de aceasta fiind tot un alcaloid, asemenea
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nicotinei, morfinei, stricninei etcetera. (¥n contradic¡ie cu Maiorescu, Slavici
acceptå cå Eminescu „bea multe cafele”, dar precizeazå cå „fuma pu¡in”.) ¥ntrucât
narcoticele ¿i excitantele au ac¡iune diametral opuså, så în¡elegem cå Eminescu
lua un narcotic, dupå care, fåcându-i-se somn, servea un excitant sau viceversa,
î¿i mai tempera energia produså de excitante, hrånindu-se cu narcotice? Oare,
în cazul în care Eminescu ar fi consumat frecvent narcotice, care provoacå
somn, ar mai fi fost capabil så ¡inå ziarul Timpul la aceea¿i cotå foarte înaltå sau
ar mai fi avut for¡å så încheie Luceafårul ¿i Doina?

Chiar a¿a, „dupå miezul nop¡ii”, Eminescu ie¿ea din caså, ca så consume
„mîncåri ¿i båuturi fårå måsurå”? Unde, må rog? ªi cine-l înso¡ea, astfel
încât så-l informeze (¿i) pe Maiorescu? Caragiale scrie ¿i el cå Eminescu se
aråta „…aici de o abstinen¡å de pustnic, aici apoi lacom de plåcerile vie¡ii”,
dar nu pretinde cå bucuria de a gusta „plåcerile vie¡ii” ar fi apårut la ore mici,
când mai a¡ipe¿te pânå ¿i poli¡ia.

Caragiale î¿i mai aminte¿te:

„ªi au fost oameni, nu de rând, oameni de seamå, cårora le-a plåcut så facå sau så
lase a se crede cå nenorocirea lui Eminescu a fost cauzatå de vi¡iu. Era, în adevår, un om
dezordonat, dar nicidecum vi¡ios” (¥n Nirvana).

Când spune cå Eminescu era „un om dezordonat” Caragiale îl confirmå
pe Maiorescu sau afirma¡ia lui are alt sens decât acela de via¡å neregulatå? De
pildå, ¿tim cå un copil poate så fie dezordonat, fårå så ducå o via¡å neregulatå,
dupå cum un matur poate så aibå via¡å neregulatå, fårå så tråiascå în dezordine.
Prin „om dezordonat” Caragiale în¡elegea un ins cu via¡å neregulatå sau doar
un neglijent? ¥n vorbirea curentå, „via¡å neregulatå” prive¿te mai ales orarul
zilnic al fiecåruia (deci, are drept axå principalå timpul), în vreme ce „om
dezordonat” se referå cu precådere la atitudini, la pozi¡ia insului în lumea
materialå. Desigur, neglijen¡a este un cuvânt care î¿i poate extinde aria de
cuprindere ¿i asupra programului de zi cu zi, dar nu credem cå asta a vrut så
spunå Caragiale, care, în acela¿i text, invocå ¿i „dispre¡ul lui [Eminescu] pentru
disciplina socialå”.

Petra¿cu–1934 noteazå despre Eminescu lucruri pe care (auto?)cenzura i
le interzisese în 1892:

„Pårin¡ii, profesorii, amicii, protectorii îl voiau, se trudeau så-l ¡ie în fåga¿ul comun
al omenirii, så fie un om disciplinat, så înve¡e ca oricine, toate obiectele de studii, så-¿i ia
bacalaureatul, så-¿i iee titluri universitare, så fie ordonat, cum erau ei în mediocritatea
lor trecåtoare…” (subl. ns.).
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A¿adar, „protectorul” se multiplicase ¿i strålucea prin mediocritate
trecåtoare?

„Nu aceastå via¡å i-a cauzat nebunia, ci germenele de nebunie înnåscut a
cauzat aceastå via¡å”, mai pretinde Maiorescu, omul care a lansat primul
(¿i) teza privind caracterul ereditar al „bolii”. Potrivit lui Maiorescu, vreme
de 33 de ani, Eminescu ar fi purtat în sine såmân¡a nebuniei, care ar fi råsårit
în aprilie 1883, prima ei formå de manifestare fiind via¡a neregulatå. Teoria
aceasta, preluatå de mul¡i, va fi negatå de ucenicul Petra¿cu abia în 1934, când
Maiorescu devenise de multi¿or oale ¿i ulcele:

„S’a spus de mul¡i cå boala lui a fost o mo¿tenire de familie. E înså o afirmare
nedoveditå, repetatå de to¡i, unii dupå al¡ii. ¥n familia lui un frate s’a sinucis. Acesta e
singurul stigmat. Dar sinuciderea lui a fost urmarea boalei venerice incurabile ¿i cu
perspectivele ei înspåimântåtoare. Câ¡i oameni nu s’au sinucis fårå a fi dat vre’un semn
de nebunie înainte?”

ªu¡u nu a fost nici el adeptul ideii cå „boala” lui Eminescu ar fi avut
caracter ereditar. Admi¡ând cå, poate, aveau dreptate acei autori care îl includeau
pe Eminescu între oamenii „predispu¿i prin hereditate la o maladie nervoaså”,
ªu¡u î¿i exprimå ¿i propria opinie, contestându-l pe Maiorescu, cu multe
menajamente:

„Adevårata cauzå a maladiei lui Eminescu pare a fi surmenajul cerebral, oboseala
precoce ¿i intenså a facultå¡ilor sale intelectuale”.

Din påcate, vreme de o jumåtate de veac, aceastå opinie a doctorului ªu¡u
nu a fost fåcutå publicå, iar când a våzut lumina tiparului textul manuscrisului
lui ªu¡u a fost în mod gre¿it declarat ca fiind opera unui necunoscut. Acum,
când taina acestui document a fost dezlegatå, nu facem decât så contabilizåm
încå un posibil motiv care så fi oprit tipårirea lui în epocå, sub semnåtura
autorului, doctorul ªu¡u. råmas atâta amar de timp… „anonim”.

¥n anamneza de care s-a folosit doctorul Obersteiner, se mai specificå: de
prin aprilie–mai 1883, via¡a lui Eminescu nu era numai neregulatå, ci ¿i
irascibilå. Ne vine cam greu så-i credem pe „amicii” care l-au informat pe
Obersteiner, deoarece, cu excep¡ia lui Slavici, nu ¿tim ca alt contemporan al
lui Eminescu så mai fi pretins cå acesta ar fi avut o stare de nervozitate deosebitå,
în prima jumåtate a anul 1883. ¥n plus, chiar ¿i Slavici a pus pe hârtie
„memoriile” la vreo 40 de ani de la petrecerea faptelor. Dar så recitim din
amintirile acestuia:



367Nr. 3-5 Semnele timpului

„…rela¡iunile dintre noi erau din ce în ce mai încordate. Eu eram din ce în ce mai
ståruitor, iar el se fåcea tot mai îndåråtnic ¿i zicea în cele din urmå cå abuzez de afec¡iunile
lui ¿i-l terorizez.”

Cine ¿i cum ne dovede¿te cå Slavici nu era mai „ståruitor” doar pentru
cå, de fapt, el însu¿i devenise mai irascibil? Fiindcå, tot în memorialistica lui
Slavici, întâlnim ¿i urmåtoarele precizåri privind propria stare de sånåtate în
vara lui 1883:

„¥n primåvara anului 1883, înså, el a început så se îndåråtniceascå ¿i nu mai eram
nici eu tot cel de mai nainte. Sufeream de câ¡iva ani acum de o hiperclorhidrie, ale cårei
simptome, interpretate de medici drept manifesta¡iuni ale unei alte boli, mai grave, må
umpluserå de îngrijare ¿i må fåcuserå neråbdåtor” (subl. ns.).

Din câte cunoa¿tem, „îngrijarea” ¿i neråbdarea nu sunt de naturå så calmeze,
ci så sporeascå irascibilitatea insului. Pe måsurå ce cresc, acestea îl fac, între
altele, så perceapå tot mai deformat atitudinile celor din jur – fapt care ne
îndreptå¡e¿te så ne întrebåm dacå Eminescu chiar începuse „så se
îndåråtniceascå”, a¿a cum scrie Slavici, ori era numai o impresie a acestuia,
agitat de problemele personale (pe lângå sånåtate, avea ceva probleme ¿i cu
consoarta). Dacå raporturile dintre ei s-au deteriorat, nu mai este deloc sigur cå
vina i-ar apar¡ine lui Eminescu –în nici un caz, nu în mod exclusiv. Escaladarea
tensiunilor apare naturalå, explicând inten¡ia acestuia de a-¿i schimba gazda.

¥n Amintiri, Slavici pretinde cå, la 25 iunie 1883, Eminescu l-ar fi implorat
så nu plece în stråinåtate, låsându-l singur la greu:

„Când era înså så-mi iau råmas bun de la dânsul, el a început så-mi facå imputåri
pline de amåråciune cå profit de ocaziune ca så-l påråsesc în ni¿te împrejuråri atât de
grele pentru el. ¥n zadar îi spuneam cå sunt al¡ii care ¡in la el ¿i pot så-i fie de mai mare
ajutor decât mine; el nu må låsa så plec.”

De aici, Slavici ar fi dedus, zice el, cå Eminescu era „grav bolnav” – primul
semn al „bolii” fiind refuzul de a-i da ascultare ¿i a se culca la ora stabilitå de
el. Cel mai potrivit ajutor i s-a pårut a fi trimiterea acestuia la „expertul”
Maiorescu, pe care l-ar fi rugat în câteva rânduri scrise la repezealå pe col¡ul
mesei „så-l observe bine” pe aducåtorul biletului. Numai cå, adaugå Slavici,

„Era prea târziu.
La d-l T. Maiorescu el s-a ståpânit, dar s-a dus apoi så ieie o baie, ca så-¿i potoleascå

nervii, ¿i de la baie a fost dus la casa de sånåtate.”



368 Nr. 3-5Semnele timpului

Relatarea este puerilå ¿i nu doar neconfirmatå de Maiorescu, ci chiar
contraziså de acesta, care pretinde cå semnalul de alarmå nu ar fi fost tras de
¿irianul nostru, ci de nevasta acestuia. Oricum, meritå remarcat cå Slavici nu
scrie o vorbå despre varianta Petra¿cu ori despre faptul cå „amicul” Chibici
nu l-a contrazis pe acesta, contestând informa¡ia potrivit cåreia Eminescu ar fi
tras în el cu revolverul. Slavici prezintå versiunea existentå în procesul-verbal
al poli¡iei – document despre a cårui existen¡å, pânå în 1958, nu au ¿tiut decât
câ¡iva „ini¡ia¡i”. ¥ntrebarea: „de ce nu a fost sincer Slavici?” se impune de la sine.

„¥mprejuråri atât de grele” pentru Eminescu? Posibil, dar în ce constau
ele? Slavici nu furnizeazå nici un amånunt. El sus¡ine cå aprecierea i-ar
apar¡ine lui Eminescu însu¿i. Fusese acesta amenin¡at? Oare de aceea a publicat
Timpul, chiar în ziua de 28 iunie 1883, un articol în care invoca „urâta pornire
a guvernului asupra presei” ¿i „monstruoasa sa pornire de a-¿i subjuga
presa”? De aceea, oare, autorul textului (pe care destui îl pun în seama lui
Eminescu) scria cå, din acel moment, de la regim erau de a¿teptat „alte måsuri
¿i mai odioase, pentru cå panta este alunecoaså ¿i nu are piedicå pânå-n
pråpastie”? Posibil. Sigur este cå autorul articolului nu se aratå deloc dispus
så facå vreun compromis, cât de mic:

„Cât pentru preså, am putea så-l asiguråm pe regim cå oricât de cumplite ar fi
actele sale de råzbunare, nu va fi în stare nici el a abate unele caractere tari ce se
gåsesc într-însa…”

Oare, atunci când scrie cå l-ar fi asigurat pe Eminescu cå: „sunt al¡ii care
¡in la el ¿i pot så-i fie de mai mare ajutor decât mine”, avea în vedere Opozi¡ia
politicå, din care fåcea parte ¿i Junimea? Ajutorul la care se referå privea
stoparea unor acte „de råzbunare” ale Guvernului ¿i sus¡inerea oricåror
„caractere tari” ce se gåseau în preså?

Lucrurile par så se lege, dar, cât timp încå råmâne greu de spus ce anume
este adevår în spusele lui Slavici ¿i ce, nu, consideråm hazardat så tragem
concluzii. ¥n schimb, avem motive prea destule pentru a ne îndoi cå Eminescu
ar fi fost atât de disperat pe cât ni-l prezintå acesta ¿i, mai ales, pentru a nu
accepta fårå rezerve ideea cå ar fi cer¿it ajutorul cuiva, în general, ¿i al lui
Slavici, în special. ªtiut fiind cå  Eminescu avea în plan så-¿i schimbe gazda,
este limpede cå era cel pu¡in la fel de iritat de schimbarea produså în atitudinea
„amicului” la care locuia. Slavici ne-a låsat impresii. Putem så îl credem sau
nu. De la Eminescu ne-a råmas, din aceea¿i zi, råmå¿agul scris (manuscrisul
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2292), fåcut cu Sim¡ion, „la una orå ¿i 23 de minute dupå miezul nop¡ii”,
când „Mihai Eminescu a sus¡inut cå, amândoi vie¡uind încå, Sim¡ion va lucra
la podul care se va dura între Giurgiu ¿i Rusciuc, într-un timp în care Carol
I, rege al României, va fi ales de bulgari principe al Bulgariei”.

Simpla existen¡å a acestui pariu, redactat în termeni mai degrabå glume¡i,
aratå un cu totul alt Eminescu, decât cel pe care Slavici ni-l prezintå ca proptit
în u¿a casei, într-o deznådåjduitå tentativå de a nu-l låsa så plece. Mai mult
sau mai pu¡in voalat, unii autori au interpretat acest document ca pe o dovadå
de alienare, ca ¿i cum numai un nebun s-ar fi putut gândi cå regele Carol I
ar putea deveni ¿i principe al Bulgariei. ¥n realitate, peste doar câ¡iva ani,
în primåvara lui 1887, lui Carol I chiar i s-a fåcut – în secret – aceastå
propunere, pe care a analizat-o cu mare aten¡ie, împreunå cu premierul I.
Bråtianu ¿i, foarte probabil, cu trimi¿i ai unor cancelarii apusene. Faptul
(asupra cåruia vom reveni într-un alt context) dovede¿te cel pu¡in douå
lucruri: Eminescu avea o deosebitå intui¡ie politicå ¿i, doi, el a fost ¿i a
råmas o cåciulå mult prea mare pentru un literat obi¿nuit, care jongleazå
destul de abil cu frazele, dar cam atât.

Un ultim aspect, privind anamneza de care s-a slujit Obersteiner. ¥ntre
întrebårile pe care mul¡i istorici literari refuzå så ¿i le punå råmâne ¿i aceasta:
cine ¿i cu ce suport probatoriu i-a furnizat doctorului vienez istoricul „bolii”
lui Eminescu? Cine „sesizase” cå Eminescu ar da semne de alienare, înainte
de clipa în care acesta a fost imobilizat ¿i sechestrat? Un singur om: Maiorescu,
în jurnalul såu, la 30 mai:

„Råmas cu to¡ii în cea mai plåcutå atmosferå pânå la 11 . [La] Eminescu, început
de aliena¡ie mintalå, dupå impresia mea.”

Prin urmare, Chibici ¿i Popasu nu au fost decât ecoul „impresiei” acestuia.
ªi dacå Popasu ar mai avea scuze, întrucât, locuind la Viena, putea fi mai u¿or
påcålit, Chibici a ¿tiut foarte bine cå minte.

Cât mai departe de ºarå!

Faptul cå, potrivit extrasului dat lui Gråmadå spre publicare, ultima notå a
lui Obersteiner (fåcutå la 14 februarie – stil vechi) informeazå despre Emi-
nescu: „Pleacå cu domnul Chibici la Floren¡a” pare ciudat, dacå ne gândim
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cå, atunci când Eminescu a påråsit Döblingul, era incertå nu numai destina¡ia
exactå (Italia e mare), ci înså¿i cålåtoria în aceastå ¡arå fusese puså sub semnul
întrebårii, „convalescentul” insistând så se întoarcå în ºarå. Floren¡a nu era
un ora¿ ales pentru calitå¡ile lui terapeutice. De altfel, reamintim cå, în
programul transmis Emiliei, Maiorescu scrie cå Eminescu ar urma så facå
„…o cålåtorie, împreunå cu Chibici, în Italia, nu chiar o cålåtorie de plåcere
din cauza enervårii, ci mai bine un popas la lacul Maggiore” (aflat la o
zvârliturå de bå¡ de Milano), în vreme ce „protejatului” îi sugereazå så meargå
„...poate pânå la Venezia, Padua sau Floren¡a” (subl. ns.).

Este adevårat cå, în scrisoarea cåtre „protejat”, magistrul precizeazå cå
„amicul” Chibici va decide ¡inta cålåtoriei lor, „în în¡elegere cu Dr. Obersteiner
¿i dupå sfatul lui”. Astfel, aparent, încheierea din (så zicem ca I. Gråmadå)
condica stabilimentului vienez ar fi justificatå. ¥n realitate, prin aceste cuvinte,
Maiorescu nu face decât så motiveze în ochii lui Eminescu „voiajul”, pe care
i-l impunea din alte ra¡iuni ¿i asupra cåruia propria-i sorå îi atråsese aten¡ia cå
va fi lipsit de orice valoare terapeuticå. Emilia nu-i spusese o noutate: cunoscând
foarte bine cât de mult dorea Eminescu så revinå cât mai curând în ºarå,
Maiorescu ¿tia ¿i cå acesta va urî în egalå måsurå drumul cu pricina – nu
degeaba a recunoscut cå nu programase „o cålåtorie de plåcere din cauza
enervårii” (subl. ns.).

A¿a cum am aråtat în alte pagini, în unica lui scrisoare cåtre Maiorescu,
Obersteiner nu a fåcut decât så punå pe hârtie ideile cerute de oamenii care
plåteau cazarea lui Eminescu. Dar, chiar fåcând abstrac¡ie atât de faptul cå nu
Obersteiner propusese primul ca Eminescu så facå aceastå cålåtorie (anun¡atå
de Maiorescu înainte så primeascå epistola de la Döbling), cât ¿i de acela cå,
din punct de vedere medical, nu conta dacå Eminescu mergea la Vene¡ia, la
Floren¡a sau dacå båtea ¡årmul lacului Maggiore, tot råmân destule argumente
pentru a aråta cå Obersteiner nu avea cum så ¿tie încotro se vor îndrepta Chibici
¿i Eminescu, dupå externarea celui din urmå. De altminteri, dacå ne gândim
bine, pe vienez nici nu-l interesa acest lucru ¿i, în general, când cineva påråse¿te
un spital, nimeni nu men¡ioneazå încotro o apucå respectivul. ªi, oricum,
eventuala prezen¡å în registrul stabilimentului a locului spre care plecase
Eminescu nu dovede¿te (a¿a cum s-ar zice cå dorea Maiorescu) cå acesta
fusese recomandat în mod expres de medicii ospiciului din Döbling.

¥n epistola cåtre Maiorescu, din punctul de vedere al lui Obersteiner, nici
måcar ¡ara nu era obligatoriu så fie Italia: „…ar fi bine dacå s-ar gåsi cineva
care så se ducå cu d-l Eminescu pe câtva timp în Italia bunåoarå” (subl. ns.).
Esen¡ial era un singur lucru: Eminescu så revinå în România cât mai târziu cu
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putin¡å! Nu conta pe unde era purtat în acest timp, putându-se afla, la fel de
bine, printre foci, în de¿ert ori în jungla amazonianå. ¥n acest context, a
crede cå „amicul” Chibici chiar avea så aleagå ruta „în în¡elegere cu Dr.
Obersteiner ¿i dupå sfatul lui” devine o naivitate.

Avem motive temeinice så credem cå traseul era mult mai precis stabilit
de liderii Junimii. Scrisorile despre care ni se spune cå i-au fost trimise de
Maiorescu lui Chibici au o serie de ciudå¡enii. De exemplu, la 14 martie,
Maiorescu afirmå negru pe alb:

„La toatå întâmplarea î¡i scriu, dupå indicarea d-tale, la Viena poste-restante”
(subl. ns.).

La primå vedere, nimic deosebit, magistrul cåutându-l pe Chibici la adresa
indicatå de acesta. Dacå ne uitåm înså ¿i peste epistola anterioarå, din 8
martie, avem surpriza så citim:

„Få bine ¿i råspunde-mi, pentru a-¡i mai scrie atunci ¿i eu un rând poste-restante
la Viena”.

Prin urmare, nu Chibici, ci Maiorescu decisese unde så-i scrie. Ceea ce
surprinde este faptul cå Maiorescu vorbe¿te de Viena încå din primul sfert al
lunii martie, când, potrivit tuturor declara¡iilor, Eminescu ¿i Chibici s-ar fi aflat
spre mijlocul perioadei pe care ni se spune cå au petrecut-o în Italia. Poate
exageråm, dar ne aducem din nou aminte de faptul cå Eminescu nu a povestit
nimånui nici un cuvânt despre aceastå cålåtorie, care, în bine sau în råu, era
imposibil så nu-l marcheze. De asemenea, Chibici prea nu a povestit nici el
nimic coerent – ¿i nu se poate spune cå tåcerea lui ar fi fost din dragoste pentru
Eminescu. Ceva pare så nu se potriveascå în aceastå poveste a cålåtoriei în Italia,
care a fost ¿i continuå så fie, de fapt, încå o patå albå în biografia lui Eminescu.

Apoi, scrisorile lui Maiorescu con¡in nea¿teptat de multe repetåri. El insistå,
bunåoarå, asupra ideii cå n-ar fi primit prima scrisoare a lui Chibici, „cea din
Viena”, repetând acest lucru de douå ori la 8 martie („Prima scrisoare a
d-tale, cea dela Viena nu am primit-o” ¿i, respectiv, „…fiindcå s-a pierdut
scrisoarea din Viena”) ¿i reluându-l la 14 martie („cea dintâi [scrisoare] a
d-tale din Viena n-am primit-o”).

ªi, parcå pentru a se asigura cå tot omul va pricepe cå epistola din Viena s-
ar fi pierdut, în ambele scrisori Maiorescu men¡ioneazå cå a primit „numai o
scrisoare din Floren¡a”. Unde-o fi aceastå epistolå, despre care scrie la 8 martie:
„Nu am trebuin¡å så-¡i spun impresia ce ne-a fåcut-o”?
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Teoretic, era de a¿teptat ca prima scrisoare a lui Chibici, cea (declaratå)
pierdutå, så con¡inå multe detalii despre starea sånåtå¡ii lui Eminescu, culese
de expeditor direct de la Obersteiner. ¥n plus, în ea trebuia så fie men¡ionat
ora¿ul din Italia spre care porneau cei doi, deoarece, dacå ne-am lua dupå
magistru, ar trebui så presupunem cå ¡inta cålåtoriei ar fi fost aleaså în preziua
plecårii din Viena ¿i cå, prin urmare, Maiorescu nu ¿tia încotro hotårâserå
Eminescu ¿i Chibici så se îndrepte, chiar dacå putea bånui.

Câteva zile dupå plecarea acestora, la 19 februarie 1884 (stil vechi),
doctorul Popasu l-a informat pe Maiorescu doar cå Chibici „a avut o micå
greutate pânå când l-a putut îndupleca [pe Eminescu] pentru cålåtoria prin
Italia”, fårå a preciza înså ora¿ul spre care se îndreptau, dacå inten¡ionau så
opreascå pe traseu ¿i unde anume. Ne vine greu så credem cå, mai ales dupå ce
Popasu invocase evaziv „mica greutate” dinaintea urcårii în tren, Maiorescu
a stat în incertitudine câteva zile bune, cât a durat drumul pânå la Floren¡a
plus timpul necesar sosirii scrisorii redactate în Italia (asta, presupunând cå
Chibici a raportat îndatå ce au descins în ora¿). La fel, pare pu¡in plauzibil
faptul cå, atunci când, dupå o perioadå de tåcere totalå din partea lui Chibici,
i-a sosit prima epistolå din Floren¡a, Maiorescu nu s-a gråbit så råspundå,
men¡ionând cå le pierduse urma. Totul s-ar explica, înså, în cazul în care ruta
fusese stabilitå încå din Bucure¿ti, astfel încât, a¿a cum bånuim, magistrul a
fost permanent la curent cu fiecare pas al celor doi.

¥ntre altele, suspiciunea este între¡inutå ¿i de eviden¡a cå Maiorescu a ascuns
cel pu¡in o (altå) scrisoare trimiså de Chibici, cu prilejul cålåtoriei acestuia
alåturi de Eminescu – ca så nu mai vorbim de abilitatea cu care ¿i-a cenzurat
întreaga coresponden¡å, intervenind chiar ¿i asupra unor scrisori apar¡inând
altora. Oare, dacå ar fi aflat cå prima lui scrisoare n-a ajuns la Maiorescu,
Chibici nu i-ar fi prezentat principalele idei din ea, într-o altå misivå? Oare,
dacå ar fi pierdut pe nea¿teptate orice legåturå cu Chibici (¿i, implicit, cu
Eminescu), Maiorescu nu ar fi notat absolut nimic în jurnal? Mai mult, în
¥nsemnåri zilnice, la 8 ¿i, respectiv, la 14 martie 1884, nu numai cå Maiorescu
nu prezintå textul epistolelor trimise de el lui Chibici, dar nici måcar nu
pomene¿te cå le-ar fi redactat.

O altå repetare a lui Maiorescu prive¿te regimul care, spera el, doctorul
Obersteiner ceruse så-i fie impus lui Eminescu. Astfel, la 8 martie, citim:

„Mai scrie-mi totodatå… care este pårerea lui Obersteiner asupra dietei de urmat
mai departe”.
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Cam o såptåmânå mai târziu, reformuleazå:

„Nu ar fi mai bine så întrebi la Viena pe Obersteiner cum så fie dieta lui Em. mai
departe? ªi ce ocupa¡iune sfåtuie¿te el?”

Nefiind medic, la prima întrebare, Chibici a dat replica pe care a socotit-o
mai verosimilå, dupå ce, probabil, a fåcut un scurt inventar al relelor mai
cunoscute:

„¥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” (subl. ns.).

Åsta da, regim!
La cea de a doua chestiune, Chibici a preferat så tacå – dupå cum nu a

spus nimic nici la altå insisten¡å a lui Maiorescu, doritor så afle de ce „amicul
Em.” nu se gråbea så råspundå scrisorii lui.

Un alt unghi de vedere asupra celor douå scrisori ale lui Maiorescu oferå
o nouå surprizå. Pe de o parte, prin epistola datatå 8 martie, magistrul îl anun¡å
pe Chibici cå, pânå în acea clipå, primise de la el o unicå scrisoare, din Floren¡a.
¥n consecin¡å, deducem cå, înaintea acestei scrisori, Maiorescu nu îi mai scrisese
nici una. Pe de altå parte, în aceea¿i scrisoare, el scrie:

„ªtii cå Teod. Rosetti a oferit d-lui Eminescu så ¿adå la ¡arå la d-sa, la Sole¿ti
câteva timp. Nu ¿tiu, dacå d-l Em. va fi mul¡umit de singuråtatea aceea completå la
Sole¿ti.”

¥n primul rând, nu existå nici o dovadå cå Rosetti i-ar fi fåcut lui Eminescu
oferta de mai sus, de¿i Obersteiner îi scrie lui Maiorescu cå „D-l Rosetti a
vizitat o datå pe d-l Eminescu”, fårå a preciza data ¿i în ce au constat eventualele
discu¡ii. ¥n al doilea rând, faptul cå vârfurile Junimii discutau de mult timp
variantele „la Sole¿ti la Rosetti, sau la ºibåne¿ti la Carp”, care le erau lor
dragi, råmânea problema lor.

Ceea ce ne intereseazå aici este faptul cå, înainte de a pleca din Bucure¿ti
spre Viena, Chibici fusese fåcut pårta¿ al inten¡iilor ¿efilor Junimii fa¡å de
viitorul apropiat al lui Eminescu. ªi, cum Maiorescu avea tendin¡a manifestå
de a-l ¡ine cât mai mult pe Eminescu în stråinåtate sau în locuri izolate, întrebarea
dacå una dintre sarcinile lui Chibici nu consta în a-l convinge pe Eminescu så
renun¡e la ¿ederea în Capitalå nu este neîntemeiatå. Deocamdatå, nimic nu
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contrazice ipoteza cå aceste instruc¡iuni i s-ar fi dat o datå cu cele privind –
se pare – popasul obligatoriu fåcut la Milano.

¥n sfâr¿it, existå problema sursei care a fåcut publice cele douå scrisori
trimise de Maiorescu lui Chibici, la 8 ¿i la 14 martie 1884. Din câte cunoa¿tem,
ele au fost publicate pentru prima oarå de I. E. Torou¡iu, în 1933. Numai cå
renumitul autor n-a precizat ¿i izvorul care i le-a pus la dispozi¡ie. Apoi,
firesc, ne întrebåm de ce oare nu le-a publicat Maiorescu însu¿i, în Convorbiri
literare (prin oameni ca Mehedin¡i sau Kirileanu) sau de ce nu i le-a pus la
dispozi¡ie lui N. Petra¿cu? Nu cumva nu existau la acea datå?

Când punem aceastå întrebare, avem în vedere ¿i faptul cå, în studiul lui
Petra¿cu, cålåtoria în Italia este comprimatå în câteva fraze (pe care Cålinescu
doar cå nu le copiazå!). Citåm integral:

„Ajungând noaptea în Vene¡ia – Vene¡ia atât de scumpå lui Byron, cântata cetate
a patricianilor, a curtezanelor ¿i gondolierilor, – i se fåcu fricå. Strigåtele lopåtarilor,
care-l aduceau la hotel, valurile apei, umbra palatelor proectatå pe canal, poate ¿i
oboseala drumului, îi fåcurå o impresie penibilå. El ceru decusearå chiar, så plece dis-
de-diminea¡å spre Floren¡a, ceea ce ¿i fåcu. ¥n Floren¡a se gåsi mai bine. Aici, o englezå
tip romanesc de al lui Shakespeare, care auzise de cine era el ¿i care-l privea cu interesul
ce inspira poetul în starea lui bolnavå, îi de¿teptå vechile lui sentimente. ¥n zioa în care
plecå Engleza, el umblå råtåcit ¿i nu se întoarse acaså pânå spre miezul nop¡ii hotårât
så plece ¿i el adouazi, dupå ea. Peste câteva zile, sosi în ¡arå, ne¿tiind în ce parte se
îndreptase engleza.”

¥n rândurile de mai sus regåsim un tablou pe placul lui Maiorescu. Cum ni
se pare o fåcåturå de prost gust, continuåm så ne întrebåm: dacå Eminescu era
„în starea lui bolnavå”, cum de-l låsa Chibici singur, cum de nu l-a dus din
nou la Obersteiner ¿i cum de s-a însånåto¿it brusc, îndatå ce a trecut frontiera
României? ªi-apoi, dintr-o cålåtorie de o lunå ¿i jumåtate asta era singura
amintire? Dacå am admite cå din Viena Eminescu ¿i Chibici ar fi plecat a¡å
spre Floren¡a ¿i cå acolo, abia ajun¿i, Eminescu ar fi ochit-o pe „engleza” cu
pricina, cu care ¿i-ar fi trecut tot timpul, fie discutând, fie admirând-o în tåcere,
ei bine, într-o asemenea ipotezå fantezistå, cum se face cå Chibici nu i-a scris
lui Maiorescu nimic despre aceastå – ni se då de în¡eles – obsesie „tip
romanesc”? ªi cum se potrive¿te inven¡ia lui Petra¿cu cu afirma¡ia din scrisoarea
lui Chibici, care îl asigurå pe magistru, la 14 martie: „Starea sånåtå¡ii lui
Eminescu s-a îndreptat mult la Floren¡a”?
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Familia, involuntarå surså de dezinformare

Verdictul medical maiorescian e reînoit ¿i la 6 decembrie 1883, când
avocatul scria surorii Emilia (care, la rândul ei, informa ¿i pe al¡ii, råspândind,
astfel, involuntar, minciunile fratelui ei):

„Despre Eminescu o noti¡å de la doctorul Obersteiner, asistentul doctorului
Leidesdorf. El are un «u¿or acces de paralizie, cu crampe», care de¿i n’a låsat urme,
înråutå¡e¿te ¿i mai mult prognosa.

Altminteri acelea¿i deliruri în conversa¡ie” (subl. ns.).

Citatul folosit de Maiorescu nu provine din nici o „noti¡å de la doctorul
Obersteiner”, a¿a cum pretinde magistrul. Obersteiner nu i-a acordat
importan¡å zisului avocat decât o singurå datå, cu pu¡in înainte de externare
(la 29 ianuarie, dupå calendarul nostru, 10 februarie stil nou). Maiorescu
primise informa¡ia transmiså Emiliei de la cu totul altcineva: de la vårul lui,
C. Popasu. Acesta, ¿i nu Obersteiner, îi scrie la 14 noiembrie (epistola e
datatå 26 noiembrie, Popasu folosind stilul nou):

„…a patra zi dupå ce l-am internat [Eminescu] a fost lovit de un atac de paralysie
cu crampe…”

Mai târziu, Popasu avea så rectifice, fårå ca Maiorescu så transmitå acest
lucru Emiliei:

„Atacul, care l’a avut se vede cå n’a fost de paralysie, cåci dupå atâtea såptåmâni a
råmas fårå urmåri. Poate a fost numai o irita¡iune mai mare a centrelor motorice, care a
trecut imediat” (16 decembrie 1883, stil vechi).

Privitor la precizarea lui Maiorescu: „acelea¿i deliruri în conversa¡ie”,
punem cu mai mult temei o întrebare, pe care în trecut am formulat-o cu rezervå:
„delirurile” lui Eminescu constau în acuza¡ii la adresa celor care îl råpiserå ¿i,
mai apoi, îl ¡inuserå sechestrat? De ce a ¡inut Maiorescu så precizeze cå
pretinsele deliruri s-ar fi eviden¡iat numai „în conversa¡ie”?

Mårturia lui Eminescu ne obligå så ne întrebåm în ce måsurå spusele lui
au fost sau nu interpretate gre¿it, fiind (în mod deliberat?) folosite drept pretext
pentru a justifica, înainte de orice, re¡inerea lui în ospiciu. Cel care ajunge så
scrie cuiva pe care, în sinea lui, nu-l mai socote¿te prieten:



376 Nr. 3-5Semnele timpului

„…mi-e fricå chiar de-a-mi plânge soartea, cåci (chiar, cuvânt tåiat – n. ns.) ¿i
aceasta ar fi interpretat ca un semn de nebunie!”,

este un om care a trecut prin multe ¿i care a obosit så depindå de prostia sau de
reaua-credin¡å a unora ¿i de puterea altora, care manevreazå amenin¡åtor o
cåma¿å de for¡å. ªi acest lucru se cuno¿tea, fiind remarcat ¿i de al¡ii, chiar în
modul în care Eminescu î¿i scria epistolele. Bunåoarå, de Caragiale:

„…pare cå s-ar fi temut ca nu cumva, din vreo aruncåturå mai liberå a condeiului,
så iaså bånuiala cå mintea i-ar fi câtu¿i de pu¡in neståpânitå…” (Ironie).

Ca ¿i fiica ei Livia, Clara Maiorescu, so¡ia magistrului, a fost un canal
involuntar de dezinformare. De pildå, ea îi transmite cumnatei Emilia cå
Eminescu „nu recunoa¿te pe nimeni, nu roste¿te o vorbå legatå. E zguduitor,
nici o urmå din ceea ce a fost”, dar nici un element documentar nu ne convinge
cå observa¡ia ei ar fi fost fåcutå în mod nemijlocit. Ba, dimpotrivå, faptul cå,
într-o altå episolå, anterioarå, ea anun¡å: „Mâine îi voi scrie (subl. ns.) lui
Soutzo; de vrei î¡i voi da ve¿ti despre el”, adicå, despre Eminescu, aratå pe ce
cale (¿i cât de rar) îi parveneau informa¡iile. Faptul cå nici un cuvânt din
råspunsurile lui ªu¡u nu a scåpat cenzurii magistrului nu mai mirå, atâtea ¿i
atâtea documente similare fiind ciopâr¡ite (Maiorescu însu¿i recunoa¿te cå a rupt
o scrisoare trimiså de Emilia so¡iei lui, întrucât a socotit-o nepotrivitå).

Fårå så-l vadå pe Eminescu, Clara scrie: „Fizice¿te e de tot desfigurat”. I-a
parvenit aceastå informa¡ie de la ªu¡u? De ce nu i-o fi trimis Emiliei chiar
scrisoarea lui ªu¡u, cum se proceda frecvent în epocå? A aflat Clara de
„desfigurare” de la fratele ei, Wilhelm Kremnitz, so¡ul Mitei? Asta ar însemna
cå acesta a fost mai implicat în „chestiune” decât bånuim. Ciudata telegramå
trimiså de Maiorescu pe numele Kremnitz (Wilhelm sau Mite?) chiar în ziua de
28 iunie 1883 („Din påcate, încå incert. Altfel, toate bune. Titus”), la adresa
unui hotel din Bucure¿ti, contribuie la deschiderea unor noi ipoteze, care sunt de
naturå så conteste data consacratå a internårii lui Eminescu în ospiciul lui ªu¡u.

Jucåria „doctorului” Maiorescu

Cum spuneam, ¿i scrisoarea adresatå de Eminescu lui Chibici la 12 ianuarie

1884 îndeamnå la o mai profundå analizå:

„Neavând nimic de lucru, închis alåturi cu un alt individ, hrånit råu, precum se
obicinuie¿te în spitale ¿i låsat în prada („plata”, în unele versiuni – n.n.) celor mai omorâtoare
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grije în privirea viitorului, mi-e fricå chiar de-a-mi plânge soartea, cåci (chiar, cuvânt
tåiat – n. ns.) ¿i aceasta ar fi interpretat ca un semn de nebunie!” (Eminescu).

Teama lui Eminescu de a-i fi råstålmåcite cuvintele sau de a nu i se da
crezare este incontestabilå ¿i are la bazå experien¡e tråite. Faptul cå, în prima
formå a frazei subliniate, a existat ¿i un al doilea „chiar”, menit så accentueze
pânå la ce limite ajunsese starea de teroare în care tråia, ne aratå, pe de o parte,
u¿urin¡a cu care vorbele lui erau transformate în simptome ale alienårii ¿i, pe de
altå parte, ne fac så credem cå nici în Chibici nu mai avea prea mare încredere,
adresându-i-se acestuia numai pentru cå Obersteiner îi låsase så aleagå doar
între el ¿i Maiorescu. ¥n mod neplåcut surprinzåtor, Torou¡iu a eliminat complet
cel de-al doilea „chiar”, iar despre primul a precizat cå ar fi fost tåiat. ¥n contextul
dat, în care Torou¡iu „retu¿eazå” portretul lui Maiorescu – inclusiv, prin publicarea
unor texte denaturate – faptul nu mai pare o eroare accidentalå.

¥n pofida lungimii scrisorii, dorin¡ele lui Eminescu se rezumau doar la:
„råspunde-mi cum stau lucrurile cu mine”, restul textului fiind, în cea mai
mare måsurå, argumenta¡ie cu care î¿i sus¡ine cererea de a fi eliberat din ospiciul
vienez. Dacå cele notate de Maiorescu în jurnal, la 18 ianuarie 1884, nu sunt
nåscociri, în aceastå zi magistrul i-a trimis lui Eminescu 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.”

Care scrisoare? Chibici nu i-a trimis „amicului” lui „intim” nici un cuvânt.
Când, for¡at de îndelunga tåcere a celor din Bucure¿ti ¿i împins de la spate de
Popasu, i-a scris direct lui Maiorescu (28 ianuarie 1884), Eminescu a avut o
singurå solicitare, foarte precis exprimatå:

„…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” (subl. ns.).

La aceastå rugåminte atât de simplå, Maiorescu a conceput o adevåratå
pledoarie învåluitoare ¿i justificativå, în care prezintå în mod evident
propagandistic implicarea lui ¿i a Junimii în întreaga tårå¿enie. Råspunsul a
fost expediat peste circa douå såptåmâni ¿i nu este cert dacå „protectorul” cu
apucåturi de patron ar fi råspuns chiar ¿i atunci, în lipsa anun¡ului formulat de
våru-såu, Popasu, care l-a informat cå deputa¡ii români din Viena „se intereseazå
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mult de Eminescu”. Este evident cå nu ar fi fost deloc în interesul magistrului
¿i al ciracilor såi ca lumea så afle cå Eminescu, de¿i perfect sånåtos, nu putea
påråsi balamucul, pentru cå nu se primise „undå verde” de la Bucure¿ti.

¥n scrisoarea magistrului cåtre Eminescu avem surpriza så citim:

„…vå ve¡i întoarce împreunå în ¡arå, unde trebuie så te mai odihne¿ti câteva luni,
pentru a te întrema fizice¿te pe deplin” (10 februarie 1884).

Inten¡ia lui Maiorescu de a amâna cât se poate de mult reintrarea în
normalitate a vie¡ii lui Eminescu este evidentå, cåci Obersteiner recomandå
drept „transa¡ie mult mai preferabilå” spre ultima zi de convalescen¡å drumul
în Italia ¿i nimic mai mult. Maiorescu, înså, mai adaugå alte „câteva luni”,
necesare recuperårii, în opinia lui de „specialist”, care, repetåm, de-a lungul
primelor douå internåri ale „protejatului”, nu l-a våzut pe acesta decât de douå
ori ¿i chiar ¿i atunci doar pe fugå (câte un minut, de fiecare datå!), fårå a intra
în conversa¡ie cu el (dacå un dialog a avut totu¿i loc, el a råmas secret).

S-ar putea spune cå explica¡ia ar sta în grija deosebitå pentru sånåtatea
lui Eminescu. Trecem peste faptul cå grija excesivå poate sufoca chiar
atunci când este autenticå ¿i întrebåm: oare, tot de „grijå” a schimbat
Maiorescu diagnosticele medicilor? Tot din „grijå”, falsele lui diagnoze
indicau un Eminescu irecuperabil?

ªmecherii ieftine

La 23 ianuarie 1884, Maiorescu î¿i dezvoltå din nou propria teorie:

„De asemenea este de mirare, cå nu-¿i aminte¿te deloc de vizita mea ¿i de colec¡ia
poeziilor sale. Pe atunci era încå pe jumåtate întunecat, cu toate cå a fåcut observa¡ia cå
a devenit lucid înainte de scrisoarea sa, de acum 14 zile. O scrisoare alåturatå a doctorului
spune: numai de 8 zile. ªi aceasta se potrive¿te mai bine” (scrisoare cåtre Emilia).

Eminescu n-a spus niciodatå cå nu ¿i-ar aminti de vizita lui Maiorescu,
remarcând doar cå acesta a stat mai pu¡in decât cioara pe un gard:

„D. 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…” (12 ianuarie 1884).

Ce credit så-i mai acorzi lui Maiorescu?
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¥n aceea¿i scrisoare cåtre sora lui, magistrul pretinde ¿i cå ar fi primit o
epistolå de la Obersteiner, din care sus¡ine cå i-ar ¿i cita. Invocata misivå nu

existå, sursa fiind cu totul alta. ¥n esen¡å, magistrul repetå metoda folositå la 6
decembrie 1883, când, preluând douå-trei cuvinte dintr-o informare venitå
de la våru-såu Popasu, a inventat o „noti¡å de la doctorul Obersteiner”,
min¡indu-¿i sora ¿i, prin ea, pe to¡i ie¿enii. Acum, la 23 decembrie, folosind
informa¡iile dintr-o altå scrisoare trimiså de acela¿i Popasu cu 5 zile în urmå
(18 decembrie 1883, stil vechi), nåscoce¿te un nou mesaj, venit, pasåmite,
de la Döbling. Dacå nu ar fi generatå de dorin¡a de a face råu unui nevinovat,
disperarea cu care Maiorescu încearcå så pozeze în ochii celor apropia¡i sau
mai mårun¡i decât el ar provoca milå.

Så alåturåm cele douå texte.
Maiorescu cåtre Emilia:

„Din scrisoarea doctorului copiez urmåtoarele rânduri: «E un caz unic – cå
ameliorarea s’a fåcut a¿a de repede ¿i cå ea e de datå recentå. ªi tocmai acest lucru ne
face så fim prevåzåtori: o posibilitate a întoarcerii råului nu este excluså».

Fire¿te. Totu¿i cuvintele «unic» ¿i chiar cuvântul «prevedere» sunt pentru viitor foarte
îmbucuråtoare ¿i lini¿titoare” (subl. ns.).

C. Popasu cåtre Maiorescu:

„Starea lui se amelioreazå din zi în zi ¿i dacå progresul spre bine se va face tot a¿a
de grabnic ca pânå acum, atunci este bunå speran¡å, cå peste pu¡in timp va putea e¿i din
institut… (…) ªi dacå nu va veni ceva la mijloc, de pe acum trebue gândit, ce este de
fåcut cu el imediat dupåce va e¿i din institut…” (subl. ns.).

Din neutra ¿i preventiva condi¡ionare „dacå nu va veni ceva la mijloc”, a
vårului Popasu, Maiorescu a scos o avertizare mult mai serioaså: „o posibilitate
a întoarcerii råului nu este excluså”. Formularea avocatului reprezintå o
prelucrare abilå, fåcutå cu scopul de a spori spa¡iul de manevrå necesar sie¿i ¿i
aranjamentelor lui ¿i spre a pregåti terenul pentru urmåtoare acte în for¡å,
îndreptate împotriva gazetarului Eminescu.

¥n finalul scrisorii, Maiorescu revine obsesiv asupra pretinsei incertitudini
privind „vindecarea” lui Eminescu:

„Ar fi minunat, dacå omul acesta ¿i-ar reveni într-adevår” (subl. ns.).

Relatarea lui Maiorescu se aflå în frapantå contradic¡ie cu afirma¡ia pe
care avea så o facå Obersteiner o såptåmânå mai târziu, când îi va scrie acestuia:
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„…starea d-lui Eminescu se îndreaptå încet dar statornic” (subl. ns.).

Cu toate cå între fraza inventatå („E un caz unic – cå ameliorarea s’a
fåcut a¿a de repede”) ¿i spusele lui Obersteiner („…starea d-lui Eminescu se
îndreaptå încet dar statornic”) este, credem, o distan¡å suficient de mare pentru
ca ea så fi justificat, dacå nu så fi impus, o analizå mai atentå a informa¡iilor,
biografii ¿i diver¿i autori de studii, cu care medicina se poate mândri mai mult
sau mai pu¡in, nu au gåsit cu cale så o propunå, måcar. Så în¡elegem cå, pentru
dumnealor, între rapid, dar incert ¿i lent, dar sigur chiar nu este nici o diferen¡å?

Så revenim la mesajul imaginarului medic vienez, din care „citeazå”
Maiorescu în epistola din 23 ianuarie, dezinformându-¿i propria sorå:

„E un caz unic – cå ameliorarea s’a fåcut a¿a de repede ¿i cå ea e de datå recentå.”

Deci, ameliorarea s-ar fi produs în luna ianuarie 1884, când se împlineau
douå luni ¿i jumåtate de la internarea lui Eminescu la Döbling ¿i peste ¿ase
luni de la ziua sechestrårii sale în Bucure¿ti. Reamintim cå ªu¡u, în consens cu
mari medici ai vremii, afirma cå mania acutå „dureazå 2–3–5 luni ¿i apoi se
vindecå”. Prin urmare, Eminescu nu avea cum så aparå drept „caz unic” prin
iu¡eala cu care s-ar fi „vindecat”. Dimpotrivå, fåcea parte dintre cei a cåror
întremare a durat mai mult chiar decât de obicei.

A doua frazå „citatå” în scrisoarea cåtre Emilia:

„ªi tocmai acest lucru ne face så fim prevåzåtori: o posibilitate a întoarcerii råului
nu este excluså” (subl. ns.).

Ce så în¡elegem de aici? Cå to¡i cei care se vindecå mai rapid au ¿anse
sporite de a fi întor¿i de boalå?

Misterioasa scrisoare din care Maiorescu pretinde cå ar fi copiat nu a fost
niciodatå våzutå de cineva (ba, mai mult, cu excep¡ia Emiliei, nici måcar el
însu¿i nu a mai invocat-o ¿i cu altå ocazie), iar pe fi¡uica prezentatå nu dåm doi
bani, socotind-o o plastrografie, care a avut ¿ansa så fie depozitatå la Arhivele
Na¡ionale – spre ghinionul posteritå¡ii.

Astfel, la mesajul final de „avertizare” pare så se fi ajuns în trei etape:
întâi a fost nevinovata exprimare a lui Popasu: „ªi dacå nu va veni ceva la
mijloc…”. Apoi, aceasta a fost transformatå în: „o posibilitate a întoarcerii
råului nu este excluså”. ¥n sfâr¿it, printr-o nouå distilare, s-a ajuns la
versiunea idealå pentru scopul lui Maiorescu: „o posibilå ameliorare sau
vindecare par¡ialå”.
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Cum ultima variantå a fost pe placul istoricilor literari, ea a fost adoptatå
ca formulå unicå, apoi, prin asiduå repetare, a fost ridicatå la rang de adevår.

Asemenea deformåri nu puteau sluji cu nimic interesului lui Eminescu.
Dimpotrivå. ªi, dacå au fost necesare neadevåruri, devine clar cå lipsea
argumenta¡ia realå privind pretinsa stare de alienare mintalå a acestuia. Ticålo¿ia
lui Maiorescu, demonstratå cu asupra de måsurå, se aflå ascunså în spatele
unui fals respect ¿i a unei imaginare simpatii pentru „protejat”, dindåråtul cårora
el nu face altceva decât så aprindå împotriva lui Eminescu „fitile” pregåtite pe
îndelete, în „olimpiana” lini¿te a sacrului såu birou.

Dar dacå aceastå scrisoare a lui Obersteiner – cu care se laudå Maiorescu
– nu existå, pentru cå nu a fost scriså, s-a gåsit un alt mod de a transmite
posteritå¡ii mesajul dorit, astfel încât så parå cå vine de la un ter¡: contrafacerea
de tipul cår¡ii de vizitå prin care Slavicioaia îi chema în ajutor pe „amici”. A¿a
a apårut cunoscuta fi¡uicå anonimå, nedatatå, nesemnatå ¿i nu se ¿tie cui

adresatå (care nu este exclus så fi fost scriså chiar de cåtre Maiorescu):

„Domnia Voastrå, / Domnul Eminescu 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” (subl. ns.).

Urmeazå o semnåturå ilizibilå. Asupra ciudå¡eniilor din aceastå anonimå
(care con¡ine prima referire scriså la pretinsa infectare a lui Eminescu cu sifilis)
nu mai insiståm, întrucât le-am prezentat pe larg anterior (caietul 2). Dar, chiar
¿i fårå o analizå aprofundatå, simplul fapt cå Maiorescu, care obi¿nuia så noteze
pe scrisorile primite diverse mårun¡i¿uri legate de coresponden¡a respectivå,
¿i-a încålcat obiceiul ¿i nu a trecut pe un col¡ al „documentului” nici numele
expeditorului, nici data la care i-a parvenit respectiva hârtiu¡å, ar fi trebuit – ¿i
el – så atragå aten¡ia domnilor care au cercetat biografia lui Eminescu.

Diagnoze în viziune avocå¡eascå

Dacå textul scrisorii consemnate în jurnalul lui Maiorescu chiar i-a fost
trimis lui Eminescu, atunci magistrul ¿i-a informat „protejatul” cå, din cauza
cåldurii, acesta s-ar fi cåptu¿it cu o „meningitå” care se cronicizase. Meningita
¿i sifilisul sunt boli ni¡el diferite ¿i, chiar dacå la acea vreme între ele nu se
fåcea distinc¡ia netå de aståzi, o diferen¡å destul de substan¡ialå trebuia så
existe, fie ¿i datoritå cåilor atât de diferite de îmbolnåvire.
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¥n propria ¿i imaginativa lui strategie medicalå, Maiorescu nu prezintå
un diagnostic personal unic. Numai în primele opt luni de dupå sechestrare,
avocatul polivalent i-a descoperit lui Eminescu patru „boli”, în urmåtoarea
ordine cronologicå:

alienare (fårå a defini maladia)
manie delirantå (inexistentå, ca boalå),
demen¡å (inexistentå),
meningitå (nesus¡inutå nici de ªu¡u, nici de Obersteiner).
Ne-am putea gândi cå, cine ¿tie, din noiembrie 1883 pânå în februarie

1884, Maiorescu ¿i-o fi schimbat pårerea despre „boala” lui Eminescu.
Numai cå:

1) pentru a-¿i modifica opinia, trebuia så fi primit informa¡ii noi ¿i
concludente (nu este cazul);

2) în situa¡ia în care ¿i-ar fi constatat propria eroare, firesc era så o
recunoascå – måcar fa¡å de propria familie (nu a fåcut-o);

3) nu a consemnat niciodatå diagnosticul medicilor (nici måcar în propriul
jurnal);

4) diagnoza de demen¡å este puså „din burtå”, pentru publicul ie¿ean.
Din multiple motive, curând dupå moartea lui Eminescu, Maiorescu avea

så invoce în mod deschis nebunia ereditarå a acestuia ¿i, cum de slugi
intelectuale nu se duce lipså, papagalii ¿i-au îndeplinit menirea, repetând cu
patos cele auzite, cei mai talenta¡i adåugând ¿i de la ei.

¥n plus, de la o datå incertå, a început så ac¡ioneze ¿i bile¡elul contrafåcut,
prin care se deschidea, practic, un numår nelimitat de variante. Formularea
„posibilå ameliorare sau vindecare par¡ialå” anun¡a cå, din acel moment,
totul devenea cu putin¡å. Indiferent ce s-ar fi spus despre ea, „boala” n-ar
mai fi trezit îndoialå sau uimire, deoarece cåpåtase, astfel, o premeditatå
explica¡ie medicalå, care pregåtea publicul pentru orice råu, fie el cât de
mare. (Bineîn¡eles, toate acestea erau destinate numai mediului din imediata
apropiere a lui Eminescu, publicul larg cåpåtând, cât timp a tråit acesta,
informa¡ii infinit mai vagi.)

Poate ¿i mai importantå råmâne înså cealaltå precizare din aceastå fi¡uicå
anonimå, prin care presupusul medic vienez face o primå ¿i insidioaså
trimitere la sifilis:

„Domnul Eminescu suferå de o stare maniacalå, a cårei cauzå trebuie cåutatå într-
o boalå lueticå”.
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¥ncet-încet, începem så ne explicåm cum de pânå ¿i Harieta a acceptat
atât de u¿or diagnosticul de sifilis, pus în circula¡ie de Maiorescu, pe asemenea
abile cåi, încå din primele luni ale anului 1884. ¥n fraza sus citatå, surprinde
faptul cå anonimul personaj inventat de scenaristul Maiorescu a cåutat o
formulare ocolitå („stare maniacalå, a cårei cauzå trebuie cåutatå într-o boalå
lueticå”), când, mult mai simplu, putea invoca mania sifiliticå. Så vedem,
înså, ce scria ªu¡u despre mania sifiliticå, în 1877:

„Toate formele darå de manie sifiliticå se pot presinta subt aceste trei varietå¡i. 1. Ca
uå irita¡iune a nervilor vasomotori care aduc anemia cerebrului, origina depresiunei
melancolice, alternând cu agita¡iune, ¿i observatå în prima perioadå a infec¡iunei sifilitice.
2. Ca uå meningitå sau uå meningoencefalitå sifiliticå, care aduce hallucina¡iuni, delir,
insomnie, febre, etc. 3. Ca un ramolisment cerebral, care, dupå locul mai mult sau mai
pu¡in întins ce ocupå în creeri, aduce paralisii generale sau par¡iale, convulsiuni
epileptiforme, perderea memoriei, idei de grandoare, etc.” (Alienatul…)

Så luåm pe rând cele trei posibilitå¡i, reamintind cå tratåm lucrurile de pe
pozi¡ia ingratå a nemedicului, pe care numai frapantele ¿i nesfâr¿itele contradic¡ii
ale speciali¿tilor îl obligå så încerce så gåseascå ¿i propria explica¡ie:

1) „Irita¡iune a nervilor vasomotori.” Nu credem cå putea fi vorba de a¿a
ceva, deoarece efectul ar fi trebuit så fie – zice ªu¡u – „anemia cerebrului”.
Depresiunea melancolicå, alternând cu agita¡iune provocatå de aceastå anemie
era, în fond, un soi de manie alternantå – boalå asemånåtoare (dacå nu chiar
identicå) cu psihoza maniaco-depresivå de aståzi, despre care ªu¡u scrie:

„Uneori mania ¿i melancolia, adicå excita¡iunea ¿i depressiunea sistemului nervos
alternå între ele, fårå transi¡iune, fårå intercalare a unui interval lucid. Un individ spre
ex., se aflå uå zi, uå såptåmânå, uå lunå în stare de agita¡iune maniacå, apoi cade în
stupoare melancolicå care dureazå asemenea zile, såptåmâni sau luni, ca apoi fårå
transi¡iune så reintre în starea de excita¡iune. Aici avem uå manie alternantå.”

Când între „agita¡iunea maniacå” ¿i „stupoarea melancolicå” intervenea
un interval de „luciditate perfectå”, diagnosticul era de „manie în îndoitå
formå” (denumire datå de Baillarger) sau „manie circularå” (dupå Falret).
Acesta ar fi, foarte succint, aspectul tehnic al chestiunii. ¥n ciuda faptului cå
unii medici au avansat diagnosticul de psihozå maniaco-depresivå în cazul
Eminescu, nu l-au ¿i sus¡inut cu argumente concrete ¿i, mai ales, credibile.
Dacå diagnoza ar fi fost realå, trecerea bruscå de la volubilitate ¿i voio¿ie,
la depresia cea mai adâncå nu putea så nu lase nici o urmå în scriitura lui
Eminescu. Or, nu ¿tim ca vreun autor så fi încercat, måcar, så probeze
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acest diagnostic (psihozå maniaco-depresivå) cu pasaje elocvente din
jurnalistica eminescianå (probå indubitabilå, singura mai presus de orice
suspiciune). ¥n schimb, au fost în mod abuziv folosite crea¡iile lui literare ¿i,
mai ales, „amintiri” pe care nu ziari¿tii trebuiau så le descopere ca fiind
mincinoase. S-a ajuns, astfel, la abera¡ii, în care realitå¡i din via¡a lui Eminescu
se împletesc cu fic¡iuni din Sårmanul Dionis, bunåoarå. Chiar ¿i în preten¡ioasa
monografie a lui Gh. Cålinescu întâlnim formulåri precum:

„Prietenii, în frunte cu Titu Maiorescu, care plåti 300 lei, îl internarå pe datå în
Sanatoriul «Caritas» al d-rului ªu¡u, din strada Plantelor, pentru ca profe¡ia poetului
så se îndeplineascå (subl. ns.):

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

Sau, ¿i mai råu:

„Boala cauza poetulului o cople¿ire ¿i o silå de sine ¿i de via¡å, doborându-l în cele
din urmå sub deprimatoare turburåri psihice. Visa, de pildå, cå l-a lovit apoplexia, care-l
împiedica så se ridice din pat, într-o agita¡ie grozavå a inimii. O încercare de nuvelå din
aceastå vreme dezvåluie ebuli¡iunea de valuri înfuriate ¿i învine¡ite a sângelui. Eroul,
Ioan Vestimie, impiegat monoton, circulând zilnic întrre cåsu¡a sa, cancelarie, birt
economic ¿i cafeneaua cu jurnale ilustrate, simte deodatå o turburare înlåuntrul såu,
prevestitå prin pulsa¡iuni ¿i båtåi ale inimii tot mai neregulate. Memoria, pânå atunci
a¿a de strålucitå, îl påråsi deodatå, încât pentru a gåssi numele unei «feti¡e blonde, pe
care o iubea cu credin¡å de 16 ani», trebui så caute în dic¡ionar. ¥ncepu så creadå cå
fusese lovit de o afazie sau cå o tumoare sub oasele craniului îi apaså creierul. (…)
Suferin¡ele lui Vestimie sunt, fårå îndoialå, acelea ale lui Eminescu” (subl. ns.).

La fel de adevårat, pe cât „divinul” a fost, de fapt, Biata-Otilia-din-Scrin!
2) „Meningitå sau uå meningoencefalitå sifiliticå.” Conform aceluia¿i

ªu¡u, principalele simptome în aceste variante sunt: „hallucina¡iuni, delir,
insomnie, febre”. De febrå, nici vorbå nu poate så fie. Despre insomnii, nu
pomene¿te nimeni dintre cei cunoscu¡i. Nici måcar Maiorescu, atunci când
noteazå cå Eminescu s-ar aliena sub ochii lui, nu face vreo legåturå între strania
lui impresie ¿i ipoteticele insomnii de care ar fi suferit Eminescu. Halucina¡iile
¿i delirul au cel pu¡in un punct comun: acela cå bolnavul crede cu tårie în
lucruri false – idei (în cazul delirului) sau percep¡ii (în cazul halucina¡iilor,
când insul aude, vede sau simte fenomene imaginare, imperceptibile pentru
ceilal¡i). Nu putem så dovedim cu probe cå Eminescu nu ar fi delirat ori nu ar
fi avut halucina¡ii, dar nici ªu¡u & Co. nu ne conving de contrar, iar lipsa
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oricårei exemplificåri referitoare ¿i la pretinsul delir ¿i la halucina¡ii ne face
så fim ¿i mai re¡inu¡i în a da crezare unor afirma¡ii neacoperite. Dacå Maiorescu
ar fi fost inocent, atunci când Eminescu a rostit pe peronul Gårii cuvântul
„conspira¡ie” (cuvânt socotit de fiica magistrului rod al „delirului”), era de
a¿teptat ca el, autodeclarat specialist în psihologie, så caute explica¡ii pentru
ciudata direc¡ie a „aiurårii”. Or, el nu a încercat decât så ascundå måruntul, dar
foarte semnificativul incident.

3) „Ramolisment cerebral.” Cum acesta aduce cu sine „paralisii generale
sau par¡iale, convulsiuni epileptiforme, perderea memoriei, idei de grandoare,
etc.” ¿i cum – cu excep¡ia unui „atac cu crampe” (¿i el, dovedit ca fiind
în¿elåtor: „Atacul care l-a avut se vede cå n-a fost de paralysie, cåci dupå
atâtea såptåmâni a råmas fårå urmåri” – Popasu),  nimic din toate acestea nu
s-a regåsit în starea sånåtå¡ii lui Eminescu, ¿i aceastå ipotezå se eliminå singurå.

¥n sfâr¿it, un ultim argument cå nu se putea vorbi de manie sifiliticå ni-l
oferå însu¿i doctorul ªu¡u – întâi, prin faptul cå diagnosticul lui era: „manie
acutå” ¿i, apoi, prin mårturisirea tran¿antå (fåcutå dupå autopsiere) cå ipoteza
celor care au sus¡inut îmbolnåvirea lui Eminescu de sifilis s-a dovedit eronatå.

¥n 1900, în lucrarea Clasifica¡iunea psichoselor, ªu¡u avea så adauge despre
mania sifiliticå:

„Un simptom a cåruia tenacitate ¿i modul de apari¡iune este propriu afec¡iunii sifilitice
care tinde a se localisa în encefal este cefalalgia. Ea nu cedeazå altei medica¡iuni de cât
mercurul ¿i iodurul de potasiu; este remitentå, începe spre searå ¿i î¿i capåtå cea mai
mare intensitate în timpul nop¡ii. Insomnia o înso¡e¿te tot-d’auna. ¥mpreunå cu cefalalgia
apar ¿i vertige, furnicåturi la membre, curbåtura.”

Eminescu nu avea dureri de cap (cum sus¡ine V. Russu-ªirianu, dovedit
de noi ca penibil falsificator de biografie) ¿i am aråtat cå, dupå moartea
pacientului såu, ªu¡u însu¿i a scris, negru pe alb, cå acesta nu a suferit de
sifilis. Atunci, de ce l-a supus chinuitorului tratament cu injec¡ii mercuriale?
Putem încuviin¡a cå aceastå otråvire lentå a fost cauzatå fårå voie?

De unde cuvântul luetic? Lues este un cuvânt latinesc, care se traduce prin
„molimå”. Acum vreun secol ¿i jumåtate, îndeosebi medicii germani au început
så-l foloseascå (Luës) pentru a evita så apeleze la termenul sifilis – dupå
cum, de exemplu, epilepsiei îi spuneau Lues divina.

La 8 octombrie 1883, doctorul Popasu îi cere lui Maiorescu så-i comunice
diagnosticul exact pus de ªu¡u lui Eminescu. Råspunsul magistrului nu a
ajuns pânå la noi. De¡inem înså date care ne ajutå så ne apropiem de adevår.
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Concret, ¿tim cå, a doua zi dupå internarea lui Eminescu la Döbling, Popasu
îi scrie lui Maiorescu:

„O diagnoså ¿i o prognoså încå nu s’a putut face; abia dupå 10 zile, dupå ce se va
studia pa¡ientul se va putea spune” (scrisoare datatå 3 noiembrie – stil nou).

Prin urmare, el, medicul, accepta ca fireascå pronun¡area medicilor în urma
unui examen, care nu se fåcea de azi pe mâine. Pe de altå parte înså, cum
acela¿i Popasu se pronun¡å pe loc, fårå så-l examineze pe Eminescu: „…cred
cå mai întâi de toate va fi de lipså o curå anti-syphiliticå”, avem temei så
bånuim cå diagnoza lui se baza pe informa¡ii venite de la vårul Maiorescu
(informa¡ii pe care, de altfel, le ¿i ceruse în cel pu¡in o epistolå anterioarå).

Când afirmå cå, timp de peste 5 luni, Eminescu ar fi cåzut pradå
„dezechilibratei sale ståri suflete¿ti ståpânite de animalitate” (epistolå cåtre
Emilia, 23 ianuarie), Maiorescu contestå cå, la plecarea spre Döbling,
manifestårile pretinsei „manii acute” dispåruserå. Starea sufleteascå era singura
despre care se putea spune orice, fårå ca Eminescu sau altcineva så poatå
contrazice cu probe irefutabile. O persoanå bine dispuså nu poate proba cå
veselia ei nu este o mascå, îndåråtul cåreia se ascunde un ocean de triste¡e.

Insul are påreri, vrând-nevrând. Existen¡a naturalå a jocului ideilor face ca
orice om så aibå dreptul legitim de a pune oricâte ¿i orice soi de întrebåri, indiferent
de domeniu. Asta nu înseamnå, înså, cå poate da ¿i verdicte în chestiuni pe care
nu le ståpâne¿te ¿i cu atât mai pu¡in în probleme de via¡å ¿i de moarte.

Atunci când se dezvåluie cå un profesionist a nesocotit cu bunå ¿tiin¡å sau
a måsluit adevårul, spre a-l face så serveascå anumitor interese oculte, indiferent
de reputa¡ia de care se bucurå respectivul la un moment dat, el devine, în fapt,
infractor. Din påcate, codul penal nu sanc¡ioneazå crimele care se produc în
planul adevårului istoric. Dezinformarea deliberatå a publicului, cu scopul de
a denigra sau culpabiliza persoane ori grupuri, pentru a minimaliza drepturi
sau råspunderi colective etcetera constituie o în¿elåciune infinit mai gravå decât
cele obi¿nuite, în care, cel mai adesea, existå un unic påguba¿, iar pierderea
– materialå – mai poate fi recuperatå. Deformarea istoriei este o spålare
planificatå a creierelor dublatå de însåmân¡area unei memorii fictive ¿i, implicit,
a unor scåri valorice noi. Iar aceasta constituie o certå ¿i violentå agresiune
asupra entitå¡ii numitå neam, cåruia i se reteazå, astfel, rådåcinile în timp ¿i i
se interzice så vie¡uiascå dupå coordonatele lui interioare, tipice. Asemenea
constrângeri, menite (formal) så civilizeze, nu fac decât så creeze în mod
artificial mon¿tri ¿i suferin¡e, iar elementul de for¡å, care î¿i impune prin
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amenin¡åri sau prin bra¡ armat limitata lui percep¡ie dovede¿te cå el însu¿i
este departe de a fi civilizat.

Maiorescu nu a gre¿it din ignoran¡å, ci a dezinformat în mod con¿tient.
Ipoteza  unei „erori” este infirmatå ¿i prin faptul cå, în momentele în care pânå
¿i el era obligat så recunoascå public starea de sånåtate psihicå a lui Eminescu,
magistrul l-a împiedicat pe acesta în mod constant så creeze, l-a lipsit în mod
fraudulos de drepturi båne¿ti ¿i, în general, l-a denigrat, prezentându-l ca pe
un ins irecuperabil, pierdut pentru societate.

Concludent în acest sens este ¿i fragmentul din scrisoarea adresatå de
Missir ¿efului din Bucure¿ti, la 24 ianuarie 1884:

„Prin bunåtatea d-nei Humpel am aflat aståzi îmbucuråtoarea veste despre Eminescu,
am våzut ¿i cuprinsul scrisoarei D-voastre ¿i copia de pe scrisoarea amicului nostru am
luat-o ¿i am aråtat-o imediat D-lui Negruzzi ¿i cu to¡ii nu ne încredem cå a fost cu
putin¡å o prefacere atât de grabnicå” (subl. ns.).

Acest pasaj aratå cât de bine manipula Maiorescu opinia celorlal¡i ¿i, pe
de altå, parte, constituie o probå suplimentarå privind faptul cå magistrul a
prezentat în mod constant situa¡ia lui Eminescu drept deosebit de gravå – poate,
de nerezolvat. Tot de aici, reiese ¿i marea încredere pe care i-o acordau ceilal¡i,
care, fårå så îl vadå pe Eminescu, ¿i-l imaginau a¿a cum li se cerea så ¿i-l
închipuie. Nu degeaba la Junimea se fåceau informåri în grup, membrii de
rând ascultând cu gura deschiså ¿i cu un pi¿cot în mânå noutå¡ile transmise de
la „centru”! Sub multe aspecte, Junimea råmâne unul dintre primele exemple
de organiza¡ie care apeleazå la ceea ce numim aståzi îndoctrinare.

Avocatul plåte¿te, medicul executå

Exasperat de faptul cå, în ciuda deplinei ståpâniri de sine auto-impuse ¿i
în ciuda compromisului fåcut cu sine, atunci când î¿i cålcase pe inimå ¿i îi
scrisese lui Chibici, nu se întrevedea nici o ¿anså ca por¡ile ospiciului så se
deschidå pentru el, la 28 ianuarie 1884, îndemnat ¿i de Popasu, Eminescu
pune pe hârtie câteva rânduri destinate lui Maiorescu. ¥n foarte scurta epistolå,
el îl anun¡å:

„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”.
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De dincolo de protocolul care încarcå finalul acestei scrisorele, råzbate
starea de iritare, reprimatå doar cu mare efort:

„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”.

Ultimele cuvinte, „så må låmuri¡i dacå am perspectiva de-a må întoarce
curând în ¡arå”, prezintå foarte clar adevåratele gânduri ale lui Eminescu ¿i,
probabil, tocmai de aceea, råspunsul lui Maiorescu aduce, repetåm, a pledoarie
pro domo. Eminescu nu cere explica¡ii medicale, pentru cå ¿tie cå nu starea
sånåtå¡ii îl adusese în acel ospiciu, ci, pur ¿i simplu, îl întreabå pe cel pe care-l
socotea gardian-¿ef dacå îi va permite sau nu så mai fie vreodatå liber.

Pe aceea¿i linie se înscriu ¿i rândurile trimise lui Chibici, cu circa douå
såptåmâni înainte:

 „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…” (subl. ns.).

La fel, „Te rog så-mi låmure¿ti pozi¡ia în care må aflu” nu are, de fapt,
nici o legåturå cu „boala” sau cu doctorii, ci cu insul nevåzut de care ascultau
ace¿tia din urmå. Cu toate acestea, de¿i ¿tia cå Maiorescu lua „måsurile” în
ceea ce-l prive¿te, Eminescu nu s-a adresat acestuia – fapt care numai dovadå
de prietenie nu este. ªi nici de recuno¿tin¡å! Un indiciu destul de limpede în
acest sens îl reprezintå ¿i una dintre frazele scrise la 12 ianuarie:

„…sper cå nu voi fi condamnat a petrece aci ani întregi fårå necesitate”.
Perfecta con¿tientizare de cåtre Eminescu a faptului cå nu trebuia deloc så

fie nebun autentic pentru ca „amicii” så-l condamne så fie „ani întregi” clientul
ospiciului nu credem cå mai trebuie demonstratå. Totodatå, el nu excludea complet
posibilitatea ca tocmai aceasta så-i fie soarta pregåtitå în ºarå, de puternicii zilei.
Dacå ace¿tia erau doar români sau doar politicieni conta mai pu¡in.

Sar în ochi câteva lucruri. Atunci când vrea så afle „cum stau lucrurile”
cu el, Eminescu nu se adreseazå medicilor, ci unor… avoca¡i (profesie comunå
lui Maiorescu ¿i Chibici). Aspect semnificativ, din nici una dintre aceste scrisori
ale lui Eminescu nu råzbate nici cea mai palidå grijå în ce prive¿te starea sånåtå¡ii
lui sau asupra a ceea ce spun medicii.

De obicei, pacien¡ii scriu acaså ca så-¿i anun¡e familia sau prietenii cå
medicii care îi trateazå îi socotesc ca vindeca¡i ¿i, prin urmare, se impune ie¿irea
lor din spital. Or, în cazul lui Eminescu, avem surpriza så constatåm cå acesta
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îl trateazå pe Obersteiner ca pe un fel de recep¡ioner de hotel, iar pe sine ca pe
un client încuiat într-una din camere, la comanda unui ter¡ care plåte¿te cazarea.
Eminescu nu scrie nici un cuvânt despre pårerea lui Obersteiner privind starea
lui de sånåtate ¿i nu face vreo referire la posibile urmåri ale bolii, la dietå,
interdic¡ii temporare ¿i altele asemenea. El nu e niciodatå îngrijorat de „boala”
pe care ¿tie bine cå nu o are. Scrisoarea lui Obersteiner cåtre Maiorescu nu
cuprinde nici ea datele la care ne-am fi a¿teptat, con¡inând, în esen¡å, o unicå
aten¡ionare, pe care, a¿a cum am aråtat, avem motive så o suspectåm ca fiind
scriså dacå nu la cererea, atunci la sugestia destinatarului:

„întoarcerea sa în ¡arå din felurite puncte de vedere nu se poate încå recomanda”
(subl. ns.).

Care erau a¿a-numitele „felurite puncte de vedere”? Obersteiner nu mai
spune, din bunul motiv cå acestea nu erau de naturå medicalå. Fårå så fi fost
doctor, Emilia Humpel î¿i aten¡iona savantul frate, la 13 martie 1884:

„O astfel de cålåtorie obligatorie în Italie cu distrac¡ii impuse poate fi, ca orice
mijloc universal, problematicå; în acest caz, orice efect terapeutic este de la bun început
paralizat de dorul lui Eminescu de ¡arå” (subl. ns.).

Ei, ¿i?
¥n prima epistolå trimiså de la Döbling, Eminescu îl anun¡å pe Chibici:

„D. 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, încât… nu ¿tiu absolut nimic asupra sor¡ii care må
a¿teaptå…” (12 ianuarie).

Rågazul extrem de redus al întâlnirii dintre Eminescu ¿i Maiorescu,
precum ¿i faptul cå primul nu a solicitat informa¡iile dorite atunci când
magistrul s-a gåsit, „mai pu¡in de un minut” în fa¡a lui spun multe. De aici,
în¡elegem cå sentimentele lui Eminescu pentru magistru nu erau deloc
dintre cele mai calde. Ne îndoim cå, dacå nu i-ar fi impus-o situa¡ia
extremå în care se gåsea, Eminescu i s-ar mai fi adresat vreodatå celui
care, ¿tia prea bine, se stråduise så-l distrugå.

Informat probabil direct de magistru, Petra¿cu–1892 scrie:

„¥n timpul acesta D. Maiorescu i publicå volumul de poesii ¿i când, în o cålåtorie a
sa la Viena, i-l presentå, Eminescu se uitå pu¡in deasupra lui ¿i-l puse deoparte fårå a
zice nimic” (subl. ns.).
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Unii, ca Mite, au încercat så punå råceala lui Eminescu pe seama faptului
cå acesta era „amarnic de supårat pe Titus”, deoarece magistrul îi publicase
poeziile, fårå så-l întrebe. ¥n realitate, Petra¿cu scrie – ¿i Maiorescu admite –
cå Eminescu nici måcar nu a deschis volumul în prezen¡a magistrului. Publicarea
poeziilor era un aspect secundar, un råu care putea fi reparat – spre deosebire
de acreditarea ideii false cå Eminescu ar fi fost alienat (asta ca så nu mai
vorbim de atât de concretele suferin¡e îndurate).

Fiecare dintre scrisorile trimise de Eminescu lui Chibici ¿i Maiorescu dupå
1883 sunt, cu adevårat, „un minunat document psihologic”, cum îi scrie
magistrul surorii lui, la 23 ianuarie. Numai cå, pânå acum ele nu au fost analizate
tocmai sub acest aspect. De pildå, faptul cå prima epistolå cåtre Chibici începe
cu cuvintele: „Nu sunt deloc în stare så-mi dau seama de boala cumplitå prin
care am trecut, nici de modul în care am fost internat aici în ospiciul de aliena¡i”
a fost folosit drept un soi de mårturisire a propriei „nebunii”, fårå a se ¡ine cont
de detalii esen¡iale din textul scrisorii ¿i de informa¡ii colaterale. Dar, întrucât
felul în care Eminescu a încercat så se autoprotejeze nu poate fi analizat în
câteva cuvinte, asupra acestui aspect vom reveni.

Psihoza zvonisticå, eterna boalå molipsitoare

La cererea lui P. Missir, doctorul D. Boghean, aflat la Viena, merge
la Döbling, discutå cu Eminescu, apoi î¿i redacteazå scrisoarea-raport
din 1 februarie 1884. El este primul (¿i ultimul, se pare) care afirmå cå
psihoza sifiliticå sugeratå în bile¡elul anonim ¿i nedatat (dar bine mediatizat) a
fost o diagnozå falså:

„Azi înså Eminescu e de câteva septåmâni complect restabilit. Vin chiar acum de la
Döbling, unde m-am între¡inut cu dînsul o jumåtate de orå fårå a fi putut descoperi în
vorba lui nici o urmå cît de palidå de demen¡å. Boala lui era o pseudopsychoså syphiliticå
care a trecut cu jodul care l-a luat” (subl. ns.).

Reamintim cå Boghean era medic, nu avocat, inginer sau agricultor. De
aceea, spusele lui au altå greutate decât pårerile Slåvicioaiei sau chiar ale lui
Maiorescu. Pasajul este foarte important, deoarece el provine de la un martor
ocular care, în plus, avea ¿i calitatea de medic adevårat, nu închipuit, ca al¡ii.
Precizarea „Eminescu e de câteva septåmâni complect restabilit” contrazice
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afirma¡iile lui ªu¡u, care, fårå a-l vedea vreo clipå pe Eminescu în perioada
1883 – 1889, afirmå cå „restabilirea fu anevoioaså ¿i niciodatå complectå”.
¥n cine så ne încredem?

Alte detalii, care meritå aten¡ie, se desprind din aten¡ionarea cu care
Boghean începe epistola cåtre Missir:

„Las la apercep¡ia ta plinå de tact, dacå cele ce sunt constrâns, sper în interessul lui
Eminescu, a-¡i comunica aici sunt susceptibile de a fi cetite în totalul «junimei» întregi ori
comunicate numai par¡ial unor junimi¿ti ale¿i, pentru un scop anumit” (subl. ns.).

Fragmentul relevå foarte multe. Boghean declarå cå este „constrâns” de
realitate så spunå cå Emienescu nu era dement. Totodatå, de¿i sperå ca adevårul
va fi „în interessul lui Eminescu”, el nu se aratå convins de acest lucru! Pentru
cå, mai zice el, n-ar ¿ti precis dacå era sau nu nimerit ca adevårul constat de el,
personal, så fie spus integral ¿i tuturor junimi¿tilor sau dacå nu trebuia adaptat
dupå interesele ¿efilor organiza¡iei, ¿tirile fiind comunicate „numai par¡ial”
(aståzi, formula sugeratå s-ar numi dezinformare prin omisiune) ¿i doar „unor
junimi¿ti ale¿i”, Dumnezeu ¿tie pe ce criterii. Cu alte cuvinte, doar naivii nu
¿tiau cå la Junimea informa¡iile nu se gåsesc la liber, ca pråjiturelele în serile
în care se desfå¿urau ¿edin¡e mai mult sau mai pu¡in literare. De¿i avea doar
câteva zeci de membri, organiza¡ia beneficia de plåcerile perverse ale cenzurii.
(Oare, Boghean ¿i-o fi pus vreodatå întrebarea în ce grupå l-au încadrat
mai-marii de la Bucure¿ti?)

Te întrebi: de ce trebuiau fåcute atâtea socoteli atente, alegându-se cu grijå
dacå så se spunå sau nu un adevår care, în mod normal, ar fi trebuit så-i bucure
pe to¡i? Råspunsul îl gåsim în cuvântul „demen¡å”.

¥n momentul în care redacta epistola cåtre Missir, Boghean ¿tia precis cå
informa¡iile transmise de el erau deosebit de importante ¿i cå ele le contraziceau
pe cele care circulau, deja, prin Ia¿i, gra¡ie lui Maiorescu. Dovadå în acest
sens este precizarea lui Boghean, care afirmå cå n-a descoperit „nici o urmå
cît de palidå de demen¡å” (subl. ns.). Or, diagnoza de demen¡å nu a fost
stabilitå decât de Maiorescu, care a transmis-o surorii lui, ca ¿i cum ar veni
din partea medicilor. Medic fiind, Boghean ¿tia cå demen¡a nu are cale de
întoarcere ¿i cå, a¿a cum scrie ¿i ªu¡u în lucrårile lui, „este uå afec¡iune a
cåreea diagnoså nu presintå dificultå¡i serioase” (Alienatul…). Prin urmare,
pentru el era clar cå Maiorescu gre¿ise (nu credem cå l-a suspectat vreo clipå
de rea-credin¡å). Pentru Boghean, chestiunea mai delicatå era: va accepta
Maiorescu så-¿i recunoascå gre¿eala? Nici vorbå! Doar nu era…nebun!
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„Delir” cu diagnostic pus dupå… „vindecare”

Potrivit jurnalului lui Maiorescu, la 10 februarie 1884, acesta îi scrie
lui Eminescu o lungå ¿i mult cizelatå scrisoare. ¥n volumul în care o publicå,
I. E. Torou¡iu opineazå:

„…s’au gåsit oameni, cari au lansat ideea cå scrisoarea lui Titu Maiorescu adresatå
lui Eminescu la Ober-Döbling, dupå însånåto¿irea poetului ¿i înainte de plecarea sa în
Italia, ar fi apocrifå. De aceea credem cå ¿i d-l I. Al. Rådulescu-Pogoneanu, care ¿i-a
luat însårcinarea så publice «¥nsemnårile zilnice» ale lui Titu Maiorescu, nu va ezita så
dea ¿i facsimilate unele pagini, pentru ca astfel odatå pentru totdeauna så se spulbere
neadevårurile, cari tind så întunece figura impunåtoare ¿i dominantå din perioada literarå
¿i culturalå a secolului trecut” (I. E. Torou¡iu, Studii ¿i documente literare, vol. V).

Nu ¿tim în ce måsurå Torou¡iu a scris aceste rânduri fiindcå era cuprins
de realå revoltå sau doar s-a folosit de vorbele care circulau la vremea lui
pentru a spune ceea ce credea. Ne gândim cå, din moment ce ¿i el publicå
unele scrisori ale lui Maiorescu ¿i în facsimil, Torou¡iu însu¿i putea face
serviciul cerut lui Rådulescu-Pogoneanu, tipårind måcar o paginå din
scrisoarea în discu¡ie. Nu a fåcut-o ¿i nu avem ¿tire så o fi fåcut nici editorul
¥nsemnårilor zilnice.

De asemenea, nu este foarte limpede dacå Torou¡iu spera ca Pogoneanu
så publice facsimile din manuscrisul jurnalului lui Maiorescu (unde se gåse¿te,
într-adevår, textul scrisorii) sau chiar originalul disputatei epistole. Cum aceasta
din urmå nu (mai?) existå ¿i cum o ciornå poate proba o eventualå inten¡ie, dar
nu ¿i materializarea ei, deocamdatå nu se poate spune dacå rândurile respective
au fost ori nu expediate lui Eminescu. Dar, pentru cå majoritå¡ii istoricilor
literari le sunt foarte dragi aceste pagini, vom pleca ¿i noi de la premiza cå
ele au ajuns ¿i sub ochii lui Eminescu, aduse de Chibici. Ne pare råu cå
trebuie så fim atât de pruden¡i, dar Maiorescu ne obligå så fim astfel, prin
multele lui minciuni dovedite ca atare.

¥ntre atâtea altele, magistrul îi spune lui Eminescu:

„Se vede cå din cauza cåldurilor mari, ce erau pe la noi în Iunie 1883, D-ta ai
început så suferi de o meningitå… ai avut un deliriu continuu de peste 5 luni, pânå când
s’a terminat procesul inflama¡iunii. ¥n tot timpul acestui vis îndelungat, ai fost de o veselie
exuberantå…” (subl. ns.).
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„Deliriu continuu de peste 5 luni…” Dacå delirul a început în ultimele
zile ale lunii iunie, înseamnå cå, pânå ¿i dupå Maiorescu, el s-a încheiat în
primele douå såptåmâni ale lunii decembrie. Dar dacå, probabil, pe Eminescu
nu î¿i permitea så îl mintå în fa¡å într-o chestiune în care acesta avea martori,
în jurnalul personal, compus mai mult pentru al¡ii decât pentru uz propriu,
Maiorescu scrie altceva, la 18 ianuarie 1884:

„Ieri mi-a adus Chibici scrisoarea cu totul cu minte a lui Eminescu cåtre el. ªi-a
revenit deci pe la 5/17 Ianuarie, dupå vre-o 6 luni ¿i 8 zile.”

Dintr-o simplå tråsåturå de condei, în jurnal, Maiorescu a „umflat” cu
încå o lunå durata „bolii”. Dincolo de faptul cå, spre deosebire de un întrerupåtor,
care ¡åcåne de câte ori aprinzi sau stingi lumina, starea maladivå nu se încheie
chiar la fel, råmâne stupefianta u¿urin¡å cu care magistrul manipula cifre,
diagnostice ¿i diverse alte informa¡ii nu o datå divergente, fårå a recunoa¿te
vreodatå cå a gre¿it. ªi nu mai pu¡in mirå tåcerea celorlal¡i, care n-or fi fost
chiar tâmpi¡i cu to¡ii. La 12 ianuarie, Eminescu scrie: „mi-am venit în fire de
mai bine de douå såptåmâni” – adicå, dinainte de 31 decembrie 1883, când îl
vizitase Maiorescu. Cum nu l-am crede pe Eminescu, mai ales când ¿tim cå
despre aceastå întrevedere magistrul nu a consemnat decât patru cuvinte: „Am
vorbit cu Eminescu”. Påi, dacå putuse så converseze în mod normal cu
Eminescu, nu înseamnå cå acesta î¿i „revenise” încå de atunci?

Afirma¡ia cå, timp de cinci (sau ¿ase) luni, Eminescu ar fi delirat fårå
întrerupere se gåse¿te în flagrantå contradic¡ie nu numai cu spusele lui ªu¡u,
care sus¡ine cå, atunci când a påråsit ospiciul lui, Eminescu era în convalescen¡å,
ci ¿i cu realitatea medicalå. Dar, cum am aråtat mai înainte, Maiorescu a invocat
¿i mania cronicå ¿i demen¡a ¿i boli nedefinite, care se vindecå miraculos de
repede, bågând groaza în medici.

¥n epistola din 10 februarie, Maiorescu se autodemascå:

„Vezi, D-le Eminescu, diagnoza stårii D-tale trecute este aståzi cu putin¡å”
(subl. ns.).

Rezultå clar cå, vreme de câteva luni, pânå prin februarie 1884, „diagnoza
stårii” lui Eminescu ar fi fost imposibil de stabilit. De aici, câteva concluzii:

1) Maiorescu recunoa¿te, involuntar, cå nu a avut nici un temei atunci
când i-a scris Emiliei cå, pânå prin octombrie 1883, Eminescu ar fi suferit de
„manie delirantå” ¿i dupå aceea de „demen¡å”, ambele diagnostice fiind
inventate de el;
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2) implicit, magistrul contestå „mania acutå” stabilitå de ªu¡u la 5 iulie
(¿i re¡inutå prin raportul medico-legal din 23 martie 1889, contrasemnat de
colegii Alexianu ¿i Petrini / Petrescu). ¥n consecin¡å, rezultå cå Maiorescu
însu¿i considera ireal respectivul document medical.

3) Diagnosticul vehiculat de vârfurile Junimii a fost determinat de
Maiorescu, nu de Obersteiner, care, repetåm, în cazul lui Eminescu, nu a
descoperit nici o suferin¡å psihicå concretå.

4) Pentru „deliriul continuu de peste 5 luni” (sau de „vre-o 6 luni ¿i 8
zile”) nu s-a gåsit o justificare medicalå decât dupå ce „boala”… dispåruse.

5) ¥ntrucât Obersteiner nu i-a prescris lui Eminescu nici un tratament,
înseamnå cå „meningita” s-ar fi vindecat de la sine – caz neverosimil, unic
în istoria medicinii.

¥ntr-un cuvânt, Maiorescu îi cerea lui Eminescu så creadå cå ar fi suferit
de o „meningitå” aparte, pe care medicii nu o depistaserå decât târziu, prin
ianuarie–februarie 1884. Atunci, pe ce bazå a fost ales tratamentul la care a
fost supus Eminescu în stabilimentul lui ªu¡u, în intervalul 5 iulie – 20
octombrie 1883?

De ce a ales Maiorescu meningita? Poate, pentru cå între cauzele care o
produc se numårå ¿i insola¡ia, ziså ¿i soare sec (atât Maiorescu, cât ¿i Chibici,
invocå teribilele cålduri, care, din toatå Capitala, l-ar fi înnebunit numai pe
Eminescu), dar ¿i bolile infec¡ioase, între care ¿i sifilisul. Pentru a fi mai
preci¿i, iatå câteva cuvinte despre manifestårile meningitei (vezi Doctorul
de caså, 1910):

„Meningita începe în mod brusc ¿i de obiceiu prin febrå (cåldurå), care este precedatå
de fiori (temperatura poate fi de 39–40o ¿i mai mult), apoi se ive¿te durerea de cap, care
este foarte mare ¿i constantå (neîntreruptå). Ea se simte mai mult la frunte ¿i este a¿a de
puternicå încât bolnavului i se pare cå-i crapå capul. Durerea vine sub formå de svâcnituri,
cari silesc bolnavul så ¡ipe ¿i så geamå, råmânând nemi¿cat în pat, ferindu-se de luminå,
nesuferind sgomotul ¿i evitând så råspundå la întrebåri. (…) Alt semn al acestei boli este
delirul (aiurarea), care se aratå prin vorbe neîn¡elese, prin ¡ipete, prin halucina¡iuni
(vedenii), prin dorin¡a de a såri din pat. Fålcile sunt încle¿tate ¿i din¡ii scrâ¿nesc, iar
bolnavul nu poate så bea ¿i trebuie så-i introducem cu multå greutate båuturile în gurå.
Afarå de acestea bolnavul mai are vårsåturi repetate, compuse la început de alimente,
apoi de bilå (fiere) ¿i de lichide groase. Constipa¡ia (încuietura) este îndåråtnicå ¿i se
combate cu anevoin¡å prin purgative (curå¡enii) ¿i clizme. ¥n¡epenirea gâtului cu capul
dat pe spate se observå dela începutul boalei, apoi strabismul (privirea încruci¿atå) sunt
semnele de cåpetenie ale meningitei.”
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Autorii subliniazå, privitor la simptomele de mai sus: „toate trebuie så
fie unite pentru ca så putem afirma cå avem a face cu o meningitå”.

Ajunge så a¿ezåm acest tablou simptomatologic alåturi de o precizare
fåcutå de magistru în epistola cåtre Eminescu: „¥n tot timpul acestui vis
îndelungat, ai fost de o veselie exuberantå”, pentru a în¡elege cå diagnoza
de meningitå este inacceptabilå în cazul acestuia.

Existå ¿i alt soi de meningitå? Are acest cuvânt, meningitå, ¿i alte sensuri
decât acela care trimite la boala mai sus descriså? Se pare cå ¿i da ¿i nu. ¥n
fond, meningita este o inflamare a cåmå¿ii protectoare a creierului ¿i a måduvii
spinårii – meningele, ¿i cum cauzele care o produc pot fi multiple, aståzi sunt
cunoscute mai multe feluri de meningitå (epidemicå, viroticå, cerebro-spinalå,
traumaticå, purulentå etcetera). Convin¿i cå orice epocå trebuie analizatå în
func¡ie de propriile-i etaloane ¿i întrucât ne îndoim cå amintita clasificare
stufoaså a meningitelor exista în 1880, nici nu o vom folosi în continuare,
încercând så ne apropiem de adevår folosind cu precådere datele aflate la
îndemâna oricårui medic contemporan cu Eminescu.

¥n lucrarea Alienatul în fa¡a societå¡ii ¿i a ¿tiin¡ei (1877), atunci când
prezintå „lesiunile organice care înso¡esc demen¡a, de ori ce naturå ar fi ea”,
doctorul ªu¡u afirmå:

„Pe lângå aceasta se observå o meningitå cronicå caracterisatå prin îngro¿area
arachnoidei, prin nisce plåci låptoase care o acoperå, prin liquidul seros care umple
cavitå¡ile ei, meningitå care se observå în mai toate maniile ¿i melancoliile cronice, ca ¿i
în paralisia generalå…” (subl. ns.).

La rândul lui, într-o epistolå prin care îi råspundea lui A. C. Cuza, marele
neurolog Gh. Marinescu declarå:

„Creierul era în adevår voluminos, circumvolu¡iunile bogate ¿i bine dezvoltate ¿i
prezinta ca leziuni microscopice o meningitå (subl. ns.) localizatå în lobii anteriori”
(29 iulie 1914).

Savantul invocå boala numitå meningitå, dar nu se pronun¡å ferm asupra
etiologiei acesteia. Precizarea privind localizarea „în lobii anteriori” are
tocmai rostul de a separa meningita pe care pretinde cå a descoperit-o la
Eminescu de alte meningite? Nemedici fiind, nu ne hazardåm så råspundem,
dar asta nu ne împiedicå så ne gândim cå, oricât cât de mare ar fi numårul
cauzelor care provoacå meningita ¿i oricât cât de deosebite ar fi acestea între
ele, manifestarea bolii ar trebui, totu¿i, så fie (cam) aceea¿i, altminteri fiind
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vorba de maladii distincte. Deci, indiferent care ar fi etiologia meningitei, pe
lângå delir, simptomele ei ar trebui så cuprindå ¿i febrå, cumplitå durere de
cap, strabism, vårsåturi, în¡epenirea gâtului, fotofobie etcetera. Diagnoza de
„meningitå” stabilitå (¿i) de Gh. Marinescu pare så fie în contradic¡ie cu
ceea ce este consemnat privitor la „boala” lui Eminescu, în ultimele luni de
via¡å. Mai exact, ceea ce ar fi gåsit Marinescu înåuntru, nu corespunde cu
ceea ce ni se spune cå ar fi fost vizibil în afara trupului defunctului.

Remarcåm ¿i curioasa coinciden¡å (?) care face ca Gh. Marinescu så
pomeneascå, fårå a da detalii, numele aceleia¿i boli despre care i-a scris ¿i
Maiorescu lui Eminescu, la Döbling. ªi mai ciudat este faptul cå aceastå
informa¡ie, furnizatå pe când Maiorescu tråia, a fost eliminatå dintr-un text
ulterior, amplu, publicat de Gh. Marinescu în ziarul Universul.

De asemenea, trebuie men¡ionat un amånunt important: Gh. Marinescu se
bâlbâie atunci când afirmå cå Eminescu ar fi suferit de sifilis, el mårturisind cå
a stabilit acest diagnostic în urma unei simple priviri aruncate în fugå asupra,
zice marele neurolog, creierului aflat „într-o stare de descompunere, care nu
permitea un studiu fin al structurii circonvolu¡iunilor”. ¥n consecin¡å,
mårturise¿te el în epistola cåtre A. C. Cuza, „nu am fåcut studiul istologic
ceea ce e o mare lacunå” (29 iulie 1914). ¥n schimb, ªu¡u – care sus¡ine cå a
efectuat autopsia, împreunå cu doctorul Alexianu – declarå cu tårie cå sub nici
o formå nu se poate vorbi de sifilis în cazul Eminescu.

Fapte indubitabile sunt de naturå a convinge cå meningita a fost diagnoza
preferatå de magistru, întrucât se cuno¿tea cå „aceastå cumplitå boalå nu iartå
mai niciodatå”. Mai ¿tim cå, înainte så îi scrie lui Eminescu despre pretinsa
lui meningitå, Maiorescu îi informase pe cei din Ia¿i (¿i, poate, nu doar pe ei)
cå acesta ar fi „trecut din mania delirantå în aceea de demen¡å”. Iar demen¡a
nu numai cå era ireversibilå, dar, în lucrarea Alienatul în fa¡a societå¡ii ¿i a
¿tiin¡ei, ªu¡u zice cå, uneori, duce rapid la moarte:

„Demen¡a î¿i percurå adesea foarte repede fasele ei, altå-datå dureazå ani întregi,
desorga¡iunea cerebralå fåcându-se încet ¿i prin nisce grada¡iuni neperceptibile. ¥n
casul de d’întâi, când demen¡a î¿i percurå perioadele în câte-va såptåmâni sau luni, se
poate considera ca o demen¡å acutå…”  (subl. ns.).

Existå ¿i o serie de alte argumente, care ne determinå så credem cå
Maiorescu nu a apelat la diagnosticul de meningitå din delicate¡e fa¡å de
Eminescu. De exemplu:

1) precizarea cå diagnoza ar fi devenit „cu putin¡å” doar la data la care i
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se adreseazå el lui Eminescu este neadevåratå. Singurul ei rost plauzibil pare
så fie acela de a justifica nepermis de îndelungata sechestrare, ziså spitalizare.

2) ¥n mod constant, avocatul Maiorescu s-a stråduit så-i convingå pe ceilal¡i
cå starea sånåtå¡ii lui Eminescu s-ar agrava permanent, chiar ¿i atunci când
medicii îl socoteau pe acesta convalescent.

Dar elementul cel mai important, care eliminå complet ipoteza cå s-ar fi
vrut så fie cru¡atå sensibilitatea lui Eminescu råmâne faptul cå acesta ¿i
Maiorescu ¿tiau la fel de bine când, cum ¿i de ce ajunsese primul în ospiciu.
Dupå ce s-a întors din Italia, Eminescu a spus celor din Ia¿i cå este „un om
sacrificat”. Prin aceste cuvinte, nu a fåcut decât så repete sub altå formå
acuza¡ia aduså lui Maiorescu în Gara de Nord (cu ocazia transferårii lui în
Austro-Ungaria), când, prefåcându-se cå panorameazå peronul, a „zårit”, pe
rând, fantoma unui reputat savant, „marele moment” ¿i „o conspira¡ie”. De
altminteri, primele cuvinte ale epistolei expediate lui Chibici la 12 ianuarie
1884 („Nu sunt deloc în stare så-mi dau seama de boala cumplitå prin care
am trecut, nici de modul în care am fost internat aici în ospiciul de aliena¡i.
ªtiu numai atât cå boala intelectualå mi-a trecut, de¿i fizic stau îndestul de
prost” – subl. ns.) aratå cå Eminescu ¿tia foarte bine cum îl socoteau „amicii”
¿i ce anume voiau så audå de la el. Aceste fraze au fost pre¡ul fårå de care, se
convinsese, nu putea spera så-¿i recapete libertatea.


Maiorescu a lucrat pe douå planuri: celor precum sorå-sa, Emilia, nu le-a

vorbit niciodatå de o manie, nici cronicå, nici acutå, întrucât, în condi¡ii
normale, mai devreme sau mai târziu, o atare diagnozå însemna, de obicei,
vindecare deplinå. Or, Maiorescu a ¡inut så inducå ideea diametral opuså. Pe
de altå parte, lui Eminescu nu a cutezat så-i spunå cå ar fi dement, ba, nici
måcar nu i-a sugerat cå „boala” ar putea så-i revinå. A fost o dovadå de delicate¡e
a magistrului? Nici vorbå, din moment ce s-a stråduit din råsputeri så îi creeze
¿i apoi så îi men¡inå un cât mai viu complex de inferioritate, din zadarnica
dorin¡å de a-l dirija ca pe o påpu¿å.

¥n felul acesta, Eminescu a fost tot mai izolat de ceilal¡i, care,
compåtimitori sau nu, credeau sincer cå starea lui de normalitate (perfect
fireascå) era un accident ¿i-i vânau orice vorbå sau faptå cât de cât ciudatå,
pentru a-¿i întåri propriile convingeri privind „nebunia” lui. ¥n mijlocul lor,
Eminescu credea, poate, cå este doar compasiune pentru „boala” încheiatå ¿i
pentru starea lui de såråcie. Sau, ¿i mai plauzibil, nu putea decât så constate,
cu mirare ¿i cu disperare, probabil, cât de u¿or manevrabilå este mintea unora,
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fiind capabilå så înghe¡e în neadevåruri de la cele mai mårunte, pânå la
inegalabile inep¡ii, datoritå lenei de a ra¡iona, cumulatå cu acea docilitate
nativå, care provoacå nesåbuita încredere într-o anumitå autoritate.

Dobling: Pacientul care nu laså urme

La 14 februarie (26 februarie stil nou), Eminescu este externat din
balamucul din Döbling, iar a doua zi, dupå o zadarnicå polemicå cu Chibici,
porne¿te spre Italia.

Elementul care trebuie remarcat este absen¡a oricårui document, întocmit
în rela¡ia pacientului cu stabilimentul medical vienez. Eminescu fusese dus
acolo de Chibici ¿i de C. Popasu, dar nici unul dintre ei nu a afirmat vreodatå
cå ar fi semnat vreo cerere de admitere a „amicului” lor. Chibici îi trimite înså
lui Maiorescu o telegramå chiar în acea zi, la 21 octombrie 1883:

„Prin concursul Popasu internat imediat pa¡ientul Leidesdorf cu 150” (suma este
prezentatå în florini, fiind echivalentul a 375 de lei).

A doua zi, raporteazå ¿i Popasu:

„Deocamdatå, Leidesdorf nu pretinde nici o garan¡å. Dacå va fi trebuin¡å, u¿or vom
putea face aici aceastå formalitate.”

Internarea s-a fåcut, a¿adar, fårå så se întocmeascå documente. Din
coresponden¡a lui Popasu nu existå nici o informa¡ie cå, ulterior, Obersteiner
ar mai fi cerut numita „garan¡å”.

La plecarea din Döbling, informa¡iile sunt chiar ¿i mai pu¡ine. De la Chibici
nu ne-a råmas nici un cuvânt, iar din epistola lui Popasu cåtre Maiorescu s-au
påstrat doar primele douå pagini, care se referå la starea de spirit a lui Eminescu:

„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. Må a¿teptam la aceasta, cåci de când am început a vorbi cu Eminescu despre o
atare cålåtorie îmi spunea cå i-ar mai conveni a se întoarce în ¡arå.”

Ca ¿i în cazul internårii, nici o altå mårturie nu face referire la întocmirea
vreunui act oficial (medical, ori de altå naturå), cu ocazia externårii lui
Eminescu. Cum la internare lucrurile s-au derulat în mod identic, devine
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aproape cert cå, în cel mai fericit caz, Eminescu a stat la Döbling într-un
mod semi-legal, neavând statutul unui pacient obi¿nuit, autentic. Suspiciunea
este întåritå de faptul cå Obersteiner nu pomene¿te numele celui/celor care
i-l aduseserå pe pacient ¿i apoi îl externaserå ¿i nu precizeazå nici starea lui
Eminescu la plecarea din ospiciu. Din fericire, ne-a råmas amintitul raport al
doctorului D. Boghean cåtre Missir, prin care primul atestå starea de deplinå
sånåtate psihicå a lui Eminescu. Cu toate acestea, a¿a cum am mai spus,
dupå un scurt interval în care se va mul¡umi så sus¡inå – vag ¿i neargumentat –
cå „mai ståruie o råmå¿i¡å patologicå”, eviden¡a faptelor îl va sili pe
Maiorescu så „treacå în rezervå” teza proprie, conform cåreia Eminescu ar fi
iremediabil pierdut. Dar nu pentru mult timp.

E¿ec protocolar pe peronul Gårii

26 martie 1884. Mite Kremnitz îi scrie Emiliei Humpel:

„Eminescu sose¿te aici mâne sarå… (…) Adese ori sunt ¿i eu la fel, gåsesc cå Titus
e prea låsåtor, prea filosof; a¿ voi så se puie mai mult suflet în aceastå chestie spre a salva
suflete¿te pe Eminescu. Titus zice cå-i zadarnic. Dar vezi cå de cele mai multe ori a avut
Titus dreptate în viea¡å, iar nu noi femeile” (subl. ns.).

A¿adar, „Titus zice cå-i zadarnic”! Mite ne convinge o datå în plus de
reaua-credin¡å a lui Maiorescu. Cum s-a våzut, la 1 februarie, doctorul
Boghean l-a anun¡at pe Missir cå Eminescu era „complet restabilit” ¿i cå nu
a „putut descoperi în vorba lui nici o urmå cât de palidå de demen¡å”. Nici
o såptåmânå mai târziu, la 7 februarie, Missir i-a trimis lui Maiorescu raportul
lui Boghean, înso¡it de câteva rânduri, din care citåm:

„Am primit alaltåeri alåturata scrisoare de la Boghean din Viena, în privin¡a lui
Eminescu. Ve¡i vedea din aceastå scrisoare cât de necesarå este scoaterea lui Eminescu
din ospiciu.”

Cu toate acestea, magistrul continua så inducå celorlal¡i pårerea cå nici un
tratament nu l-ar mai putea ajuta pe Eminescu! Prima întrebare pe care credem
cå trebuia så ¿i-o punå orice istoric literar este: în baza cåror informa¡ii decreta
Maiorescu ireversibilitatea „bolii” lui Eminescu? Cå Maiorescu a min¡it mult
sau cå nu a dezvåluit oricui întreaga lui coresponden¡å ne-am convins, cåci
el fåcea un joc politic, al cårui rezultat îi putea afecta propriile interese. Råmâne
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înså inexplicabil cum s-a putut lua de bunå pårerea acestui ins, care punea
diagnostice de la mai bine de o mie de kilometri depårtare, trecându-se în plan
secund anun¡ul diametral opus, venit din partea unor doctori autentici, între
care ¿i medicul curant al „bolnavului”.

Este semnificativ, de pildå, faptul cå, încå din ziua de 29 ianuarie 1884
(stil vechi), Obersteiner îi transmisese „specialistului” Maiorescu:

„Spre råspuns la scrisoarea Dv. vå aduc vestea îmbucuråtoare cå starea d-lui
Eminescu se îndreaptå încet dar statornic”.

De cu totul altå pårere decât Maiorescu, Obersteiner anun¡a cå
Eminescu „Nu mai este a¿a de închis în sine ¿i se poate discuta cu el
asupra tuturor chestiilor ce nu-l privesc personal” (subl. ns.). ¥n
consecin¡å, el apreciazå cå „ar fi bine dacå s-ar gåsi cineva care så se
ducå cu d-l Eminescu pe câtva timp în Italia bunåoarå”. Mai mult,
medicul vienez chiar cerea în mod delicat „amicilor” din România så
vinå så îl ia pe Eminescu din ospiciu:

„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” (subl. ns.).

Din aceste rânduri deducem cå, potrivit lui Obersteiner, în cel mai råu
caz, Eminescu se afla atunci la Viena în aceea¿i situa¡ie în care fusese ¿i la
Bucure¿ti, cu patru luni în urmå: era în convalescen¡å, „timpul absolut
trebuincios” ¿ederii în ospiciu fiind depå¿it. ¥ncå un pas ¿i devenea deplin
sånåtos pânå ¿i pentru Obersteiner! Doar la Bucure¿ti, în strada Mercur
numårul 1, cineva nu accepta vindecarea lui ¿i-i îndemna ¿i pe al¡ii så fie la
fel de sceptici cu privire la starea pacientului Eminescu, cel care, declarat
bolnav prin grija altora, fire¿te cå nu avea dupå ce så se întremeze.

„Nu vreau så fiu o povarå pentru nimeni”

Obersteiner nu scrie nici un cuvânt despre posibile sechele ¿i nu face nici
un fel de recomandare în ceea ce prive¿te dieta sau renun¡area la practicarea
unor anumite profesii. Chiar ¿i la interven¡ia lui Maiorescu, din 8 martie
1884 („Mai scrie-mi totodatå, fiindcå s-a pierdut scrisoarea din Viena, care
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este pårerea lui Obersteiner asupra dietei de urmat mai departe”), råspunsul
lui Chibici, expediat la 14 martie 1884, este, repetåm, extrem de lapidar:

„¥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.”

Cum doctorul vienez nu-i prescrisese lui Eminescu o dietå propriu-ziså ¿i
cum pacientul venise în ºarå, paradoxalul ¿i incurabilul avocat nu mai putea
inventa, ca pânå atunci, diagnoze precise, dar neverificabile. De aceea, el trece
acum pe panta denigrårii morale a lui Eminescu. Maiorescu îi va trimite Emiliei, la
7 aprilie 1884, indica¡ii precise ¿i – cum altfel? – pre¡ioase (sublinierile ne apar¡in):

„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.

¥n ceea ce prive¿te gândirea logicå, ¿i-a revenit complet. Extraordinara lui memorie
de totdeauna, aceea¿i desåvâr¿itå ¿i evidentå. Mai observ înså unele tråsåturi patologice:

1). Lipså de voin¡å; nu face nimic neîndemnat, nechemat, neadus la maså, la bårbierit etc.
A¿adar, de toate acestea trebuie så se îngrijeascå cineva zilnic sau aproape zilnic.

Diminea¡a i se va da regulat cafea cu lapte, apoi i se va servi masa. Regim: vinul nu-i
exclus, înså pu¡in, cafeaua neagrå ¿i ceaiul oprite. Fumatul permis. Plimbåri.

2). Bolnåvicioaså preocupare de mijloace pentru existen¡å, imposibil de înlåturat
nici (?) cu argumente ra¡ionale. Trebuie så a¿teptåm, a¿adar, refacerea sistemului såu
nervos în starea normalå.

3). Zgârcenie ¿i låcomie de bani cu totalå lipså a oricårei demnitå¡i personale.
Prime¿te de la oricine câ¡iva franci ¿i se plânge oricui ca så-i capete, de¿i poartå cu
dânsul încå din Viena 850 franci, pe cari îi tåinuie¿te fa¡å de oricine e dispus så creadå ¿i
din cari nu vrea så scoatå nici 50 bani pentru bårbierit. Sim¡ul de jenå cå ar cådea
sarcinå prietenilor ¿. a. au dispårut. Prin urmare, så nu vå în¿ele idealismul. Cum am mai
spus, mai ståruie o råmå¿i¡å patologicå.

Poate ar fi chiar bine ca din când în când så fie de-a dreptul for¡at så dea ici colea
din cei 850 franci – ca un exerci¡iu pentru completa revenire.

4). Nu-l intereseazå de loc chestiunile spirituale, nici familiare ¿.a.m.d. E tåcut ¿i
lini¿tit, nu vorbe¿te neîntrebat, când îl întrebi înså ceva, råspunde cu toatå luciditatea.

A¿adar: mâncarea, aerul, mi¿carea, lini¿tea vor desåvâr¿i în 4–6 luni cura.”

Dupå cum se vede, Maiorescu insista cu încåpå¡ânare patologicå asupra
ideii cå Eminescu nu s-ar fi însånåto¿it pe deplin nici dupå drumul în Italia,
trebuind a¿teptatå „refacerea sistemului såu nervos în starea normalå”.
„Dovada” cå sistemul nervos al lui Eminescu n-ar fi func¡ionat normal era,
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dupå Maiorescu, „Bolnåvicioasa preocupare de mijloace pentru existen¡å,
imposibil de înlåturat nici (?) cu argumente ra¡ionale”. Cum înså în aceea¿i
epistolå magistrul recunoa¿te: „¥n ceea ce prive¿te gândirea logicå, [Eminescu]
¿i-a revenit complet”, rezultå cå „argumentele” care s-ar fi dovedit ineficiente
pentru a-l convinge pe Eminescu så uite grija zilei de mâine nu erau, totu¿i, chiar
„ra¡ionale”. ªi Maiorescu întåre¿te aceastå convingere, atunci când precizeazå
cå Eminescu „nu vorbe¿te neîntrebat, când îl întrebi înså ceva, råspunde cu
toatå luciditatea”. Deci, „preocuparea” respectivå era perfect naturalå.

De unde aceste contradic¡ii? Råspunsul este simplu. Pe de o parte,
Maiorescu ¿tia cå Eminescu, venind în contact direct cu Emilia, aceasta ¿i-ar fi
dat imediat seama cå era perfect lucid. Pe de altå parte înså, el trebuia så gåseascå
motiva¡ii pentru a sus¡ine cå, pasåmite, „mai ståruie o råmå¿i¡å patologicå”.
El î¿i pregåte¿te terenul pentru neprevåzutul viitor, în a¿a fel încât, dacå s-ar
impune rearestarea lui Eminescu, faptul så nu surprindå opinia publicå, acesteia
argumentându-i-se cå, dimpotrivå, „pacientului” i se fåcea un mare serviciu.

¥n vreme ce medicii îl prezintå pe Eminescu drept convalescent sau chiar
vindecat, Maiorescu nu numai cå are o altå pårere, dar chiar reu¿e¿te så impunå
propria lui judecatå, a¿a strâmbå cum era. Pe criterii care ne scapå, Maiorescu
decreteazå cå, pe lângå cele 7 luni ¿i jumåtate petrecute în ospicii, la izolare, ar
mai fi necesar un råstimp de „4–6 luni” pentru, zice el, a desåvâr¿i cura. Iar
asta urma så se facå prin: mâncare, aer, mi¿care ¿i lini¿te. Dar, ne întrebåm,
de ce aceste patru elemente… curative nu i-au fost asigurate lui Eminescu,
îndeosebi, la Döbling? Cât timp grija lui Eminescu era såråcia („’Mi mårturissea
cå grija asta nu-l laså så doarmå noaptea” – raport al junimistului Boghean,
1 februarie), cum putea spera Maiorescu så-i redea lini¿tea, în lipsa unui serviciu
care så-i asigure traiul prin proprii puteri?

¥n ce consta „råmå¿i¡a patologicå” invocatå? ¥n „Zgârcenie ¿i låcomie
de bani”, care l-ar fi fåcut pe Eminescu så poarte „cu dânsul încå din Viena
850 franci, pe cari îi tåinuie¿te fa¡å de oricine e dispus så creadå” ¿i într-o
„totalå lipså a oricårei demnitå¡i personale”, care l-ar face så primeascå „de
la oricine câ¡iva franci ¿i se plânge oricui ca så-i capete”?

Så privim mai atent fiecare dintre aceste afirma¡ii.
„Zgârcenie ¿i låcomie de bani”. Remarcåm cå acest „simptom” se aflå în

rela¡ie cu cel anterior: „Bolnåvicioaså preocupare de mijloace pentru existen¡å”.
Oare, grija cuiva pentru ziua de mâine poate fi socotitå „bolnåvicioaså” sau,
dimpotrivå, absen¡a ei este cea care indicå stare de incon¿tien¡å? ªi-apoi,
dupå experien¡ele tråite, nu era fireascå îngrijorarea lui Eminescu? Ba da,
nelini¿tea lui este socotitå justificatå chiar ¿i de un junimist care, pe furi¿,
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l-a urmårit o vreme, la Döbling. Acesta, medicul D. Boghean, îi scrie lui
P. Missir, la 1 februarie 1884, råspunzând astfel solicitårii acestuia:

„Nu-i melancolic, dar psychic deprimat. Grija lui este såråcia. Nu ¿tie cine l-a trimis
¿i în ce condi¡ii se aflå în ospi¡iu ¿i mai ales cine are så-l scoatå. (…) Când i-am spus cå
ar fi bine så easså – o datå a venit la Viena – mai ades, el’mi mårturissi cå e tare sårac,
n-are nici un ban, [ceea ce] e momentan realitate” (subl. ns.).

La rândul ei, Emilia Humpel contestå afirma¡ia lui Maiorescu (11 aprilie):

„N-am aflat confirmarea a tot ceea ce ai scris despre el; a¿a de ex. faptul cå ar fi
lacom de bani într-un mod nedemn. Dimpotrivå, de îndatå ce-a ajuns, a vrut så-¿i cumpere
haine, ¿i azi ¿i-a cumpårat câte ceva plåtind fårå întârziere; trebuie så ne dåm zilnic
osteneala så-l avem la maså, cåci se teme mereu så nu fie o povarå…”

Cum putea Maiorescu så constate lipsa „oricårei demnitå¡i personale” a
lui Eminescu, din moment ce nu este dovedit cå l-ar fi întâlnit ¿i cå ar fi discutat
cu el înainte de plecarea acestuia la Ia¿i?

De altminteri, Emilia, care a avut ocazia så vorbeascå în repetate rânduri
cu „protejatul” în acele zile, î¿i contrazice fratele ¿i în aceastå privin¡å,
transmi¡ându-i cuvintele lui Eminescu:

„Nu vreau så fiu o povarå pentru nimeni, nu vreau så mai tråiesc din filantropie,
mai bine så mor” (scrisoarea din 11 aprilie 1884).

Credem cå aceastå atitudine a lui Eminescu nu era o noutate, ea fiind,
foarte probabil, discutatå de acesta ¿i cu Chibici, în timpul cålåtoriei în Italia.
Nu este exclus ca Maiorescu så fi primit informa¡ii similare de la Chibici.

„Poartå cu dânsul încå din Viena 850 franci.” Câ¡i ¿i-au pus întrebarea:
cu ce titlu i-au fost da¡i ace¿ti 850 de lei lui Eminescu? Poate cineva så
demonstreze cå „amicul” Chibici nu i-a spus cå banii ar proveni din vânzarea
volumului Poesii, despre care Maiorescu îi scrie cu mâna lui cå „a avut cel
mai nea¿teptat succes, a¿a încât Socec stå încå uimit”? Ce ar fi trebuit
Eminescu så creadå, când aflå de la magistru cå „¥n aceste 7 såptåmâni de
la apari¡iunea lui, s’au vândut 700 de exemplare”, dintr-un tiraj de o mie de
bucå¡i, astfel încât, adåuga expeditorul, „de pe acum trebuie så te gânde¿ti
la edi¡ia a doua”?

Tåinuia Eminescu acei 850 de lei „fa¡å de oricine e dispus så creadå”,
doar pentru a cer¿i oricum „câ¡iva franci”? Unde se petrecea ac¡iunea ¿i
cine erau cei påcåli¡i de „avarul” Eminescu? Maiorescu nu precizeazå, pentru
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simplul motiv cå minte. ¥n realitate, el nu ¿tia nici måcar unde tråsese
„protejatul” lui în gazdå, de-a lungul celor câteva zile petrecute în Capitalå,
necum så aibå un control atât de strict asupra faptelor sale zilnice. Cu excep¡ia
anun¡ului suspect de sec, fåcut de România liberå („Azi amicul nostru
Eminescu ne-a fåcut deosebita plåcere de a ne vizita la redac¡iune”), nimeni
nu mai pretinde cå l-ar fi întâlnit pe Eminescu în perioada în care ni se spune
cå ar fi stat la Bucure¿ti.

„Totalå lipså a oricårei demnitå¡i personale.” Dacå Eminescu ar fi fost
decåzut moral, a¿a cum îl descrie Maiorescu, provocând contestarea Emiliei,
ar mai fi fost atât de måcinat de dorin¡a de a ¿ti cine plåte¿te pentru el? ¥n
scrisoarea cåtre Chibici, lucrurile sunt limpezi:

„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 un minut ¿i nu mi-a spus nimic
în ce må prive¿te…”

Scaiul otråvitor

Maiorescu mai scrie: „Sim¡ul de jenå cå ar cådea sarcinå prietenilor ¿.
a. au dispårut.” Cite¿ti ¿i-¡i faci cruce. Cum poate fi cineva atât de neru¿inat?
Deci, Eminescu se låsase så cadå „sarcinå prietenilor”? Poate cineva så probeze
cå Eminescu ar fi cerut ajutorul junimi¿tilor, când el nu ¿tia cum så scape de
acest scai otråvitor, care se ¡inea de capul lui? ªi-apoi, så fim serio¿i: care
„prieteni”? Aceia care, pentru a påstra controlul total asupra persoanei lui,
asigurându-se cå va fi complet izolat de restul societå¡ii, se pronun¡aserå cå
„nimeni, oricât de mare sumå ar da” nu va fi acceptat så participe cu bani
pentru a-l ajuta? De ce acest principiu nu a func¡ionat ¿i mai târziu? Simplu:
deoarece izolarea a fost obligatorie doar pentru ca al¡ii så nu intre în contact
direct cu Eminescu, convingându-se personal cå acesta nu era deloc alienat.
Ea s-a impus ca måsurå absolut necesarå numai atâta timp cât opinia publicului
încå putea fi ezitantå ¿i a încetat în clipa în care, prin mediatizare insistentå,
oamenilor le-a fost inoculatå convingerea cå Eminescu ar fi într-adevår un
bolnav irecuperabil, dar cå va mai avea ¿i clipe de luciditate. Diversiunea
vindecårii par¡iale a creat aproape un reflex condi¡ionat publicului, care, în
clipa în care a aflat de o altå internare a lui Eminescu a råmas lipsit de orice
reac¡ie, socotind faptul tragic, dar inevitabil.

Nedumeririle iscate de atitudinea lui Maiorescu ne readuc în gând faptul
cå, potrivit lui ªu¡u, Eminescu ar fi fost internat în stabilimentul lui privat doar
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dupå ce, vreme de circa 10 zile, fusese sechestrat la o adreså necunoscutå. ¥n
primul rând, nu putem så nu ne gândim cå, poate, asupra acestui detaliu, ªu¡u
nu a fost informat. Apoi, dacå, într-adevår, între 28 iunie ¿i 8 iulie 1883 Emi-
nescu s-a aflat în alt loc decât în ospiciu, neputând ¿ti cum ¿i cu ce a fost tratat
în acest interval, deocamdatå trebuie så luåm în considerare ¿i ipoteza în care,
atunci când Eminescu i-a fost adus lui ªu¡u, medicul så fi fost par¡ial indus în
eroare de posibilele reac¡ii ale noului pacient – reac¡ii provocate, repetåm, de
un necunoscut ¿i ipotetic tratament fizic ¿i/sau medicamentos, aplicat anterior.
Desigur, toate acestea nu ar mic¿ora cu mult vina lui ªu¡u, cåci ele nu sunt de
naturå så explice ¿irul de ilegalitå¡i comise de acesta împotriva lui Eminescu.
Existå informa¡ii potrivit cårora ªu¡u ¿i Poli¡ia ar fi cooperat mult mai strâns
decât bånuim. Dar asupra acestor aspecte vom reveni.

Maiorescu – drumul cel mai scurt spre Morgå

¥n general, magistrul s-a folosit de mul¡i medici, dar pentru a-i informa
pe apropia¡i (inclusiv, pe membrii familiei sale) a apelat mereu doar la propria
¿i funesta lui „¿tiin¡å”. De ce? Pentru cå „boala” de care avea el nevoie spre
a motiva public „cazul Eminescu” nu exista în cår¡ile de medicinå, iar
complicitatea lui ªu¡u nu era chiar necondi¡ionatå?

Cert este cå, referitor la momentul în care Eminescu påråse¿te ospiciul
privat al lui ªu¡u pentru a fi dus la Döbling, afirma¡iile lui Maiorescu se bat
cap în cap cu spusele ¿efului balamucului românesc. Medicul scrie cå Emi-
nescu ar fi fost luat din grija lui cu un ceas înainte de a fi complet vindecat
(învinovå¡indu-i, mai mult sau mai pu¡in voalat, pe „amici”). De cealaltå parte,
avocatul care s-ar fi låsat dominat de „impacien¡å” î¿i anun¡å sora, insistând
asupra ideii: „Am gåsit ¿i gåsesc ducerea lui la Viena cu totul nefolositoare”.
Cu toate cå amândoi, medicul ¿i avocatul, joacå aceea¿i carte, fiecare încearcå
så se acopere pe sine.

Probå de complicitate între ªu¡u ¿i Maiorescu råmâne ¿i faptul cå, pentru
a-l scoate pe Eminescu din pu¿cåria medicalå din strada Plantelor, Maiorescu
nu a fåcut nici o cerere scriså (cum prevedea Legea) ¿i nu ¿i-a asumat în nici
un fel råspunderea pentru viitorul „bolnavului”, de¿i atât Decretul 1012/1867,
cât ¿i Regulamentul ospiciului Mårcu¡a (vezi articolul numårul 15 ¿i, respectiv,
articolul 16) prevedeau:
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„Dacå veri-uå rudå, curator sau epitrop al unui smintit sau chiar ¿i particular, care
va fi cerut admiterea lui, reclamå d’a se libera acel individ înainte d’a fi vindecat, se
poate elibera d’a dreptul, dându-se în seama reclamantului dupå cererea lui înscriså ¿i
formalå; dacå înså pacientul ar fi primejdios pentru el însu¿i, atunci medicul ospiciului
va raporta despre aceasta administra¡iei ¿i nu’l va libera de cât dupå autorisa¡ie ¿i dupå
temeiul garan¡iei formale ce va fi datå postulantul d’a îngriji ca smintitul så nu fie în
posi¡ie de a såvâr¿i nici un fapt våtåmåtor.”

Regulamentul de func¡ionare al institutului privat Caritatea era mai evaziv
în aceastå privin¡å („E¿irea bolnavului înainte de termen nu då familiei drept
la nici o reclama¡iune” – articolul 16), tocmai pentru cå detaliile erau cuprinse
în normele legale general valabile, pe care nu avea rost så le repete.

Când scrie cå „amicii” l-ar fi scos pe Eminescu din ospiciul lui datoritå
neråbdårii „de a-l vedea cu o orå mai înainte vindecat”, ªu¡u se auto-inculpå,
pentru cå, într-un asmenea caz, el trebuia så primeascå drept acoperire o cerere
„înscriså ¿i formalå”, semnatå de Maiorescu. Aceastå solicitare nu existå, din
simplul motiv cå Eminescu nu fusese internat la ªu¡u pe cåi legale. Formal, el nu
exista în ospiciul Caritatea! ¥n afarå de aceasta, ¿i doctorul ªu¡u ¿i avocatul
Maiorescu ¿tiau cå vindecarea unui convalescent nu depindea de meridianul
pe care acesta ar fi fost transportat. Recuperarea for¡elor fizice ¿i psihice slåbite
de maladie se fåcea în stare de libertate ¿i presupunea hranå bunå, (frecvent)
tonice ¿i multå lini¿te. Or, la Döbling, Eminescu a fost din nou azvârlit ¿i zåvorât
într-o cåmåru¡å, cum îi confirmå ¿i Missir lui Maiorescu, la 24 ianuarie 1884:

„Boghean la ultima vizitå fåcutå lui Eminescu îl gåsise deja în stare mai lini¿titå,
dar cå ¿i lui i se pare cå e prea micå odåi¡a în care era a¿ezat” (subl. ns.)

Dupå ce cå i se dåduse o încåpere ca o celulå, ¿i acea micå odåi¡å trebuia
s-o împartå „cu un alt individ”, cu care fusese „închis alåturi”. Cum, capac la
toate, hrana era ¿i ea insuficientå, Eminescu încheie mult invocata, dar strâmb
în¡eleasa epistolå cåtre Chibici, reamintind cå e „hrånit råu”:

„Eu a¿ vrea så scap cât se poate de curând ¿i så må întorc în ¡arå, så må satur de
måmåliga stråmo¿eascå, cåci aici, de când må aflu, n-am avut niciodatå fericirea de-a
mânca pânå la sa¡iu. Foamea ¿i demoralizarea, iatå cele douå ståri continue în care
petrece / Nenorocitul tåu amic.”

Cum se poate pretinde cå „prietenii” ar fi dorit så-l vadå „vindecat” cât
mai devreme, când, de fapt, ei nu au ¿tiut ce så facå pentru a-l transforma într-
un suferind de/în perpetuå… convalescen¡å?
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S-ar putea pune întrebarea: dacå ªu¡u a ascuns adevårul în anumite
privin¡e (cum ar fi, så zicem, data realå a internårii ori încålcarea grosolanå a
Legii), ce garan¡ie avem cå el a fost mai sincer atunci când a afirmat cå
Eminescu se afla în convalescen¡å în clipa plecårii spre Döbling? Primul
argument este chiar faptul cå Eminescu a ajuns în ospiciul lui ªu¡u în urma
råpirii lui ¿i dupå ce, se pare, timp de zece zile, fusese sechestrat într-un loc
necunoscut. Din moment ce împotriva lui Eminescu nu s-a putut ac¡iona decât
în mod ilegal, apelându-se la brutala for¡å fizicå, conchidem cå starea sånåtå¡ii
lui psihice råmåsese încå foarte bunå, altminteri nici una dintre multele
alunecåri pe lângå Lege neavându-¿i rostul. Cum „alienarea” a fost trâmbi¡atå
imediat ¿i s-a fåcut publicitate strângerii de fonduri pentru ca Junimea så-
l poarte „pe iubitul ¿i nenorocitul nostru Eminescu” prin ospicii (ini¡ial,
private), nu se poate spune nici cå ilegalitå¡ile ar fi avut drept scop
„protejarea” imaginii acestuia, prin ascunderea adevårului în fa¡a publicului.

Al doilea argument este faptul cå ªu¡u, precizând cå Eminescu ar fi fost
convalescent, nu fåcea nici sie¿i, nici altcuiva vreo favoare, întrucât externarea
nu era condi¡ionatå de acest aspect. ¥n schimb, contrazicea, astfel, toate mesajele
mincinoase transmise de Maiorescu, în 1883. De aceea, amånuntul privitor la
starea de convalescen¡å pare a fi o „scåpare” a medicului nostru, care, bånuim,
n-avea de unde så ¿tie ce bazaconii împrå¿tia Maiorescu în Ia¿i. Poate aceastå
„neaten¡ie” a condus – ¿i ea – la decizia ca textul lui ªu¡u så nu devinå public
sub numele acestuia, fiind folosit înså de Petra¿cu, în modul atât de bine
cunoscut. ªu¡u ar fi fost mai credibil dacå nu preciza cå Eminescu intrase în
convalescen¡å, deoarece, måcar formal, ar fi justificat transferarea acestuia la
Döbling, ¿tergând, astfel, mai bine urmele ticålo¿iei. Din fericire, a încurcat
minciuna cu adevårul ¿i, tot gra¡ie norocului, textul lui, considerat timp de
¿apte decenii ca apar¡inând unui anonim, a ajuns pânå la noi, fåcând posibilå
folosirea lui ca probå palpabilå a mâr¿åviilor petrecute în cazul Eminescu.

¥n acest manuscris publicat de G. Potra în 1934 ¿i identificat de noi ca
apar¡inând doctorului ªu¡u, acesta din urmå mårturise¿te :

„Nu putem cunoasce ultimile fase ale malatiei din 1883; Scim înså cå, convalescen¡a
a fost adessea întreruptå de accesse de agita¡iune maniacå ¿i cå restabilirea fu anevoioaså
¿i nici o datå completå. Dupå o ¿edere de câte-va luni în cassa din Vienna, ¿i dupå o
cålåtorie de câte-va såptåmâni în mai multe localitå¡i din Europa Eminescu reveni în
1884 la locul såu natal, unde a încercat a reîncepe så lucreze. ¥nså el ducea o via¡å din
care activitatea de odinioarå era cu totul absentå. Amicii såi ne pot spune care a fost
adevårata sa stare mintalå; prin ce produc¡iuni litterare sau politice s’a manifestat în
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acea perioadå a vie¡ei salle, acea genialå intelligen¡å care fu capabilå a îmbrå¡i¿a în
sânul ei universalitatea cunoscin¡elor omene¿ti. Amicii såi ne pot spune dacå lucra dupå
prima sa malatie ¿i cum lucra ¿i dacå lucrårile salle au putut vre o datå attinge înål¡imea
cellor dinainte; dacå în fine esista o concordan¡å o continuitate logicå între debutul
acellei strålucite carriere ¿i mersul ei ulterior. Låsåm zic amicilor ¿i criticilor în litteraturå
så råspundå la aceste întrebåri. Ne este teamå înså, cå Eminescu seamånå cu acel turist
care pleacå plin de inimå ¿i entusiasm, dar care se opre¿te în drum ¿i în loc så ajungå la
vârful muntelui unde plecase, se scoboarå obosit, incapabil chiar de a se men¡ine în
regiunea ce o attinsese” (subl. ns.).

Dacå ªu¡u nu cunoa¿tea „ultimele faze… din 1883”, în ce temei a afirmat,
cu atâta siguran¡å, cå vindecarea ar fi fost „adesea întreruptå de accese de
agita¡iune maniacå”? Råspunsul ni-l då singur, când ne trimite la „amicii” lui
Eminescu, pentru a ob¡ine de la ace¿tia rela¡ii precise. Pe de o parte, ªu¡u
declarå senten¡ios despre perioada de dupå întoarcerea lui Eminescu de la Viena
(1884): „restabilirea fu anevoioaså ¿i niciodatå complectå”, dar, pe de altå
parte, tot el, prefesionistul „urechist” ca un låutar, laså „amicilor ¿i criticilor”
dreptul de a stabili dacå, dupå trimiterea la Ia¿i, lucrårile lui Eminescu „au
putut vreodatå atinge înål¡imea celor dinainte”. Diletantism?

ªi-apoi, dacå ªu¡u a subscris în final la ideea cå Eminescu nu s-ar fi
„însånåto¿it” deplin niciodatå, Obersteiner declarå altceva. La 14 februarie,
când Eminescu î¿i face bagajele pentru a påråsi stabilimentul din Viena,
Obersteiner nu îi recomandå (mai?) nimic „amicului” Chibici ¿i, îndeosebi,
nu îl avertizeazå asupra unor posibile reac¡ii ciudate din partea lui Eminescu
ori a existen¡ei unor sechele.

Bolboroseala lui ªu¡u din documentul considerat pânå aståzi „anonim” aratå
cå el era totu¿i la curent cu crea¡iile eminesciene din perioada 1884–1889 ¿i cå
era perfect con¿tient de valoarea lor. Din acest motiv, nici nu îndråzne¿te så
le minimalizeze, ci laså aceasta în seama „amicilor”. Så fi fost acesta un
mod subtil de a se disocia de ac¡iunile „amicilor”? Nu este imposibil.
Indiferent înså ce a avut în gând, atunci când sugereazå cå, poate!, Eminescu
n-ar fi reu¿it så se men¡inå pânå la sfâr¿it la aceea¿i mare altitudine,
involuntar sau în mod deliberat, psihiatrul nostru oferå un cec în alb criticilor
(¿i, prin ei, istoricilor), cårora le då ocazia så spunå absolut orice despre
„maladia” lui Eminescu.

De altminteri, putem dovedi cu documente cå ªu¡u a fåcut jocul Cuiva,
încålcând codul deontologic al profesiei ¿i Legea. A¿adar, la sfâr¿itul anului
1889 sau în primele luni ale lui 1890, el scrie, fårå så-i tremure mâna:
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„Amicii såi ne pot spune care a fost adevårata sa stare mintalå… (…) Amicii såi ne
pot spune dacå lucra dupå prima sa malatie ¿i cum lucra ¿i dacå lucrårile salle au putut
vre o datå attinge înål¡imea cellor dinainte…”

Så citåm acum ¿i din ultimul certificat medical, semnat de medicii ªu¡u,
Alexianu ¿i Petrini (Petrescu?) cu doar câteva luni înainte (23 martie 1889), în
urma solicitårii Parchetului:

„Din anamneså aflåm cå sunt 6 ani [de] când a fost isbit de o manie acutå, pentru
care a fost cåutat ¿i aci ¿i în stråinåtate, de unde s’a întors calm, înså cu debilitate
intellectualå. De atunci a mers, urmându-se debilitatea crescând, pânå acum douå luni,
când oare-cari fapte impulsive ¿i scandaloase, au provocat rea¿ezarea sa într-un asil
special” (subl. ns.).

Påi, dacå despre „adevårata sa stare mintalå” nu aveau ¿tiin¡å decât
„amicii”, în ce temei au semnat bravii no¿tri doctori certificatul medical
fårå de care Eminescu ar fi råmas liber? Sunt ei mai pu¡in vinova¡i decât
avocatul Maiorescu, pe care l-au slujit cu jenantå obedien¡å sau din
considerente care nouå ne scapå?

Este adevårat cå precizarea „din anamneså” pare a fi de naturå så
disculpe pe medici, întrucât ne-am putea gândi cå nu li se poate repro¿a
inexactitatea datelor culese de la „amici”. ¥n majoritatea situa¡iilor, un
asemenea ra¡ionament o fi corect. Cazul nostru, înså, are cel pu¡in douå
elemente care îl particularizeazå. ¥ntâi: la prima lui „îmbolnåvire”, Eminescu
fusese tratat de ªu¡u, unul dintre semnatarii raportului medico-legal la care
ne referim. ¥n al doilea rând, în ziua în care cei trei doctori pun diagnostic pe
baza anamnezei invocate, Eminescu se afla – în mod ilegal! – pe mâna
aceluia¿i ªu¡u. Cu toate acestea (sau tocmai de aceea?), în raportul din martie
1889 nu se furnizeazå nici cele mai sumare informa¡ii despre prima internare,
de¿i, în mod normal, cazul trebuia så se regåseascå în arhiva ospiciului. Ba,
mai mult, din raport nu aflåm nici în ce constaserå pretinsele fapte „impulsive
¿i scandaloase”, nici când anume fuseserå ele comise. Contrar prevederilor
Legii, neprecizatå råmâne ¿i identitatea celor care i-l predaserå pe Eminescu
lui ªu¡u. A¿a stând lucrurile, men¡iunea „Din anamneså aflåm cå…” devine
lipsitå de orice acoperire. Este ca ¿i când, în locul semnåturilor celor trei
doctori, am fi citit: Un-grup-de-povestitori.

Când parcurgem acest raport medico-legal întocmit la comandå, parcå
spre a justifica o viitoare crimå, mai avem ¿i surpriza så aflåm cå, la data
redactårii lui, Eminescu era încarcerat de douå luni în balamuc, fårå ca în acest
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råstimp så îi fi fost pus vreun diagnostic! Or, Legea prevedea cå o persoanå
poate (sau nu) så fie declaratå smintitå în interval de maximum trei zile de la
internare – probabil, inclusiv pe considerentul cå ¿ederea unui om sånåtos
între bolnavi psihic riscå så-l alieneze. ¥n plus, certificatul medical eliberat cu
o atare ocazie „nu poate servi de cât 15 zile de la eliberarea lui” (Decretul
1012/1867, articolul 9).

¥n schimb, în manuscrisul „anonim”, pe care i l-a dat spre folosin¡å (¿i?) lui
Petra¿cu, ªu¡u oferå detalii pe care trebuia så le regåsim în raportul medico-legal:

„La 3 februarie 1889 Eminescu fu adus prin ordinul poli¡iei Capitalei la Institutul
«Caritatea», unde fu supus supravegherii ¿i tratamentului medical, ¿i motivele care au
ocazionat izolarea sa au fost de un ordin cu totul moral” (subl. ns.).

Evident, ¡inând cont de puzderia de minciuni ¿i inadverten¡e cu care ne
confruntåm în ancheta noastrå, nu putem accepta orbe¿te toate aceste informa¡ii,
dar – deocamdatå – nu putem elimina nici ipoteza cå ele ar fi un fel de
spovedanie a lui ªu¡u. Iar dacå este adevårat cå Eminescu a ajuns la ªu¡u „prin
ordinul Poli¡iei Capitalei”, în primul rând constatåm implicarea autoritå¡ilor
Statului, condus pe atunci de un guvern junimist din care fåcea parte ¿i
Maiorescu. ¥n al doilea rând, constatåm cå respectivele autoritå¡i au ac¡ionat în
mod ilegal, ceea ce face ca, de data aceasta, Eminescu så nu mai fie doar
victima unui grup de adversari, statutul lui fiind acela de de¡inut politic. ¥n al
treilea rând, remarcåm cå el a fost supus unui „tratament medical” ¿i claustrårii
– elemente despre care a¿a-numita „anamneså” nu men¡ioneazå nimic. ¥n al
patrulea rând, aten¡ionåm cå ªu¡u, cel care î¿i învå¡a studen¡ii cå
„secustra¡iunea” nu este beneficå în cazul sminti¡ilor, a apelat, ca ¿i la prima
internare a lui Eminescu, la completa izolare a acestuia. Preten¡ia medicului
profesor cå måsura ar fi fost luatå datoritå demen¡ei pacientului nu rezistå,
întrucât, pânå mai ieri, „dementul” scrisese articole în Fântâna Blanduziei
fårå ca vreo persoanå, medic sau nemedic, så gåseascå ceva anormal în
comportarea ¿i în scrisul lui. ¥n sfâr¿it, pentru a nu insista acum prea mult
asupra acestui aspect, atragem aten¡ia ¿i asupra faptului cå nu este imposibil ca
doctorii Alexianu ¿i Petrini (Petrescu?) så fi fost indu¿i în eroare de halul în
care, poate, ajunsese Eminescu în urma celor douå luni de tratament aplicat
fårå motiva¡ie medicalå realå.

Cu apucåturi de lup moralist, acela¿i psihiatru ªu¡u, care semna singur
sub cele nici 50 de cuvinte ale certificatului medical fals, din 5 iulie 1883, se
våita în lucrarea Alienatul în fa¡å societå¡ii ¿i a ¿tiin¡ei (1877):
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„…am avut ocasiunea uneori så deplâng u¿urin¡a cu care sunt redigiate unele
certificate medicale (a redija sau a redige era un fran¡uzism, însemnând a redacta – n. ns.),
din acele mai cu seamå cari ne vin din districte, ¿i cari nu corespund de loc cu textul
regulamentului. A¿i fi dorit, pentru a împlini aceastå lipså, ca redactorii regulamentului så
fi prevezut, afarå de condi¡iunile ce prescrie art. 9, ¿i aceste douå urmåtoare : ca certificatul
medical så fie subsemnat de trei doctori ¿i så fie redigiat dupå un formular special depus în
mare numår de exemplare la diferitele autoritå¡i prefectorale ¿i comunale” (subl. ns.).

Reamintim cå, potrivit Regulamentului invocat de ªu¡u (Decretul 1012
din anul 1867), administra¡ia specialå era cea „care orânduesce uå comisie
medicalå spre a examina starea mintalå a individului” (subl. ns.). Cum
niciodatå nu a fost imaginatå o comisie alcåtuitå dintr-o singurå persoanå,
devine cu atât mai limpede cå, atunci când a iscålit de unul singur a¿a-zisul
certificat medical prin care Eminescu a fost aruncat în ospiciu, ªu¡u ¿tia prea
bine ce face. El, practicianul ¿i profesorul care îi acuza pe al¡ii cå nu ar redacta
corect certificatele medicale, motiv pentru care socotea cå un asemenea
document ar trebui „så fie subsemnat de trei doctori”, ei bine, tocmai el a dat
exemplul invers, semnând de unul singur! Mai mult, tot el, omul care scria cå
„Medicul nu va fi acusat nici ca complice al familiei, nici ca organ al vre
uneia autoritå¡i, dacå în certificatul ce subscrie se våd cu deamånuntul
causele, simptomele, diagnosa, felul ¿i gradul aliena¡iunii de care este atins
pacientul” (subl. ns.), în primul certificat eliberat pe numele lui Eminescu a
atestat, lapidar, doar cå acesta ar suferi de manie acutå, „causele, simptomele…
¿i gradul aliena¡iunii” råmânând în cea¡å. ¥n consecin¡å, ªu¡u însu¿i se
incrimineazå, obligându-ne så-l bånuim cå a fost „complice” ¿i/sau „organ
al vre uneia autoritå¡i”.

Dar asupra mizeriilor de naturå profesionalå vom reveni cu detalii din
lucrårile numitului doctor – pe care, nu ¿tim de ce, nimeni nu le-a invocat
vreodatå, de¿i acest lucru se impunea, fie ¿i numai pentru a a¿eza fa¡å în fa¡å
fi¡uicile emise de ªu¡u în cazul Eminescu ¿i rapoarte medico-legale redactate
cu seriozitate, numårând zece, douåzeci sau chiar mai multe pagini.

¥ncercarea lui ªu¡u de a justifica indirect internarea lui Eminescu la
Döbling este penibilå. El nu se mirå nici o secundå cå fostul lui pacient, pe
care îl adusese în ultima etapå a „vindecårii”, aceea a convalescen¡ei, ar fi
fost subit ¿i în mod misterios întors de „boalå”, reluând întregul ei ciclu, ca
¿i cum „boala” ar fi izbucnit abia atunci, în octombrie 1883 – deci, cam tot la
vremea când, potrivit aceluia¿i ªu¡u, Eminescu ar fi trebuit så fie externat,
ca deplin sånåtos, de la Caritatea.

Cum în 1883, la ie¿irea din institutul Caritatea Eminescu era convalescent,
îndelungata lui ¿edere la Viena, într-un alt balamuc, nu s-ar mai justifica decât,
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så zicem, prin invocarea unei recidive, declan¿ate într-un moment ¿i din pricini
necunoscute. Aceasta, în plan pur teoretic, deoarece, practic, nici Chibici, nici
Popasu sau Obersteiner nu se referå la a¿a ceva. ªi, în lipsa unor dovezi
privind ipotetica recrudescen¡å a „bolii”, devine limpede cå, potrivit mårturiei
lui ªu¡u, Eminescu a stat ¿i la Döbling doar pentru cå a¿a a vrut Maiorescu.
Desigur, acest lucru a fost cu putin¡å numai cu acceptul lui ªu¡u, care, repetåm,
chiar ¿i în cazul în care Eminescu ar fi fost bolnav, nu îl putea externa fårå
cererea scriså a celui (celor?) care i-l încredin¡aserå pentru tratament.

Neadevårul diagnosticului pus de ªu¡u cu ocazia ultimei internåri a lui
Eminescu în funestul edificiu din strada Plantelor (încå nu este clar la ce numår
a fost sechestratå victima – 1 sau 9) reiese ¿i din manuscrisul numitului psihiatru:

„Demen¡a dar, era din primele zile observatå ¿i stabilitå… La acea epocå a malatiei,
simptomele somatice sunt încå råu desemnate ¿i nu permit încå diagnosa varietå¡ii de
demen¡å de care era isbit.”

Deci, diagnoza de demen¡å era indubitabilå, råmânând så fie determinat
doar ce anume o provocase. Situa¡ia ne obligå så citåm iar dintr-o lucrare
¿tiin¡ificå a lui ªu¡u (Alienatul…):

„Demen¡a este într’adevår uå infirmitate prin care se terminå cele mai multe morbe
mintale devenite incurabile…” (subl. ns.).

Nu discutåm acum dacå ¿i în ce måsurå afirma¡ia are suport în realitate, pe
noi interesându-ne preponderent convingerile din epocå. Pe de altå parte, ¿tim
cå tot el îi pusese lui Eminescu primul diagnostic de manie acutå, pe care îl va
reaminti inclusiv în Rapportul medico-legal din 23 martie 1889, unde
precizeazå cå pretinsa boalå ar fi avut drept urmare o „debilitate intellectualå”,
care ar fi crescut de la an la an. Prin urmare, mania acutå nu numai cå se
vindecase, dar „boala” progresa. De altminteri, nu era neapåratå nevoie de
aceastå deduc¡ie, cåci acest lucru este afirmat tran¿ant chiar în manuscris, unde
ªu¡u scrie negru pe alb cå „restabilirea fu anevoioaså ¿i niciodatå completå”.

ªi-apoi, mai este un aspect. ªu¡u pretinde cå „diagnosa varietå¡ii de
demen¡å” n-ar fi fost mult timp permiså, deoarece „simptomele somatice
sunt încå råu desemnate”. De¿i mai toatå lumea ¿tie ce însemanå „somatic”,
pentru a evita orice risc, iatå cum define¿te acest cuvânt Dic¡ionarul limbii
române contemporane, editat de Academie: „(Med.; în opozi¡ie cu psihic)
Care se referå la corp, al corpului, de corp”. Cum psihosomatica a apårut
doar dupå 1900, este limpede cå ªu¡u nu avea în vedere, de pildå, teoria lui
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Freud, privind incon¿tientul (limitat, la începuturile psihanalizei, la
„pulsiuni” – refulate – spre plåcere ¿i situate de Freud chiar pe grani¡a
dintre somatic ¿i psihic), ¿i nici acea orientare din medicinå, inspiratå de filozofia
lui M. Heidegger (nåscut în 1889).

¥n consecin¡å, afirma¡ia potrivit cåreia a trebuit så treacå mai multe luni
pânå a se putea ¿ti ce soi de demen¡å l-ar fi „isbit” pe Eminescu este
mincinoaså, rostul fiind acela de a motiva internarea fårå documente ¿i ilegala
absen¡å a unei diagnoze, neexistând nici o probå cå ªu¡u ar fi fost preocupat
de stabilirea acesteia.

¥n mod cert, ªu¡u a comis fapte penale, care au dus la distrugerea unui om
nevinovat. Are el circumstan¡e atenuante? A¿a cum am mai aråtat, în cazul în
care Eminescu ar fi fost dus la Caritatea în ziua de 8 iulie 1883, adicå la 9 zile
dupå ce fusese imobilizat ¿i sechestrat în altå parte, nu ar fi imposibil ca, par¡ial,
ªu¡u însu¿i så fi fost indus în eroare de Maiorescu, întrucât, în aceastå variantå,
nu am ¿ti în ce stare i-a fost predat „pacientul”. Un anume tratament
medicamentos sau fizic aplicat în aceastå perioadå putea provoca oricui reac¡ii
neobi¿nuite. ¥n plus, ªu¡u putea fi påcålit ¿i de prestigiul de care se bucura
Maiorescu, de interesul lui pentru anumite zone ale psihiatriei ¿i, nu în ultimul
rând, de influen¡a lui în sfera Puterii.

Coinciden¡å sau nu, se pare cå sechestrarea din 1889 a urmat cam acela¿i
scenariu. Mai exact, în manuscrisul lui ªu¡u citim, referitor la situa¡ia lui
Eminescu, în clipa în care în care i-a fost adus, la 3 februarie (sublinierea
ne apar¡ine):

„El vorbe¿te clar, fårå ezita¡iune, fårå dificultate în limbajiu, dar el cere mâncare ¿i
båuturå, cåci nu mâncase, zicea el, nici nu båuse de douå zile”.

ªu¡u prezintå spusele lui Eminescu ca pe o dovadå de alienare – cuvântul
„dar”, intercalat între cele douå jumåtå¡i ale frazei, conducând la aceastå
concluzie. ªi dacå, totu¿i, Eminescu chiar nu mâncase ¿i nu båuse nimic în
ultimele douå zile, pe care nu ¿tim unde ¿i cum le petrecuse? Chiar mai
alarmant decât necunoa¿terea în sine råmâne faptul cå mul¡i istorici literari
nici nu dau semne cå ar dori så afle detalii despre aceste necunoscute esen¡iale
în destinul lui Eminescu.

Tot o dovadå de incon¿tien¡å vede ¿i medicul V. Vine¿, salariatul lui ªu¡u,
atunci când scrie, la rândul lui, despre acela¿i moment :

„Nu era de loc impresionat de aducerea lui în Institut cåci nu întreba nici cel pu¡in
pentru ce a fost adus” (subl. ns.).



414 Nr. 3-5Semnele timpului

Fårå voie, ne reamintim cå, între altele, Eminescu i-a scris lui Chibici,
de la Döbling:

„…mi-e fricå chiar de-a-mi plânge soartea, cåci (chiar, cuvânt ¿ters – n. ns.) ¿i
aceasta ar fi interpretat ca un semn de nebunie!”

De ce am acorda credit absolut tuturor, mai pu¡in lui Eminescu?
¥n pofida eviden¡elor, Maiorescu a sus¡inut cå „boala” lui Eminescu ar fi

fost incurabilå ¿i ereditarå. ¥n esen¡å, ªu¡u acceptå doar prima jumåtate a
acestei sentin¡e. ¥ntâi, doctorul î¿i acoperå spatele, declarând cå Eminescu
era mai-mai så se „vindece” sub tratamentul lui. Apoi, explicå e¿ecul curei
prescrise de el prin lipsa de råbdare a unor amici fårå nume, al cåror zor ar fi
întrerupt procesul de „însånåto¿ire” înainte de a fi complet, ¿i, astfel, iacå-l
pe pacient devenit irecuperabil (tezå care servea de minune lui Maiorescu)!
¥n felul acesta, destinul lui Eminescu era pecetluit.

Eminescu a fost internat ¿i externat fårå a se întocmi vreun document
scris ¿i fårå a-i fi în¿tiin¡atå familia (Matei a aflat pur întâmplåtor de re¡inerea
fratelui såu). Ilegalitå¡ile nu s-au oprit aici. A¿a cum am aråtat, în primul dosar
de curatelå întocmit pe numele lui (numårul 968/1883), primul-procuror, fåcând
ni¿te jocuri asupra cårora vom reveni, a nesocotit rezolu¡ia pre¿edintelui
Tribunalului Ilfov, iar un slujba¿ din subordinea respectivului magistrat a
intervenit în mod abuziv (¿i stupid), oferindu-i primului-procuror pretextul
pentru a bloca dosarul. ¥n fine, anumi¡i istorici literari au ascuns în mod deliberat
adevårul, comi¡ând propriile falsuri. ¥n slujba cårei cauze se gåsesc ace¿ti domni,
care, în ciuda preten¡ioaselor lor cår¡i de vizitå, se dovedesc a fi autori de
biografii strâmbe?

Nu chiar în ultimul rând, meritå observat cå nici în timpul claustrårii lui
Eminescu la ªu¡u, nici dupå plecarea lui la Viena, ziarele nu au furnizat
detalii legate de „boala” acestuia. Nici un gazetar – ¿i cu atât mai pu¡in
intelectuali cu alte profesii – nu pare så fi discutat direct cu medicul, pentru
a afla amånunte. Asupra cauzelor concrete care au impus recluziunea lui
Eminescu în ospiciul din strada Plantelor (¿i/sau în altå parte?), s-a påstrat o
tåcere suspectå, de mormânt timpuriu.

                                           (va urma)

                                                                         Cålin L. Cernåianu
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