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

„Stau dar ¿i må întreb care ar fi putut fi strâmtorårile de care ar fi putut
så profite cineva pentru a-l determina pe Eminescu så facå ceea ce el
însu¿i nu voia? (...) A¿ vrea så ¿tiu de unde ai fi putut så-l apuci pe
omul acesta ca så-l sco¡i din ale lui ¿i så-l faci så intre ¿i el, cum intråm
noi ceilal¡i, în jug.”

„Sunt nepractic, sunt peste voia mea gråitor de adevår, mul¡i må uråsc
¿i nimeni nu må iube¿te afarå de tine. ªi poate nici tu nu m-ai fi iubit
câtu¿i de pu¡in, dacå nu [era] acest lucru extraordinar în fiin¡a mea care e
totodatå o extraordinarå nenorocire. Cåci e bine ca omul så fie tratabil,
maniabil, så se adapteze cu împrejurårile ¿i så prinzå din zbor pu¡inul
noroc care îl då o via¡å scurtå ¿i chinuitå, ¿i eu nu am fåcut nimic din
toate acestea, ci te-am atras încå ¿i pe tine în cercul meu fatal, te-am fåcut
pårta¿å urei cu care oamenii må onoreazå pe mine. Cåci acesta e singurul
reazim al caracterului meu – må onoreazå ura lor ¿i nici nu må pot închipui
altfel decât urât de ei.”

(Epistolå cåtre Veronica, februarie 1880.)

(Convorbiri literare, 1 aprilie 1902.)



Mul¡i cititori manifestå o oarecare neråbdare privind ritmul de
apari¡ii ale acestei anchete jurnalistice. Mul¡umindu-le pentru
interesul aråtat, suntem datori så facem câteva precizåri.

Prin publicarea în anul 2000 a volumului „Recurs Eminescu.
Suprimarea gazetarului”, autorul propunea ca semnalårile sale så
fie completate sau contestate, cu probe la fel de palpabile.

N-a fost så fie a¿a.
În pofida eviden¡ei ¿i a minimei bune credin¡e, aceste prime

dezvåluiri au fost chiar violent admonestate de câteva gråbite
condeie ale arestului de gândire, care au refuzat astfel chiar ¿i
punerea în discu¡ie a unor fire¿ti întrebåri.

Pasivitatea surdo-mutå a institu¡iilor acreditate så ocroteascå
valorile fiin¡ei noastre spirituale ¿i cetå¡ene¿ti confirmå, în contrast
cu ditirambele rutiniere, cå nepåsarea pentru grava lec¡ie moralå
ce trebuie însu¿itå din tragedia Omului ce poartå nume de simbol
românesc poate fi ¿i azi amnezicå ticålo¿ie.

Drept urmare, autorul s-a decis så continuie prin efort (încå) singular
cercetarea într-un domeniu ce revenea (inclusiv prin mijloace
logistice ¿i retribu¡ii) råspunderii elementare a altora, rostul
demersului såu nefiind altul decât acela de a determina elucidarea
pânå la capåt a uneltirilor pentru izolarea din via¡a publicå a unei
înalte con¿tiinte gazetåre¿ti.

Semnele timpului



Recuperarea adevårului privind ultimii ani ai vie¡ii lui Eminescu
impune o grea ¿i intenså activitate documentarå, confruntarea cu
documentele pe maså a feluritelor variante, reale sau inventate.
Acordând drept de cuvânt aproape tuturor celor ce s-au exprimat
pe aceastå temå în scrieri mai vechi sau mai noi, ancheta jumalisticå
urmåre¿te descifrarea cu minu¡iozitate a multor necunoscute, proces
care implicå adeseori ¿i reluarea anumitor documente ori pasaje de
text memorialistic, ori de câte ori acestea pot contribui la
eviden¡ierea realului de sub zgura aparen¡ei în¿elåtoare.

Deslu¿ind tot mai limpede pe detractorii lui Eminescu, cei de
voie ori fårå de voie, de ieri sau de azi, semnalårile anchetei intrå
vrând-nevrând în confruntare få¡i¿å cu feluri¡i poltroni, care ignorå
realitå¡i evidente, realitå¡i probate cu documente cutremuråtoare,
atâtea câte au mai råmas dupå prea harnica cenzurå a „mâinilor
curate”.

Dacå anumite personaje sau personalitå¡i ale vie¡ii culturale
române¿ti se dovedesc a fi neferici¡i histrioni în aceastå urâtå poveste
de schimonosire în cugetul na¡ional a imaginii cetå¡eanului
Eminescu, cine altcineva e vinovatul?

Iar dacå însu¿i Eminescu a trebuit så îndure un asemenea josnic
tratament din partea unor corifei ai intelectualitå¡ii, råsplåti¡i pentru
aceasta cu aplauzele Academiei, la ce s-ar mai putea a¿tepta un
såtean oarecare, doinitor din frunzå al crezului românesc?

Editura
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O LUME BOLNAVÅ DE MINCIUNÅ
ªI UN DESTIN DEVENIT
SCENARIU INTERACTIV

¥n pagini trecute, anun¡am cå ne vom referi pe larg „la lunile petrecute de
Eminescu în balamucul din imediata vecinåtate a Månåstirii Neam¡ului”. La
acea datå, socoteam indubitabilå ¿ederea lui Eminescu între zidurile numitului
ospiciu, astfel încât credeam cå du¿manii lui s-au mul¡umit „så-l ¿tie departe
lume, închis alåturi de nebuni autentici”. Ne temem cå am comis o eroare de
propor¡ii, existând posibilitatea ca Eminescu så nu fi fost internat în balamucul
de lângå Månåstirea Neam¡ului nici måcar o zi. Sunå aiuritor, cåci, de-ar fi
adevårat, atunci Eminescu a fost lichidat mai mult de preså, printr-un foarte
viclean råzboi dus împotriva imaginii lui de cåtre for¡e malefice, implicarea
celor de bunå-credin¡å fiind limitatå (adesea, din motive obiective).

Cum am mai spus-o, situa¡ia este de asemenea naturå încât repetarea
anumitor citate se impune cu necesitate. Este vorba, în primul rând, de mårturii
care fie n-au fost folosite deloc, fie au fost men¡ionate în fugå, cât så
impresioneze prin numårul mare al paginilor de bibliografie. Anumite informa¡ii
con¡inute de asemenea documente se aflå în „luptå” cu altele, intens vehiculate
de decenii ¿i, de aceea, bine cunoscute de publicuri, în con¿tiin¡a cårora sunt
aproape de neclintit, din cauza frecventei lor repetåri. Cu rare excep¡ii,
biografiile lui Eminescu ¿i studiile privind ultimii lui ani de via¡å diferå doar
prin ton, dimensiune ¿i, pe ici pe colo, prin jocul umbrelor, fiind, în fapt,
versiuni ale unei unice litanii. O altå explica¡ie a repetårii unor citate este
aceea cå, spre deosebire de majoritatea anchetelor jurnalistice, prezenta lucrare
încearcå så analizeze un mare numår de fapte fårå legåturå directå prin ele
însele ori prin autorii lor. ¥ntrucât acela¿i citat, con¡inând o sumå de idei
felurite, poate demonstra mai multe lucruri, folosirea lui în împrejuråri diferite
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devine obligatorie. ªi, pentru a elimina obositoare trimiteri la pagini trecute,
preferåm så reactualizåm fragmentele edificatoare.


Dintotdeauna, minciuna a fost un fel de descendent al adevårului, care

este primordial. Nu existå minciunå care så nu con¡inå ¿i ceva elemente ale
adevårului, minciuna putând fi socotitå o ipostazå a adevårului denaturat, dar
credibil. Mereu la marginea adevårului, minciuna se inspirå din realitate, dar
nici nu om din lume nu are suficientå imagina¡ie ¿i memorie pentru a putea
min¡i perfect ¿i continuu. Cei versa¡i în arta manipulårii concetreazå ideea
falså în câteva cuvinte, pe care fie le insinueazå, fie le înfå¿oarå într-o mul¡ime
cât mai mare de alte vorbe, care ori sunt nesemnificative, ori sunt adevåruri
notorii. La polul opus, se gåsesc aceia care spun neadevåruri fårå så vrea ¿i
fårå så ¿tie, ei în¿i¿i fiind victimele dezinformårii sau ale relei în¡elegeri. Pânå
la un punct, u¿urin¡a cu care ace¿tia cred zvonurile cele mai stupide poate fi
socotitå beneficå, reprezentând, în esen¡å, un mod involuntar de punere în
practicå a ceea ce în Drept se nume¿te prezum¡ia de nevinovå¡ie. Dincolo de
anumite limite, înså, încrederea orbeascå în spusele cuiva denotå altceva. De
asemenea, nu trebuie uitat cå, acela¿i lucru fiind perceput în mod nuan¡at de
fiecare, uneori, chiar ac¡iunea funestå poate fi rodul dorin¡ei sincere de a ajuta.

¥n ceea ce prive¿te strict cazul Eminescu, nu ne-am propus så analizåm în
detaliu pe fiecare „amic” al acestuia (¿i cu atât mai pu¡in så dåm sentin¡e). De
altfel, chiar så putem face acest lucru, el nu ar ajuta demersului nostru. Dacå
vorbim uneori de vinovå¡ia unuia sau altuia, rezultatå din faptele respectivului,
nu înseamnå cå, prin asta, spunem ¿i cå personajul în cauzå nu a produs nimic
de valoare ori cå via¡a lui întreagå ar fi o uria¿å patå, însumând doar erori ¿i
culpe. S-ar putea ca la sfâr¿itul anchetei noastre jurnalistice så constatåm cå,
exceptându-i pe cei direct implica¡i în prima sechestrare a lui Eminescu, marii
responsabili de drama acestuia nu sunt atât persoane izolate (supuse, fårå
excep¡ie, slåbiciunilor omene¿ti), cât organiza¡ii ¿i institu¡ii ale Statului care
le-au promovat cu orice pre¡, din interes imediat, ¿i care, de peste un veac,
persistå în gre¿eli ce par planificate. O canalie care scrie la comandå este o
canalie ¿i nimic mai mult, azi tråie¿te, mâine moare. Gre¿elile canaliei nu vor
putea fi niciodatå cu drept cuvânt puse în seama urma¿ilor ei, zestrea fiecåruia
neincluzând ¿i faptele înainta¿ilor lui.

Existå înså ¿i vinovå¡ii mo¿tenite, cum ar fi în cazul Statului. Marile erori
nerezolvate ale unui guvern trec ¿i asupra celui care îi urmeazå ¿i a¿a mai
departe, ca o povarå moralå în continuå cre¿tere, pânå când un executiv destul
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de încrezåtor în propria onestitate va avea tåria så recunoascå oficial culpele
grave ale antecesorilor – ¿i asta nu pentru a avea cu cine umple închisorile, cât
pentru a curå¡a de impuritå¡i setul de principii aplicate, în imperiul cårora ne
ducem traiul. Dacå am mai admite ideea de prescrip¡ie, care face ca nu orice
genera¡ie så poatå trimite în instan¡å trecutul, a nu reabilita imaginea celor
nedrept condamna¡i råmâne un fapt intolerabil, ca orice complicitate.

De ce a tåcut Eminescu?!

Când lui Eminescu i-a fost impus un adevårat domiciliu for¡at la Ia¿i,
rela¡iile lui cu liderii Junimii erau reci (ca så nu folosim cuvântul „du¿månie”),
dar acest lucru pare så nu fi fost cunoscut celor mai mul¡i dintre junimi¿tii
mårun¡i. Unii dintre cititorii acestei anchete jurnalistice întreabå: „de ce nu a
încercat så evadeze Eminescu?” Al¡ii sunt nedumeri¡i de altceva: „dacå
Eminescu chiar a fost victimå politicå, cum de a tåcut, cum de nu a dezvåluit
adevårul?” (¥n fond, prima întrebare o presupune ¿i pe a doua, evadarea trebuind
så fie urmatå de o explica¡ie, adicå de demascarea vinova¡ilor.) Fire¿te,
råspunsuri precise ¿i complete nu putea oferi decât Eminescu însu¿i. Dar,
pentru cå se insistå asupra acestor întrebåri, vom încerca så le råspundem,
spunându-ne pårerea.

De ce nu a evadat? ¥ntrebarea are ceva juvenil în ea, dar nu-i mai pu¡in
adevårat cå nu-i lipse¿te o anume dozå de legitimitate: la urma urmei, de la un
om sechestrat, care nu are nici o garan¡ie cå va mai apuca ziua de mâine, nu
trebuie så te a¿tep¡i la absolut orice, din dorin¡a de a-¿i recåpåta libertatea ¿i,
poate, de a-¿i salva via¡a? Ba da, dar nu to¡i oamenii reac¡ioneazå la fel în
situa¡ii identice. ¥n cazul Eminescu, acesta era prea lucid ca så nu-¿i dea seama
cå n-ar fi reu¿it decât så-¿i agraveze situa¡ia. Experien¡a din Bucure¿ti, când
fusese închis în ospiciul privat al lui ªu¡u, fårå ca vreunul dintre gazetarii care
au anun¡at peste câteva zile cå ar fi suferit de o „boalå gravå” så încerce så îl
vadå måcar, îi aråtase în ce mare måsurå era la cheremul celor puternici, cât de
pu¡in îi interesa, de fapt, soarta lui pe ceilal¡i ¿i ce u¿or putea fi manipulatå
opinia publicå. ¥n plus, era experien¡a din Italia. Atunci, perfecta lui sånåtate
psihicå era recunoscutå nu numai de Obersteiner, care-l externase, ci chiar ¿i
de Maiorescu. Apoi, se gåsea într-o ¡arå stråinå, în care autoritå¡ile nu aveau
nimic împotriva lui (cu excep¡ia cazului în care cålåtoria s-a fåcut exclusiv în
acea parte a Italiei ocupate de austrieci). Cu toate acestea, nu putuse så se
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despartå de „amicul” Chibici decât câteva ceasuri, pânå când poli¡ia localå îl
cåutase ¿i îl re¡inuse în urma unei interven¡ii politice.

Potrivit intendentului Leon Onicescu, Eminescu ar fi încercat så fugå ¿i
din ospiciul de la Neam¡, dar a ajuns numai „pânå la un sat din apropiere ¿i,
fiind recunoscut dupå haine, a fost adus la ospiciu”. Presupunând cå
într-adevår ar fi avut loc un asemenea episod, în care Eminescu a påråsit
¡arcul ospiciului, cum dovede¿te Onicescu cå el încercase så fugå, când n-a
avut curiozitatea minimå de a-l întreba încotro ar fi avut de gând så plece?
De altfel, un alt romancier fårå operå, Rudolf ªu¡u, imagineazå chiar cå ie¿irile
lui Eminescu în afara aceluia¿i ospiciu ar fi fost ceva obi¿nuit, departe de a-i
speria pe ¡årani: „Peste zi, dacå-l apuca foamea, se pitula pe din dosul spitalului,
sårea gardul, apuca pe câmp, trecând Nem¡i¿orul...” (Eminescu la M-rea
Neam¡ – vezi Evenimentul, 29 iunie 1904, Arhiva, iunie 1906 etcetera).

ªi-apoi, evadare-evadare, dar dupå ea ce ar fi urmat? Fuga în stråinåtate,
ca så i se piardå urma? Sunå a glumå (de¿i Veronica îi scrisese: „Am auzit ca
tu e¿ti hotårât så treci în Asia, în America, dar cum råmâne istoria cu mine, pe
mine cui må la¿i…” – 3 mai 1879), fie ¿i numai pentru cå îi lipseau banii
necesari. Iar dacå ar fi råmas în ºarå, ipotetica evadare ar fi constituit un capåt
de acuzare real, ale cårui urmåri nu ar fi diferit prea mult de cele din cazul unei
sminteli autentice.

Eminescu nu putea fi Papillon. Nu avea nici firea acestuia, nici acela¿i
statut juridic ¿i nici aceea¿i imagine în ochii celorlal¡i. De aceea, a fåcut singurul
lucru pe care-l putea face un om cu mintea întreagå: atunci când Lupta a sårit
calul, acceptând textul în care C. Mille îl numea „nebunul din Månåstirea
Neam¡ului”, i-a cerut lui Panu – conducåtorul publica¡iei –  så-i publice un
drept la replicå, în care asigura cå zvonurile potrivit cårora ar fi „grav bolnav”
erau „lipsite de orice fundament”. ¥n timpul campaniei denigratoare (duså
împotriva lui sub aparen¡a admira¡iei ¿i compasiunii), un alt råspuns – indirect,
dar poate ¿i mai convingåtor – dat de Eminescu inamicilor a fost poezia De ce
nu-mi vii…, pe care i-a trimis-o lui Negruzzi spre publicare.

De ce nu a dezvåluit Eminescu adevårul privind abuzurile comise împotriva
lui? Råspundem printr-o altå întrebare: cui så dezvåluie acel adevår?

¥n primul rând, din  28 iunie 1883 ¿i pânå în februarie 1884, Eminescu a
fost complet izolat, în toate aceste luni de zile lumea fiind convinså cå el se
aflå în ospiciu spre a fi ajutat. Anumi¡i biografi afirmå cå Eminescu ar fi fost
deseori vizitat în ospiciu de „amici”. De unde acest basm frumos? Din douå
surse: o scrisoare a lui Sim¡ion cåtre Maiorescu (datatå 12 iulie 1883) ¿i
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România liberå, care, la 2 iulie 1883, anun¡å cå Eminescu ar fi  „greu bolnav”
¿i cå amicii care „l-au condus Mar¡i la casa de sånåtate”, l-ar vizita „regulat”
¿i – cum altfel? – „fac totul pentru a lui însånåto¿ire”, de parcå balamucul era
atelier mecanic. La România liberå era redactor Mihail Bråneanu, individul
care, ¿ase ani mai târziu, într-o ultimå încercare de a-l pune pe Eminescu sub
tutela lui Maiorescu, va min¡i Tribunalul, declarând cå „bolnavul” n-ar avea
rude în via¡å. (Potrivit lui G. Munteanu, ¿tirea din care am citat a fost redactatå
chiar de Mihail Bråneanu.) Sare în ochi faptul cå România liberå (foaie care,
la acea datå, apåra cauza junimistå) este singura gazetå care precizeazå – fårå
a fi contraziså – cine l-a dus pe Eminescu la ospiciu. Mai toatå presa scrie cå
Eminescu ar fi cåzut grav bolnav, dar nimeni afarå de România liberå nu
adaugå cå a fost dus la casa de sånåtate de cåtre „amicii såi îngrijora¡i”, care
l-ar ¿i vizita (unele publica¡ii nu par så fi ¿tiut nici måcar data exactå a
evenimentului). Oricum, ¿tirea contrazice documentele preparate de Poli¡ie
(este vorba de celebrele procese-verbale ale comisarului C. N. Nicolescu,
decenii în ¿ir ascunse prin arhive) ¿i nu con¡ine nici cea mai voalatå informa¡ie
privind manifestårile „bolii”.

Cât prive¿te epistola scriså (sau nu) de mâna lui Sim¡ion, o socotim o
fåcåturå (asupra cåreia vom reveni). Dincolo de con¡inut, biografii nu s-au
întrebat un lucru elementar: unde så-i fi trimis Sim¡ion aceastå scrisoare lui
Maiorescu, aflat la acea datå în voiaj peste hotare? De unde ar fi avut Sim¡ion,
un stråin pentru Maiorescu, date atât de precise privind locurile prin care
cålåtorea acesta? ¥n plus, în epocå, magistrul nu era socotit marele „protector”
al lui Eminescu, acest statut fiindu-i atribuit ulterior de critici ¿i de istorici
literari care au ambi¡ia så citeascå printre rânduri, mai ales atunci când le cam
fug de sub ochi. De altfel, Negruzzi scrie caligrafic cå ini¡iativa colectårii de
bani de prin buzunarele „amicilor” i-ar apar¡ine lui Maiorescu, pe Sim¡ion
pårând så nici nu-l cunoascå. A¿a stând lucrurile, de ce l-ar fi cåutat tocmai pe
Maiorescu, ¿i nu (¿i) pe Negruzzi, Carp sau orice alt lider junimist? Cum de
„prietenul intim” Sim¡ion nu a intrat în legåturå cu Ocå¿anu, vagabondul agresiv
care pretindea cå Eminescu i-ar fi ¿optit rugåtor la ureche, în cafenea, la Union:
„Eu må apropii cu pa¿i repezi de nebunie, så ave¡i grijå de mine”? Cum de
Carpa¡ii, societatea iredentistå a românilor ardeleni, de care unii mai pretind
¿i aståzi cå Eminescu ar fi fost deosebit de legat, nu apare în aceastå urâtå
poveste decât ca posibil loc în care Eminescu så fi fost atras ca în curså, spre
a fi în¿fåcat ¿i dus la ospiciu? Dar nu este acum momentul så mai insiståm
asupra acestei epistole concepute atât de inabil, încât se auto-desfiin¡eazå în
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fa¡a oricui o cite¿te atent (¿i pe care, de altfel, am prezentat-o încå din primele
pagini ale Recursului nostru).

Cå Eminescu a fost ¡inut „la secret”, ferit de orice contact cu alte persoane
în afarå de temnicerii lui, ne-o dovedesc faptele. Doctorul ªu¡u scrie negru pe
alb: „pe la începutul lunii a treia, Eminescu începu a avea ore lini¿tite ¿i lucide,
î¿i regåsi somnul, întreba de amicii såi, se preumbla prin institut ¿i afarå din
institut fårå pericol” (subl. ns.). (Ini¡ial, am crezut cå „afarå din institut”
însemna „în ora¿”; se pare cå ne-am în¿elat, „afarå” însemnând „în grådina”
balamucului.) Asta se petrecea, a¿adar, prin primele zile ale lui septembrie. La
sfâr¿itul aceleia¿i luni, adaugå ªu¡u, Eminescu „se afla în convalescen¡å”.
Era de a¿teptat ca, atunci când a plecat spre Viena, så fie condus la Garå de
acei „mai mul¡i”, care – zice Sim¡ion – îl internaserå ¿i care l-ar fi vizitat în
ospiciu. ¥n locul lor, surprizå, nu au mers decât Maiorescu ¿i fiica acestuia.
Oare, întâmplåtor? Oare, întâmplåtor, odatå ajuns  la Viena, Eminescu a fost
preluat de Popasu, vårul lui Maiorescu? Câtå vreme nu i s-a permis lui Matei,
fratele lui, så-l viziteze la ospiciu, de¿i venise în Bucure¿ti special pentru asta,
cum am putea crede cå, acolo unde n-a reu¿it så påtrundå familia lui Eminescu,
ar fi ajuns cine ¿tie ce anonim?

Iar în aceste condi¡ii, cåtre cine så se fi confesat Eminescu? Cåtre ªu¡u,
care încasase paralele înainte så-l vadå ¿i care, dupå ce l-a primit în
stabilimentul lui privat, a „uitat” så anun¡e Direc¡ia sanitarå, pentru ca aceasta
så numeascå, a¿a cum cerea Legea, comisia menitå a stabili diagnosticul ¿i
dacå este sau nu cazul så fie internat? Sau så i se fi deståinuit lui Chibici, sluga
docilå a magistrului ¿i paznicul lui în drumul spre Viena?

¥n al doilea rând, dacå s-ar fi deståinuit cuiva, ce garan¡ie avea cå individul
în cauzå nu ar fi socotit spusele o dovadå supremå a nebuniei ¿i, vrând poate
så-i facå un pustiu de bine, i-ar fi informat ¿i pe al¡ii, efectul ultim al rostirii
adevårului fiind alertarea lui Maiorescu (cåruia, cålcându-¿i pe inimå, Eminescu
încercase så-i domoleascå temerile, asigurându-l în scris cå nu mai ¿tie ce s-a
întâmplat cu el)? Dar chiar admi¡ând cå respectivul confident l-ar fi ¿i crezut,
cum l-ar fi putut ajuta cineva fårå nici o putere, depedent în ¿i mai mare måsurå
decât el de buzduganul politic, în care Maiorescu era doar unul dintre ghimpi?
Bunåoarå, ªtefan G. Vârgolici. Profesor la Universitatea din Ia¿i, a fost un om
onest ¿i, zic voci neutre, nu numai cå l-a apreciat pe Eminescu, dar a ¿i ¡inut la
el (N. A. Bogdan îl prezintå „ca cel mai prietenos pentru Eminescu” – Amintiri
despre Eminescu, 1909). Så zicem cå Eminescu i-ar fi împårtå¿it lui toatå
tårå¿enia; ar fi putut Vârgolici så schimbe lucrurile, altfel decât devenind colegul
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lui de camerå într-un balamuc? Reamintim ce scrie G. Panu în legåturå cu
situa¡ia lui Vârgolici însu¿i:

„¥n timpul când ¿i eu fåceam parte, un membru – pot så-i spun numele fiindcå e
mort – ªtefan Vârgolici, avea rela¡ii amoroase cu o tânårå våduvå. Un copil se na¿te
din aceastå legåturå; Vârgolici se crede dator a-¿i legitima pozi¡ia lui ¿i a doamnei
prin cåsåtorie.

Nu ¿tiu dacå Vârgolici a consultat pe ¿efii Junimei sau ace¿tia s-au amestecat
direct în afacere, auzind din întâmplare de inten¡ia lui Vârgolici; ceea ce ¿tiu e cå
Junimea s-a ocupat imediat de aceastå eventualå cåsåtorie. Eu care eram tânår ¿i n-aveam
însemnåtate la Junimea... prindeam fårå voia mea bucå¡i de fraze schimbate între d-nii
Maiorescu, Negru¡i ¿i Pogor, conversa¡ie în care figura înåcritå ¿i severå a d-lui
Maiorescu tråda o dezaprobare formalå.

Cuno¿team familia tinerei våduve, prin urmare aveam ocazia så våd bucuria ¿i
fericirea pe care Vârgolici o adusese în sânul acestei familii; to¡i erau veseli, to¡i
considerau lucrul ca absolut hotårât. Când înså am început a sim¡i cele ce se petreceau
la Junimea cu privire la aceastå chestie, atunci am crezut de datorie de a avertiza pe
tânara våduvå. ¥ntâi ea n-a luat lucrul în serios având mare încredere în dragostea lui
Vârgolici, pe urmå våzu la el o oarecare schimbare ¿i mai cu seamå o mare preocupare.

Ea må chemå ¿i-mi spuse temerea ei, recunoscu cå aveam dreptate când am prevenit-
o, acuzând formal Junimea ¿i mai ales pe d. Maiorescu cå voie¿te så o facå nenorocitå.

Faptul era adevårat. ªefii Junimei, nu ¿tiu din ce cauzå, sfåtuirå ¿i insistarå pe
lângå Vârgolici så nu contracteze aceastå cåsåtorie, ¿i acesta, cu toatå dragostea ce
avea pentru tânåra våduvå, se supuse Junimei ¿i legåturile furå rupte definitiv...”

Situa¡ia lui Eminescu era de a¿a naturå încât nimeni nu putea så afirme cå
fusese victima „protectorilor” ¿i a medicilor, fårå a risca el însu¿i så primeascå
o burså într-un ospiciu. Chiar dacå ne-am imagina, bunåoarå, cå Eminescu i-
ar fi povestit lui Creangå d-a fir-a pår tot ce i se întâmplase în 28 iunie 1883
(ceea ce e foarte probabil), acesta nu putea nici el så mai repare lucrurile. Dacå
aståzi, când de¡inem documente privind falsurile comise în dosarul Eminescu,
¿i tot nu reu¿im så clintim nimic în buncårul zis Academia Românå, ce ar fi
putut spera Creangå sau Eminescu så reu¿eascå în epocå? Academia nu s-a
ostenit (sau nu a îndråznit?) nici måcar så analizeze într-adevår ¿tiin¡ific „boala”
lui Eminescu, spre a elimina definitiv aberantul diagnostic de sifilis ereditar.
Mai pe ¿leau spus, în cazul Eminescu, Academiei îi cam lipse¿te sim¡ul
råspunderii. Nepåsarea suveranå a unora fa¡å de memoria concretå pe care o
gestioneazå aceastå curioaså întreprindere ¿i dorin¡a disperatå a altora de a-¿i
apåra propriile statui a favorizat mu¿malizarea unor fraude medicale ¿i
informa¡ionale, ducând la perpetuarea unor neadevåruri.
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Academia, care atunci când vine vorba de manuscrisele eminesciene,
pretinde ¿i acum cå acestea i-ar fi fost „donate” de Maiorescu (ca ¿i când,
fåcând cadou un lucru furat, s-ar spåla infrac¡iunea), se preface a nu ¿ti cå
junimi¿tii mårun¡i au crezut în nebunia lui Eminescu doar din cauza lui
Maiorescu, care îi aten¡iona:

„Prin urmare, så nu vå în¿ele idealismul. Cum am mai spus, mai ståruie o råmå¿i¡å
patologicå” (scrisoare cåtre Emilia, 7 aprilie 1884).

Chiar dacå lui Eminescu nu i-a fost dat så citeascå asemenea rânduri, oare
el nu ¿tia în ce lume tråie¿te? Oare lui îi erau stråine toate cele cunoscute de
Panu ¿i de ceilal¡i? Oare el nu sesiza dacå ¿i când „protectorul” se rostea din
inimå ¿i când încerca så-l atragå, „ca påianjenul prada”? ¥n loc de råspuns,
de¿i nu ne plac repetårile, preferåm så citåm din Slavici (Amintiri) ¿i så reluåm
alåturi câteva rânduri ale lui Eminescu, a¿a cum apar în monografia lui
Cålinescu:

Slavici: Eminescu „îi cuno¿tea pe to¡i (junimi¿tii – n. ns.), era dumirit atât asupra
påcatelor, cât ¿i asupra bunelor însu¿iri ale fiecåruia dintre dân¿ii…”

Eminescu: „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...”

¥n contextul prezentat de însu¿i Eminescu, ce loc mai putea ocupa
Adevårul? Dacå aståzi, când oferim probe materiale zdrobitoare, totu¿i, mul¡i
continuå så-l aplaude pe magistru, socotindu-l „protector” al lui Eminescu, ce
putea spera acesta så reu¿eascå atunci, în epocå, singur, neavând nici 1 la sutå
din informa¡iile de care dispunem noi ¿i, în plus, trebuind så se confrunte cu
martori mincino¿i? Pe cine ar fi crezut publicul, într-o ipoteticå înfruntare? Pe
el, „nebunul” abia ie¿it din ospiciu, dupå trei lungi anotimpuri petrecute între
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zidurile acestei pu¿cårii medicale, sau pe venerabilul Maiorescu? Presa din
epocå apucase så îl jeluiascå pentru a¿a-zisa lui moarte civilå, dar nici un
ziarist nu s-a ostenit så ia o birjå, care så-l ducå pânå în strada Plantelor 9,
pentru a culege personal informa¡ii, gazetele fåcând jocul gangsterilor politici.
Chiar admi¡ând cå presa ar fi avut destulå moralitate pentru a-¿i recunoa¿te
gre¿eala, ca så facå acest pas trebuia convinså de propria eroare. Cum era så
demonstreze Eminescu, post-factum, cå fusese perfect sånåtos, într-o perioadå
în care guri spurcate de bani umpluserå târgul cu tot felul de aiureli despre
„boala” lui?

¥n contextul prezentat de însu¿i Eminescu, ce loc mai putea ocupa
Adevårul? Dacå, repetåm, aståzi oferim probe materiale zdrobitoare (de care
el nu dispunea spre a dovedi cå fusese victima unei conspira¡ii), ¿i, totu¿i,
mul¡i continuå så-l aplaude pe magistru, socotindu-l „protector” al lui
Eminescu? Pe cine ar fi crezut publicul, într-o ipoteticå înfruntare? Pe el,
„nebunul” abia ie¿it din ospiciu, dupå trei lungi anotimpuri petrecute între
zidurile acestei pu¿cårii medicale, sau pe venerabilul Maiorescu? Presa din
epocå apucase så îl jeluiascå pentru a¿a-zisa lui moarte civilå, dar nici un
ziarist nu s-a ostenit så ia o birjå, care så-l ducå pânå în strada Plantelor 9,
pentru a culege personal informa¡ii, gazetele fåcând jocul gangsterilor politici.
Chiar admi¡ând cå presa ar fi avut destulå moralitate pentru a-¿i recunoa¿te
gre¿eala, ca så facå acest pas trebuia convinså de propria eroare. Cum era så
demonstreze Eminescu, post-factum, cå fusese perfect sånåtos, într-o perioadå
în care guri spurcate de bani umpluserå târgul cu tot felul de aiureli despre
„boala” lui?

Cât de prompt ¿i de aspru era sanc¡ionatå în epocå orice ie¿ire din tipar
ne-o spune chiar Maiorescu:

„Mi-a furat la Curtea de Apel pålåria, ¿i am fost silit så må întorc cu capul gol
acaså. Tot ora¿ul plin [de zvonul] cå am [în]nebunit (M-me Zozo Sturdza: «A¿ în¡elege så
fi [în]nebunit Carp, dar M.[aiorescu] nu»” (¥nsemnåri zilnice, 17 octombrie 1885).

Cu atât mai u¿or lucrul necunoscut sau neîn¡eles putea deveni expresie a
nebuniei. Un astfel de exemplu îl aflåm ¿i din ziarul Timpul (vezi rubrica
„Varietå¡i” a numårului editat în ziua sechestrårii lui Eminescu):

„Egiptenii ¿i telefonul. – Acum în urmå s’a întâmplat un incident dintre cele mai
comice într’un stabiliment financiar din Alexandria. Un felah (¡åran din Siria, Arabia,
fosta Palestinå ¿i Egipt – n. ns.) se afla pentru afaceri la biroul directorului, pe când
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acesta fu chemat la telefonul instalat de curând în acea camerå. Directorul se sculå
îndatå ¿i începu convorbirea telefonicå. Felahul, pe care acest fenomen cu totul nou
pentru el îl fåcuse så fie foarte nelini¿tit, se gråbi så iaså din biurou, spunând tuturor
cari ’l întâlniau în calea sa, cå directorul ¿i-a perdut capul ¿i cå a început så vorbeascå
cu zidurile.”

Mul¡i felahi mai are istoria noastrå literarå!
Pe lângå cele de mai sus, trebuie ¡inut cont ¿i de faptul cå Eminescu ¿tia

bine cå politicienii Puterii ¿i Opozi¡iei strângeau rândurile la greu (cel mai
notoriu exemplu fiind cel din 11 februarie 1866, când, împreunå, l-au silit pe
Cuza Vodå så abdice). ªi mai ¿tia cå nu ajunge så spui adevårul, pentru a
corecta o nedreptate sau pentru a impune Legea. Bunåoarå, el publicase în
Timpul, la 15 aprilie 1879:

 „Atragem aten¡iunea tuturor asupra importantei scrisori ce publicåm aståzi, precum
¿i a documentelor de cea mai mare gravitate cari se cuprind într-însa. Aceste documente
sunt legalizate ¿i subscriitorul råspunde de autenticitatea lor. Încetul cu încetul vålul
care-a ascuns criminalele ¿i întunecoasele procedåri ale guvernului ro¿u se ridicå. Faptele
vorbesc a¿a de tare încât orice comentariu ar fi de prisos.

În contra conven¡iunii de la aprilie, ¡åranii români cu caråle ¿i cu vitele lor au fost
transporta¡i între cazaci peste Dunåre în toiul iernei pînå la poalele Balcanilor, de unde
nu s-au mai întors decât cu bra¡ele. Aceasta s-a fåcut, dupå cum reiese din aceste
documente, nu dupå impunerea unui guvern puternic ca cel rusesc, ci dupå simpla
mijlocirea unui contracciu ovrei. Ce i-a trebuit acestuia pentru a izbuti acolo unde statul
major rusesc fusese neputincios? Nimic altceva decât acea cheie de aur care, dupå Filip
al Macedoniei, deschide por¡ile de fier ale celor mai tari cetå¡i. Ministrul care refuzase
cu mândrie rechizi¡iile de peste Dunåre când i se cereau de capii armatei imperiale
se-nchinå înaintea ovreiului Warszawsky; dânsul subsemneazå fårå sfialå ¿i fårå
mustrare de cuget sentin¡a de moarte a agriculturii române ¿i decreteazå såråcia, pe
timp îndelungat, a unui întreg popor.

Citeascå oricine aceste acte cari nu deståinuiesc, se zice, decât o micå parte din
jafurile petrecute în acest an de nenorocire, 1877. El va råmânea îngrozit de låcomia
oamenilor de la putere pe care numai un lucru o întrece: îndråzneala lor.”

¥n ciuda probelor evidente pe care Eminescu le-a oferit când a prezentat
celebra „afacere Warszawsky”, urmårile au fost ca ¿i nule, marea „victorie”
constând în demisia unui director din Ministerul de Interne. Cum ar fi putut el
spera så ob¡inå dreptatea de la acela¿i „guvern ro¿u”, ale cårui ticålo¿ii le
prezentase vreme de ¿ase ani publicului, fårå ca dezvåluirile lui så aibå vreun
efect notabil (inclusiv din cauza conservatorilor, tari ¿i ei în clan¡å, dar deloc
dispu¿i så meargå pânå la capåt doar de dragul principiilor cu care, altminteri,
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erau mereu pe buze)? Asta ca så nu mai vorbim de faptul cå Guvernul a ¿tiut
de manevrele dirijate de Maiorescu, dar s-a prefåcut cå nu le vede. ¥n
contrapartidå, când Bucure¿tii au semnat tratatul secret cu Austro-Ungaria
(trei-patru luni dupå sechestrarea lui Eminescu), guvernul plutitor pe Dâmbovi¡a
abandonându-i pe românii din Ardeal, liderii Junimii, între care ¿i Maiorescu,
au sus¡inut pozi¡ia lui Bråtianu (¿i a regelui Carol I).

Care erau firele subterane atât de trainice, care-i legau pe junimi¿ti de
liberali într-o chestiune evident putredå, precum sus invocatul caz Warszawsky?
Departe de a epuiza acum chestiunea, amintim cå o parte a råspunsului la
întrebare o gåsim în OPERE, volumul X. Aici, comentariile lui D. Vatamaniuc
oferå una dintre explica¡iile de esen¡å (sublinierile ne apar¡in):

 „A. M. Warszawsky... este cunoscut prin afacerile sale oneroase pe seama statului
român. Fåcea parte din acei intermediari între organele administra¡iei române¿ti ¿i
comandamentele armatei ruse¿ti care ¿tiurå så tragå profituri din ambele pår¡i”.

 „Eminescu insistå asupra afacerii Warshawsky, în care erau implica¡i unii membri
ai Partidului Na¡ional Liberal. Nu este înså de pierdut din vedere nici faptul cå Maiorescu
se angajeazå ca avocat al lui I. A. Warshawsky  (subl. ns.) ¿i este plåtit de acesta cu
luna (44 I, p. 284, 281, 309, 314).”

Datå fiind amploarea afacerii, este limpede cå plata lui Maiorescu nu s-a
redus la doi poli. Fårå så-l atace frontal, Eminescu a scris atunci un editorial în
care trimiterea la Maiorescu este evidentå. ¥n articol, Eminescu acuzå ceea ce
el nume¿te „americanism introdus ca sistem în via¡a statului nostru”, aratå cå
„civiliza¡ia ¿i umanitarismul” sunt numai „masca ¿i pretextul sub cari Apusul
se luptå cu toate civiliza¡iile råmase îndåråt sau eterogene”. ¥n aceastå luptå,
„tinerii no¿tri”, înghi¡ind pe nemestecate feluri¡i „autori franceji ¿i germani”,
nu mai pot fi de folos neamului, deoarece s-au dispensat „cu desåvâr¿ire de a
mai gândi ¿i ei în¿ii ceva”, înlesnind astfel, între altele, ¿i introducerea „cu
toptanul” a unor „legi stråine în toatå puterea cuvântului”. Pornind de la
experien¡ele de pânå atunci, Eminescu aruncå o mare parte din vinå asupra
acelor „advoca¡i buni, cu darul vorbirii”, care, „cu fine¡e de distinc¡iuni
juridice” ¿i „cu fraze umanitare” pot duce la ruinå poporul românesc, biruit
de „na¡ia cosmopolitå a d-lui C. A. Rosetti”.

¥ncheierea articolului: „Cine în aceastå privire nu e pentru noi e contra
noastrå” explicå consemnarea fåcutå de Maiorescu în jurnal, cam o såptåmânå
mai târziu, la 1 iunie 1879: „Grea epocå Eminescu. (...) Articol al lui în
chestiunea evreiascå în contra mea, ¿i dupå asta totu¿i aceea¿i simpatie pentru
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el, poate mai puternicå”. (Credem cå atunci când invocå „aceea¿i simpatie
pentru el”, magistrul nu se referå la sine, ci la Mite Kremnitz, pe care cumnatul
Titus pare så o fi urmårit pe gaura cheii.

¥n atare context, care dintre puternicii zilei l-ar fi ajutat pe Eminescu,
încercând så impunå adevårul, în ipoteza în care acesta l-ar fi rostit cu
voce tare?

ªi, totu¿i, Eminescu nu a tåcut cu totul. El pare så-¿i fi jucat singura carte
posibilå în condi¡iile date: ¿tiind – probabil – cum se lå¡e¿te vorba, a spus
cuiva cå este „un om sacrificat” („...¿i în adevår acesta este sentimentul ce
pare cå-l are despre sine” – Missir cåtre Maiorescu, 13 mai 1884). O asemenea
afirma¡ie produce nedumerire ¿i stârne¿te întrebåri. Nu avem ¿tiin¡å ca vreun
„amic intim” så fi încercat så afle ce anume în¡elegea Eminescu prin aceste
cuvinte, de¿i, chiar dacå despre un bolnav s-ar mai putea spune cå este victima
maladiei lui, el nu este ¿i sacrificatul acesteia. De aceea, pare plauzibil ca
aceste cuvinte så fi fost rostite cu gândul cå, din mul¡ime, s-o gåsi cineva care
så aibå urechi de auzit.

Industria de amintiri

Biografii lui Eminescu au folosit personajele din epocå ca pe ni¿te piese
ale unui joc cu cuburi pentru maturi. La birou, în bucåtårie, pe bancå în parc
sau la baie,* dupå felurite tabieturi, ei au trudit, încercând så spunå în cuvinte
cât mai inspirate ceea ce mai spuseserå ¿i al¡ii. Din falsul bun-sim¡ numit
la¿itate, nu au îndråznit så priveascå în mod critic lucrårile predecesorilor,
actele de eroism cultural, så-i zicem, nedepå¿ind nivelul unor rutiniere reluåri
¿i adåugiri literaturizate.

Fårå a-¿i pune prea multe întrebåri, biografii lui Eminescu l-au înlocuit pe
Creangå cu „prieteni intimi”, nåscu¡i ca din neguri, doar dupå… „întunecare”.
¥n ¿coli se înva¡å de un fericit trio Eminescu – Caragiale – Slavici, dar nu se
precizeazå ¿i cât de pu¡in a dåinuit acesta. Afarå de Creangå ¿i (cu unele pauze)
de Veronica, a mai avut Eminescu în Ia¿i „prieteni intimi” autentici? Ne îndoim.

Prietenia nu este ca o conservå – o ai sau nu. Sentimentele, în general,
cunosc, poate, cea mai largå paletå de nuan¡e, fiecare dintre ele fiind ¿i
irepetabil. Dacå nu to¡i oamenii sunt prieteni, explica¡ia constå (¿i) în
nepotrivirea dintre a¿teptårile fiecåruia ¿i ofertele celorlal¡i. Faptul cå, la Ia¿i,
Eminescu era în bune rela¡ii cu Novleanu, de exemplu, cåruia i-a ¿i scris de la
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Liman, nu înseamnå, musai, cå acesta îi era prieten intim. Cå, asemenea
majoritå¡ii oamenilor, Eminescu a conversat adesea cu mul¡i cunoscu¡i ¿i
necunoscu¡i, ni se pare mai mult decât plauzibil; cå pe unii dintre ei ¿i i-o fi
avut ¿i la suflet – la fel. (Slavici scrie: „¥i plåcea fårå-ndoialå så steie de
vorbå cu cei ce îi cåutau societatea, fie chiar ¿i dacå ace¿tia nu îi erau simpatici,
dar cele mai frumoase clipe ale vie¡ii sale tot numai singur le-a petrecut”).

Ajutorul financiar pe care cineva îl acordå altcuiva nu probeazå neapårat
prietenie între respectivii, cåci, de-ar fi a¿a, ar însemna cå fiecare dintre cei
care au råspuns cu un bånu¡ listelor de subscrip¡ie lansate în numele lui
Eminescu ar fi îndreptå¡it så afirme cå i-ar fi fost prieten, când, de fapt, fuseserå
doar prieteno¿i (adicå normali). To¡i oamenii normali sunt amabili ¿i såritori,
dar asta nu îi tranformå în prieteni, ci în fiin¡e sociabile – deci, în poten¡iali

prieteni. Ideile sau principiile comune pot face agreabilå o conversa¡ie (vezi
grupurile din Ci¿migiu), dar, singure, nu sunt temelie serioaså pentru o prietenie,
de¿i convergen¡a gândirilor pare o punte serioaså ¿i trainicå. ¥n rela¡iile
interumane, nu func¡ioneazå legi matematice, de tipul dacå A este egal cu B ¿i
cu C, atunci B ¿i C sunt egali, la rândul lor. ¥n mod obi¿nuit, mai mul¡i maturi
constituie un nucleu rezistent numai cu condi¡ia ca ei så aibå nu atât idei, cât
interese comune. Numai cå rela¡ia nåscutå din interes are la bazå ra¡iunea, nu
sentimentul, motiv pentru care nu poate fi substituitå prieteniei. De aceea, a
vorbi de grupuri de prieteni pare cu atât mai impropriu, cu cât numårul
membrilor acestora este mai mare. Nu se spune chiar degeaba cå, pe måsurå
ce un om are mai mul¡i prieteni, el este mai singur.

Nåscutå din necesitå¡i suflete¿ti, prietenia se clåde¿te cu încetul ¿i fårå
premeditare (cea spontanå fiind, asemenea dragostei la prima vedere, extrem
de rarå). Ea este direct propor¡ionalå cu încrederea pe care douå persoane ¿i-
o acordå reciproc ¿i, pe måsurå ce cre¿te aceastå încredere, se întåre¿te ¿i
sentimentul, fårå de care prietenia råmâne simplå simpatie. ¥n general, doi
prieteni discutå cam despre orice subiect, fårå a se feri unul de altul, relatându-¿i
lucruri pe care nu le-ar spune altora, oricât de deschi¿i ar fi ace¿tia. Prietenii
intimi sunt aceia care, cu excep¡ia unor detalii a cåror transmitere este stopatå
de pudicitatea înnåscutå sau de mecanismele interioare de finå autoprotec¡ie,
nu î¿i ascund nimic din calcul. ªtim to¡i cå au existat, existå ¿i vor exista
oameni cårora ajunge så le dai „bunå ziua”, pentru ca, de le va fi necesar,
mâine så spunå altora cå ¡i-ar fi buni prieteni. Aproape în totalitate, amintitorii

de Eminescu relateazå fapte mårunte, care nu demonstreazå deloc cå vreunul
din ei ar fi fost måcar prieten cu Eminescu, necum unul intim.
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Pe lângå Veronica (un capitol distinct din multe puncte de vedere), existå
alte trei excep¡ii: Slavici, Caragiale ¿i Creangå. Primilor doi, în momente istorice
diferite, Eminescu pare så le fi spus unele lucruri de naturå personalå. Prietenia
lui cu Slavici fusese înså zdruncinatå încå dinainte de 28 iunie 1883 (în acest
sens, råmâne elocventå consemnarea prin care Eminescu î¿i propune så-l
påråseascå brusc pe „Ieni”, fårå så-l anun¡e, mutându-se la altå gazdå) ¿i s-a
rupt pentru totdeauna dupå sechestrarea la ªu¡u. Rela¡ia cu „Iancu”, dupå o
scurtå perioadå de mare apropiere, a traversat momente deosebit de grele,
nefiind clar când ¿i de ce s-au împåcat ori pentru câtå vreme. ¥n orice caz,
atunci când Eminescu se stinsese, Caragiale ¿i-a riscat propria pozi¡ie pentru
a-i apåra opera ¿i, implicit, personalitatea. E drept cå nu a mers pânå la capåt,
dar cât a fåcut a fost suficient pentru a aten¡iona posteritatea, dacå aceasta ar fi
avut urechi de auzit (de pildå: „...inexactitå¡ile, nimicurile nåscocite,
neadevårurile absurde ce se spun de trei ani de zile pe socoteala lui må revoltå
tot atât cât må revoltå ¿i scandalul cu portretele ¿i busturile puse fårå sfioalå
în circula¡ie ca fiind ale lui...” – Douå note, 1892).

Apårut mai târziu în destinul lui Eminescu, Creangå pare så fi fost unicul
¿i constantul lui prieten adevårat, rela¡ia lor necunoscând întreruperi. I-au unit
idealurile? Au semånat mai mult la fire? Så fi contat modestia lui Creangå? Så
fi descoperit cå se completeazå ¿i sus¡in reciproc, bådia Mihai fiind pentru
Creangå puntea spre oceanele astrale, Eminescu având în Creangå temeinic ¿i
lini¿tit reazem terestru? Cine så mai ¿tie?

Cu excep¡ia câtorva epistole în care al¡ii îl invocå în treacåt, numele lui
Eminescu apare extrem de rar în uria¿a maså a coresponden¡ei celor printre
care a tråit. Spre compensare, stingerea lui va fi startul unei tragice curse, în
care mul¡i vor asuda scriind despre el. Când vorbim de amintirile despre
Eminescu, plecåm de la faptul cå acestea se pot împår¡i în trei categorii, în
func¡ie de perioada la care se referå: copilåria, studen¡ia sau intervalul
1874 – 1889. Printre relatårile despre primele douå perioade, s-a mai strecurat
¿i câte-o abera¡ie. De exemplu, în monografia lui Cålinescu citim ¿i
asemenea bazaconii:

„¥n privin¡a asta, rudele sau câte un om båtrân î¿i amintesc pozne ciudate, greu de
crezut. Eminescu, fiind de ¿ase ani, ar fi prins ¿i tåiat un cârd de gâ¿te din curtea lui
Bal¿ Dumbråveanu, fåcându-l purcoi în mijlocul ogråzii...”

Sårmanele gâ¿te! Mai lipsea så se spunå cå Eminescu, pe atunci nu cu
mult mai înalt decât ele, le-ar fi båut sângele, din pocale de argint, în cadrul
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unui ritual satanic! Dar, în ciuda unor asemenea aiuråri (cu pozne atât de
ciudate, încât autorul însu¿i trebuie så se cåzneascå spre a-¿i crede scornirea),
amintirile despre copilul ¿i studentul Eminescu se numårå, la o primå vedere,
printre cele mai lapidare ¿i cumpånite. Eminescu însu¿i n-a båtut niciodatå
toba despre trecutul lui. A¿a se face cå informa¡iile certe de¡inute de Negruzzi
„despre întâile tinere¡e ale lui Eminescu” încap într-o jumåtate de paginå ¿i
nu con¡in nimic care så atragå aten¡ia.

Un mare neajuns îl provoacå existen¡a câtorva condeie care, vrând så
acopere mari pete albe din via¡a lui Eminescu, se dovedesc incontrolabil de
imaginative, refuzând så se resemneze cu ideea cå dacå Eminescu nu a vrut så
se ¿tie chiar tot ce a fåcut el în cutare sau cutare perioadå, cu nici un chip nu
vor descoperi dumnealor adevårul ascuns de el. Se pare înså cå, undeva, dincolo
de ace¿ti rebusi¿ti de destine, existå interesul de a (re)crea gre¿ita impresie cå
despre Eminescu s-ar ¿ti absolut totul, blocând în mod deliberat ¿i abuziv
cercetårile altora. De pildå, Theodor Vârgolici îi poveste¿te lui I. Opri¿an
urmåtoarele:

„– Zece ani am fost secretar de redac¡ie ¿i fåceam revista numai cu profesorul
Cålinescu. Ce dicta el, aia era… Era alergåturå, corecturå, adunarea materialului. Sigur
cå am avut ¿i atunci probleme cu dumnealui…

– Spune¡i, dacå tot a¡i evocat acest moment!
– Da, de exemplu, eu strângeam materialele ¿i îi prezentam sumarul. La un moment

dat, vede în sumar un articol despre Eminescu ¿i… cutare. «Ce, existå cineva în ¡ara
româneascå care så se mai ocupe de Eminescu? Scoate articolul din revistå!» Am
încremenit” (subl. ns.).

ªi dacå, în cazul relatat, textul a trecut totu¿i, printr-o micå viclenie a lui
Th. Vârgolici, situa¡ia în sine råmâne relevantå privitor la politica (mai nouå
sau mai veche, culturalå ori ba) duså la nivel înalt fa¡å de patriomoniul

Eminescu, pe care numai ea l-a transformat în cazul Eminescu.
Så ne întoarcem la memoriali¿ti. ¥n general, autorii care îl prezintå pe

elevul sau pe studentul Eminescu nu îl smulg pe acesta din mediul vârstei
respective pentru a-l pune, ca så ne treacå vremea, sub microscopul curio¿ilor.
¥n schimb, îndeosebi în relatårile privind fapte (reale sau nu) petrecute ulterior
venirii lui la Timpul, Eminescu apare aproape mereu singur – un soi de exponat
exotic, analizat ¿i pe fa¡å ¿i pe dos, de ochi vigilen¡i ¿i competen¡e pe måsurå.
Cât timp a fost în via¡å, ceilal¡i nu au îndråznit så scrie chiar orice despre el (a
încercat doar C. Mille, dar a fost pus imediat la punct de Eminescu, prin
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scrisoarea trimiså de la Månåstirea Neam¡ului, ¿i nu de la ospiciul din
apropiere, unde au încercat så-l „cazeze” biografii nevolnici).

Dupå moarte înså, exper¡ii din stirpea lui Matache Literatul au putut
måcelåri în lini¿te ¿i pe bani frumu¿ei. ¥ntâi au separat omul de opera lui ¿i
gazetarul de poet. Apoi din om au fåcut ne-om, punându-i în cârcå ce le-a
tråznit prin minte ¿i neluând în seamå afirma¡iile lui, decât dacå, putându-le
råstålmåci, le-au fost trebuitoare. L-au judecat ¿i rås-judecat, fårå a-l asculta
vreodatå, ca ¿i când Eminescu-cetå¡eanul ar fi fost un concept sau o existen¡å
virtualå, nu o fiin¡å vie, cu obliga¡ii, dar ¿i cu drepturi. Nu s-a rostit nici un
cuvânt privind brutala lui eliminare din publicisticå ori despre frauduloasa
însu¿ire de cåtre Maiorescu a tuturor bunurilor lui de pre¡ (manuscrise,
bibliotecå ¿i coresponden¡å), ca ¿i cum toate acestea n-ar fi existat vreodatå
(Istoria literaturii lui Cålinescu, carte groaså ca omåtul din 1953, nu aminte¿te
nici în treacåt cå Eminescu a profesat jurnalistica – ¿i faptul nu supårå pe
nimeni).

¥n pofida unor aparen¡e, de-a lungul timpului, opera n-a avut nici ea o
soartå mai bunå. Tran¿atå în câteva pår¡i mai mari, din care cele mai multe au
fost fåcute uitate, unele pe considerentul viclean cå n-ar fi briliante îndeajuns
¿lefuite (nimeni nu aratå înså spre Maiorescu, cel care în mod deliberat l-a
împiedicat så-¿i cizeleze lucrårile, sechestrându-i-le), iar altele au fost declarate
chiar periculoase pentru cititor ¿i, prin urmare, få¡i¿ interzise sau doar ascunse
ochiului public, care nici nu le bånuia existen¡a. Cât prive¿te coresponden¡a
privatå, în cea mai mare parte, aceasta a dispårut, pur ¿i simplu. ¥n locul ei, cei
interesa¡i au decupat cu profesionalism pasaje convenabile din scrisorile în
care al¡ii se refereau la Eminescu.

Când foarfecile croitorilor de destine ¿i de istorie au fost låsate ni¡el så se
mai råceascå, principale råmå¿i¡e ale travaliului lor råmåseserå versurile
(rezumate – coinciden¡å! – la cele cuprinse în ultima variantå a a¿a-numitei
„edi¡ii Maiorescu”) ¿i zisa nebunie, condimentate cu câteva mårun¡i¿uri
melodramatice. ªi, pentru cå nu se mai putea spune chiar cå Eminescu n-a
existat, publicului i-a fost dezvelitå o statuie pe care scrie „poet na¡ional”. De
atunci, la umbra bronzului ei mort fojgåie speciali¿ti dota¡i de naturå cu antene
de detectare ¿i måsurare a fiorului artistic din cuvântul scris, asudând din greu
în complicate lucråri de decriptare, convin¿i, pesemne, cå fårå ei Eminescu
n-ar fi pe în¡elesul oricui. Dar deceniile se scurg ¿i ¿antierul se tot lå¡e¿te fårå
a aduce ceva nou. Promovând o instinctivå ¿i tragi-comicå political
correctness autohtonå, inginerii de metafore care s-au ocupat în mod... adecvat



17Nr. 6-9 Semnele timpului

de opera lui au devenit la fel de notorii ca el – ba unii dintre ei chiar ¿i mai
importan¡i, de vreme ce în ¿coli câ¿tigi mai mult memorând viziunile lor,
decât dacå l-ai citi pe Eminescu însu¿i.

Sigur cå oricine este îndreptå¡it så aibå ¿i så-¿i exprime opinia criticå. De
vreun veac ¿i jumåtate, numårul indivizilor care î¿i fac o profesie din a jongla
cu cioburi din operele altora, dând cu îndråznealå note unor crea¡ii pe care ei
pot så le admire ¿i, în cel mai bun caz, så le priceapå, dar în nici un caz så le
producå, este în continuå cre¿tere. La¿itatea, oportunismul ¿i sistemul de
recompense i-a strâns pe unii dintre ei într-un corp rezistent ca structurile Mafiei,
o gânganie socialå cu tendin¡e monopoliste. Oricât l-ai compåtimi pentru
infirmitå¡ile lui, agresivitatea, nesa¡iul ¿i trufia acestui zgomotos ¿i mereu
flåmând purice ¿chiop råmâne o permanentå provocare pentru spiritul de
legitimå apårare.

Indiferent sub ce regim politic s-au exprimat, criticii ¿i biografii lui
Eminescu s-au prefåcut a nu observa cå nici un contemporan al acestuia nu se
referå la impactul articolelor publicate de el în Timpul, de¿i colec¡ia ziarului
guvernamental (Românul), prin frecven¡a cu care citeazå din aceste texte, stå
dovadå indubitabilå a importan¡ei pe care le-o acorda Puterea. Chiar ¿i Negruzzi
recunoa¿te: „…presa sa violentå dar puternicå din «Timpul» fåcea numele
såu cunoscut ¿i lumii politice” (Convorbiri literare, 1 iulie 1889). Mai mult,
în Amintiri din „Junimea”, Negruzzi precizeazå:

„Câte odatå, când îl apuca indignarea, el  scrià câte unul din acele articule polemice
violente pe care le admirau nu numai partisanii, dar chiar ¿i adversarii såi ¿i mai ales
C. A. Rosetti, ¿eful partidului de la putere. ªtiu de la intimi de-ai lui Rosetti cå acesta în
momentul când îi soseau gazetele, luà totdeauna întâi «Timpul» în mânå ¿i citea
articulele lui Eminescu de la un capåt la altul, declarând despre poetul nostru cå are
cea dintâi panå de jurnalist în România, de¿i era cel mai înver¿unat du¿man al såu”
(subl. ns.).

¥n ipoteza în care, a¿a cum afirmå aståzi unii, Eminescu ar fi fost pueril în
chestiunile de ordin economic ¿i politic, ce-ar mai fi de spus despre cei care îi
acordau atâta aten¡ie? Deci, departe de a fi mai breji, Rosetti, Bråtienii ¿i cu,
atât mai mult, conservatorii ¿i junimi¿tii, pe care liberalii i-au ¡inut mult timp
în frâu, erau cel pu¡in la fel de... infantili în politicå?

Dacå Eminescu ar fi fost poet-¿i-nimic-mai-mult, cum din 1876 a scris
aproape zilnic în gazetå, „aiurelile” lui trebuiau så fie stivå, ne¿tiind pe care
s-o alegi mai întâi. Cu toate acestea, nici unul dintre denigratorii lui nu î¿i
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sus¡ine afirma¡iile cu probe, de parcå istoria literarå ar func¡iona ca o re¡ea
de informatori, pe care nimeni nu-i obligå så-¿i dovedeascå spusele din
rapoarte. U¿urin¡a cu care asemenea mode¿ti berbeci fårå coarne judecå fårå
apel opera jurnalisticå eminescianå nu constituie doar o ridicolå preten¡ie cå
ar fi mai pricepu¡i decât un biet „idealist”, ci ¿i o dovadå cå nu au citit decât
par¡ial ¿i superficial texte pe care le ignorå cu atâta dezinvolturå. De ce?
Poate ¿i pentru cå:

„Pråsirea culturei intelectuale înså prin cei cul¡i se întâmplå întotdeauna
într-o måsurå numai micå ¿i adesea într-un mod întors, dacå nu s-asociazå
¿tiin¡a. Unde numai cei cul¡i singuri vor så producå ¿i så pråseascå fie-n
educa¡iunea copiilor ori în influen¡a literarå asupra publicului, acolo
semidoctismul ¿i secåciunea (fraza goalå) e aproape; orice råsad al culturei
trebuie så porneascå înså¿i de la ¿tiin¡å; nu se poate semåna fåinå ci numai
grâu din care se face fåina.” (Eminescu, manuscrisul 2258, fila 182)

Orbul criticii

Un lucru pe care n-au vrut så-l sesizeze nici criticii, nici biografii lui
Eminescu este faptul cå în vasta coresponden¡å existentå încå numele acestuia
apare doar într-un numår extrem de mic de scrisori, „prietenii intimi” ¿i „amicii”
pårând så fie doar accidental interesa¡i de soarta lui.

¥n perioada 1874–1877, nici cei mai prolifici autori de amintiri nu par
så-l fi întâlnit pe Eminescu altfel decât întâmplåtor ¿i fårå a provoca efuziuni.
De altfel, dacå ne gândim bine, nici nu prea aveau când: câtå vreme a fost
directorul Bibliotecii, Eminescu a muncit pentru organizarea acesteia, pe
urmå a fost revizor ¿colar peste douå jude¡e (iar rapoartele cåtre Minister
aratå limpede ce volum mare de muncå desfå¿ura), dupå care, scurt timp, a
fost redactorul Curierului de Ia¿i. ªi dacå aceste argumente pot fi socotite
discutabile, coresponden¡a lui în perioada 1877 – 1883 convinge cå, afarå
de Creangå ¿i de Veronica (afla¡i în rela¡ii strânse), nimeni altcineva din Ia¿i
nu se topea de dorul lui ¿i cå, la rându-i, nu ducea decât lipsa celor doi. Dar
ie¿enii nu au fost o excep¡ie. A¿a cum ei nu i-au scris lui Eminescu pe când
acesta se gåsea la Bucure¿ti, nici puzderia de „amici” din Capitalå nu i-a
scris atunci când s-a gåsit cu „domiciliu for¡at” la Ia¿i.

„A-¡i spune pe larg cîte împrejuråri contribuie a-mi face Ia¿ii nesuferi¡i ar însemna
a scrie volume; destul cå-i Krähwinkel, unde toatå lumea se ocupå de un om, oricât de
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cålugår ar fi, oricum mi-ar semåna mie”, îi scrie Eminescu lui Slavici, la 12 octombrie
1877, cu câteva zile înainte så plece spre Bucure¿ti.

Trei ani mai târziu, „dulcele târg al Ie¿ilor” pare a se fi schimbat ¿i pentru
Creangå, care se va tângui într-o epistolå trimiså lui Eminescu: „Vino, frate
Mihai, vino, cå fårå tine sunt stråin” (decembrie 1880).

Triste ¿i grele cuvinte, dar, spune involuntar Cålinescu, pline de adevår:

„Råzboiul (din 1877 – n. ns.) întårise familia domnitoare ¿i aråtase tuturor cå
adevårata via¡å e la Bucure¿ti. Scârbit de intrigile ie¿ene, Maiorescu se mutase în capitalå
(magistrul a påråsit definitiv Ia¿ii în 1874, an în care, la 7 aprilie, a fost numit ministru al
Cultelor – n. ns.), ¿i odatå cu el ¿i «Junimea», ceea ce råmåsese la Ia¿i nemaiavând
importan¡a de altådatå.”

Junimi¿tii råma¿i la Ia¿i erau, a¿adar, un fel de musculi¡e ale organiza¡iei,
a cåror importan¡å nu se datorase niciodatå valorii reale a fiecåruia dintre ei, ci
simplei prezen¡e a omnipotentului avocat cu rol de bec? „Cum s’o stinge, totul
piere ca o umbrå ’n întuneric”? Oare pânå la venirea lui Maiorescu în Ia¿i,
acesta fusese un târgu¿or prizårit, nu capitala Moldovei? Oare Maiorescu a
fost chiar singura persoanå luminatå, care, prin venirea sau prin plecarea sa,
dådea sau ¿tergea importan¡a unui ora¿ de talia Ia¿ilor?

Dupå întoarcerea de la Döbling, problema „prietenilor intimi” ie¿eni nu
se mai pune nici atât. Cine nu-i fusese prieten înainte de 1877, cu atât mai
pu¡in îi putea deveni acum deosebit de apropiat (între altele, ¿i pentru cå o
pruden¡å fireascå îl fåcea pe Eminescu så fie ¿i mai re¡inut în rela¡iile cu ceilal¡i).

Cu toate acestea, oglinzile istoriei literare ne aratå o imagine råsturnatå.
Dacå ne-am lua dupå memoriali¿ti ¿i biografi, ar trebui så concluzionåm cå, în
cea de-a doua perioadå ie¿eanå, Creangå ar fi lipsit complet din via¡a lui
Eminescu (asemenea Veronicåi). O datå cu eliminarea lui Eminescu din via¡a
publicå, Creangå pare ¿i el a fi ca ¿i mort. Vie¡ile celor doi prieteni au fost
subiectul mai multor monografii, dar autorii acestora i-au privit izolat,
mårginindu-se så afirme cå au fost uni¡i suflete¿te ¿i cå între ei nu mai încåpea
un al treilea. Din întreaga lor coresponden¡å, to¡i fructificå pu¡inele scrisori
care-au scåpat pânå la noi (trei ale lui Creangå ¿i una a lui Eminescu), mul¡i
scåpårând metafore ¿i devenind filozofi când invocå modul de adresare folosit
de Creangå – Bådie Mihai… Pe nimeni nu pare så intereseze cum ¿i la cine au
ajuns celelalte epistole, dupå cum pe nimeni nu intereseazå ce s-a ales de
bunurile ¿i înscrisurile lui Eminescu dupå ultima lui sechestrare, cåci de-ar
interesa, pe lângå sentin¡e, ar formula ¿i întrebåri.
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Un manuscris care då frisoane

¥n 1988, Constantin Th. Botez ¿i Adrian N. Pricop au publicat la Editura
Litera cartea intitulatå Bolta rece. Piesa de bazå a lucrårii o constituie „un
manuscris inedit despre Bolta rece”, pe care autorii îl prezintå astfel:

„Fondul documentar al Muzeului de literaturå a Moldovei s-a îmbogå¡it recent cu
un manuscris inedit.

El con¡ine 225 de pagini scrise cu creionul, dar fårå a purta semnåtura autorului.
Din analiza fåcutå asupra textului ¿i în urma consultårii profesorului universitar,
Dr. Augustin Z. N. Pop, se pare cå autorul ar putea fi Constantin Meissner (1854 – 1942),
unul dintre membrii activi ai Junimii.

Mul¡umind ¿i pe aceastå cale directorului Muzeului, prof. Constantin Parascan,
pentru bunåvoin¡a de a ne semnala ¿i încredin¡a spre studiu amintitul manuscris –
transcriem în continuare con¡inutul acestuia, påstrând cât mai fidel formula de redactare
autenticå cu excep¡ia câtorva mici interven¡ii, marcate prin [], impuse de redactarea
unor norme gramaticale elementare.”

Urmeazå transcrierea manuscrisului, care se referå la Junimea din Ia¿i
– personaje, obiceiuri, întâmplåri amuzante ¿i altele asemenea, majoritatea
celor relatate petrecându-se în crâ¿ma Bolta Rece, prezentatå ca adevåratå
salå de ¿edin¡e a Junimii. Detaliu important, nu este vorba de ni¿te simple
însemnåri, ci de un text redactat astfel încât mâine så fie dat la tipar. Se pare
cå un element nepråvåzut l-a obligat pe autor så se ab¡inå de la publicarea
unor amintiri (?) care nu converg peste tot cu marea maså a „memoriilor”
privindu-i, îndeosebi, pe Eminescu ¿i Junimea ¿i care, în måsura în care sunt
reale, råmân cel pu¡in interesante.

Nu vom insista acum asupra acestui document, pe care îl inseråm nu ca
pe un argument cert, ci ca pe unul posibil, urmând så analizåm altå datå, pe
îndelete, manuscrisul din care a fost desprins. O foarte sumarå documentare
ne-a convins cå informa¡iile cuprinse în acest document sunt contestate
aproape cu furie de unii contemporani, înså fårå probe serioase. Pur ¿i simplu,
nu place ce scrie în el.

Ultimul capitol (al XVI-lea), este intitulat Condica de prezen¡å ¿i se încheie
cu un set de cinci scrisori, grupate sub genericul: „Spiritualitate ¿i umor”,
fiind alese doar pentru cå expeditorii lor invocå în text Bolta Rece. Penultima
dintre ele, aflatå între o epistolå a lui Maiorescu ¿i alta a lui Pogor, sunå astfel:
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„Frate Ionicå,
Chelbosului tichie de mårgåritanr îi trebue. A¿a se întâmplå ¿i cu mine. Boerii au

hotårât så må trimeatå la Ia¿i ca så-i reprezint la Serbårile inaugurårei statuie[i] lui
ªtefan cel Mare. Altfel nu puteam så scap de salahoria gazetåreascå. Numai când må
gândesc la tine, la belferii dela Bolta Rece, simt cå numai sunt singur pe lume, cå odatå
¿i odatå voi avea parte ¿i de bucuria adevåratei prietenii. Cucoana Tinca, cred cå nu se
va supåra aflând cå pentru douå, trei zile, te voi råpi Sultanule din seraiul tåu plin de
mâ¡e ¿i vom porni colindul prin Ia¿ul îndåtinat: cu crâ¿me ¿i crâ¿muli¡e, cu grådini ¿i
grådini¡e, cu cotloane cu obloane ¿i sprijini¡i pe «Boltå» stinchiul nostru de altådatå,
måre¡ numai prin Cotnarul cel vechiu dåtåtor de inspira¡ii, vom încheia astfel revederea
noastrå. Pregåte¿te-te pårin¡ele, cå împårtå¿ania o vom lua împreunå, pentru izbåvirea
¿i ertarea påcatelor ce le-am fåcut ¿i le vom face!

Mihai”

Repetåm: nu putem spune cu precizie dacå acest text a fost transcris
dupå o epistolå scriså de Eminescu sau dacå este o fåcåturå. Cert este cå, pe
de o parte, tonul ei vesel contrasteazå frapant cu afirma¡iile fåcute de Slavici
într-una din contradictoriile – dar des folositele – lui variante, doveditå ca
fiind, în cel mai bun caz, nepermis de mult exageratå:

„¥n timpul acesta a scris Doina, anume pentru inaugurarea statuei lui ªtefan cel
Mare, la care a ¿i asistat în o stare sufleteascå care a pus pe mul¡i pe gânduri”.

Divergente fa¡å de spusele lui Slavici, amintirile lui Negruzzi, scrise imediat
dupå moartea lui Eminescu (vezi Convorbiri literare, 1 iulie 1889) nu întåresc
explicit informa¡iile din epistola de mai sus (nici nu prea aveau cum), dar nici
nu le contrazic:

„La 5 Iunie 1883 se fåcu în Ia¿i cu mare pompå inaugurarea statuei lui ªtefan Cel
Mare. Suveranul, toate autorita¡ile statului, corpurile legiuitoare ¿i un public foarte
numeros se adunarå în Ia¿i din toate pår¡ile ¡årii ¿i chiar din provinciile române ale
impe-riilor invecinate. Profitând de împrejurarea cå un mare numår de membri vechi ai
societå¡ii literare, printre care ¿i Eminescu, se gåsea cu acea ocasiune în Ia¿i, «Junimea»
¡inu o mare întrunire.

¥n acea sarå Eminescu ne ceti cunoscuta sa Doinå popularå scriså cu ocasiunea
serbårii ¿i care începe cu cuvintele:

De la Nistru pån la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s’a
Cå nu mai poate stråbate
Deatâta stråinåtate
……………………………….
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ªi sfâr¿e¿te în modul urmåtor:

ªtefane, Måria Ta
Tu la Putna nu mai sta
Las’ Archimandritului
Toatå grija schitului,
Laså grija sfin¡ilor
¥n seama pårin¡ilor ;
Clopotele så le tragå
Zioa ’ntreagå, noaptea ’ntreagå
Doar s’a ’ndura Dumnezeu
Ca så-¡i mântui neamul tåu.
Tu te ’nal¡å din mormânt
Så te-aud din corn sunând
ªi Moldova adunând !
De-i suna din corn odatå
Ai s’aduni Moldova toatå.
De-i suna de douå ori
¥¡i vin codri ’n ajutor;
De-i suna a treia oarå
To¡i du¿manii or så pearå
Din hotare în hotare.
¥ndrågi-i-ar ciorile
ªi spânzuråtorile !

Efectul acestor versuri pesimiste care contrastau a¿a de mult cu toate celelalte ode
ce se compusese cu ocasiunea acelei strålucite serbåri, fu adânc, indescriptibil. ¥ncontra
obiceiului «Junimii», cåreia nu-i plåcea så-¿i manifeste entusiasmul, pentru întâia datå
de 20 de ani de când exista societatea, un tunet de aplausuri isbucni la sfâr¿itul cetirii
¿i mai mul¡i dintre numero¿ii membri presen¡i, îmbrå¡i¿arå pe poet.

Aceastå cetire a fost cea de pe urma a lui Eminescu, cåci încå în acea lunå, la
întoarcerea sa în Bucure¿ti, boala se declarå grozavå, a¿a încât prin o colectå fåcutå de
prietenii poetului dupå ini¡iativa d-lui T. Maiorescu, el a putut fi trimis la Viena într’un
institut cunoscut de boale mentale.”

Negruzzi este foarte limpede: „la întoarcerea sa în Bucure¿ti, boala se
declarå grozavå” (subl. ns.), fårå ca ea så fi alarmat pe cineva cu ocazia serbårii
de la Ia¿i. Am citat amplu din necrologul lui Eminescu, din cauzå cå în acest
text abaterile de la adevår sunt ceva mai mici. ªi asta, nu doar pentru cå memoria
faptelor era mai proaspåtå, ci ¿i pentru cå a fost scris pe când mai tråiau Harieta,
Veronica ¿i Creangå, care, exceptând „nebunia”, puteau så reac¡ioneze
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imprevizibil la eventuale minciuni lansate prin preså. ¥n nici ¿ase luni, înså,
au murit to¡i!

Så nu fi cunoscut Slavici cum se petrecuserå lucrurile la Junimea din Ia¿i,
când Eminescu citise Doina? Ne-ar veni greu så credem una ca asta, atâta
vreme cât ¿tim cå el era printre oamenii cei mai bine våzu¡i ¿i informa¡i. ªi nu
mai credem deloc o asemenea scuzå, când ¿tim cå faptul a fost fåcut public ¿i
pe alte canale, afarå de Convorbiri literare, fiind, deci, notoriu måcar în lumea
presei. Bunåoarå, tot în 1889, în Fântâna Blanduziei citim, referitor la prima
lecturå a Doinei, la Ia¿i: „Aceastå poesie când a fost cititå în societatea
«Junimea» a produs adevårate tunete de aplause ¿i o mare mul¡ime dintre
membrii se gråbirå så felicite pe poet”.

Spuneam mai sus cå rândurile lui Negruzzi ar contrazice afirma¡ia lui
Slavici, potrivit cåreia, la serbarea de la Ia¿i, Eminescu s-ar fi aflat într-o „stare
sufleteascå care a pus pe mul¡i pe gânduri”. ªi, totu¿i, dacå reflectåm mai
adânc, recitind Doina (decenii întregi eliminatå din opera eminescianå,
împreunå cu textele din Timpul), este foarte posibil ca Slavici så fi avut dreptate.
Depinde înså pe cine ¿i în ce sens a pus Eminescu atunci pe gânduri… Cert
este cå respectivii n-au råmas mult a¿a, trecând rapid la ac¡iune hotårâtå.

Cuvântul, ca o cåråmidå: zide¿te sau ucide

¥ntrucât urmeazå så ne referim ¿i la povestea cu arestarea lui Eminescu în Ia¿i
(noiembrie 1886), spre a nu fi acuza¡i de pårtinire vom începe printr-o evocare
documentarå, cuprinzând fragmente din scrisoarea lui M. Pompiliu cåtre Maiorescu
(14 mai 1886) ¿i relatåri semnate de feluri¡i „memoriali¿ti”, privind perioada
anterioarå acestei areståri. Subliniem cå, în afarå de un potop de „rememoråri” cel
pu¡in discutabile, în desi¿ul cårora cu greu se poate gåsi calea spre adevår, nu am
gåsit nici un document oficial care fie så sus¡inå vreuna dintre  afirma¡iile

care urmeazå, fie så constate fapte necunoscute pânå acum ¿i aflate în contradic¡ie
cu Legea sau cu normalitatea. Altfel spus, este vorba de afirma¡ii incontrolabile,
fåcute public fie dupå moartea lui Eminescu, fie pe la spatele acestuia, astfel încât
el nu a avut niciodatå ocazia så explice sau så respingå cele ce i se puneau în
seamå. De altfel, în marea maså de „amintiri” ¿i zvonuri care privesc destinul lui
Eminescu, unele sunt dovedite a fi pure inven¡ii. Acest amalgam a fost înså
iresponsabil folosit drept surså de inspira¡ie pentru colportori, cum ar fi State
Dragomir ¿i a¿a-zi¿i biografi ai lui Eminescu.
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Miron POMPILIU
„De un timp în coace, de¿i nu mai pråpåde¿te nop¡ile pe la cafenelele chantante,

de¿i nu-l ståpâne¿te patima båuturii ca mai înainte, dar a contractat alte apucåturi nu
mai pu¡in înjositoare. A¿a de pildå cere cu ståruin¡å parale nu numai de la prieteni, dar
¿i de la persoane pe cari le-a våzut odatå sau de douå ori, mai departe, ca un om care
¿’a perdut bunul sim¡ ¿i buna cuviin¡å ce se cere de la fie-care între oameni, pe uli¡ele pe
unde trece, love¿te cu bå¡ul în zaplazuri ¿i ziduri. Mai zilele trecute, spårgând ni¿te oale
de pe un zid, feciorii de la caså dimpreunå cu un sergent l-au dus la comisie, de unde se
în¡elege, recunoscându’se cine e, i s’a dat îndatå drumul. ¥ntr’o sarå fiind la teatru
în parter, dupå un interval de timp, s’a culcat pe bancå, spre cea mai mare surprindere
a publicului.

De asemenea nu mai ¿tie nimic de respect ¿i de ru¿ine. Damele i-au luat frica, în cât
de departe îl încunjurå, când îl våd pe stradå, cåci nu mai e chip så treacå în lini¿te ¿i
nesupårate de dânsul.”

A¿adar, dacå ar fi så ne luåm dupå Pompiliu, atunci când Eminescu ar fi
scåpat de, zice el, „patima båuturii” ¿i când ar fi renun¡at la plåcerile oferite
de „cafenelele chantante”, brusc, ar fi contractat noi vicii, „cu nimic mai
înjositoare”? Altfel spus, pe trezie fåcea mai multe rele decât atunci când
avea „patima båuturii” ¿i a... cafenelei?

Cerea bani… Pompiliu, care mårturise¿te cå Eminescu „se face de pe zi
ce merge mai nesuferit” (la sosirea în Ia¿i îi fusese „simpatic”, deoarece era
„melancolic, dezgustat ¿i vecinic tânguitor”), ne propune un lucru interesant:
så credem cå, atunci când era aburit de alcool, Eminescu avea mai multå pudoare
decât în restul timpului. Ce-o fi asta: sublimå naivitate sau tupeu? Minciuna
cu banii constituie un capitol care trebuie abordat separat ¿i cu mare acribie,
pentru cå, a¿a cum am aråtat ¿i a¿a cum se va vedea ¿i în pagini viitoare,
måsura ¿i modul în care Eminescu a fost ajutat de antrepriza ziså Junimea sunt
pline de surprize.

Natura informa¡iilor din scrisoarea lui M. Pompiliu chiar putea justifica
închiderea lui Eminescu în balamuc, cum cerea distinsul, dar cam speriosul
„amic”? Så le luåm pe rând.

1) A spart „ni¿te oale de pe un zid”. Nu conteståm posibilitatea, dar ne
mirå faptul cå, urmare a acestui gest, Eminescu a ajuns „la comisie”, înså nu
i s-a cerut så plåteascå nici un ban, de¿i prompta interven¡ie a „feciorilor de la
caså” ¿i a sergentului a fost determinatå numai de paguba materialå, care,
voluntar ori ba produså, trebuia acoperitå. Prezen¡a „feciorilor” ne face så
bånuim cå påguba¿ul nu era un biet sårac – care nu ¿i-ar fi ¡inut oalele „pe un
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zid”, inclusiv din motivul cå, de-ar fi fost sårac, nu avea acel zid. Iar dacå
proprietarul era o persoanå avutå, apari¡ia ¿i interven¡ia sergentului, precum ¿i
gravitatea realå a faptei imputate lui Eminescu devin detalii de care nu se
poate face abstrac¡ie. Nu vrem så spunem cå to¡i oamenii boga¡i sunt influen¡i
¿i se folosesc în mod ticålos de acest atu. Eminescu reprezintå înså un caz
aparte, în care aceastå ipotezå nu poate fi trecutå cu vederea. Eminescu nu se
afla la Ia¿i pentru cå a¿a dorea („¥n Ia¿i am stat trei zile, pe care le-am petrecut
mai mult cu Eminescu. – L’am gåsit mult mai bine. – Ar vrea så vie în
Bucure¿ti”. – Vlahu¡å cåtre Maiorescu, 27 decembrie 1884) ¿i ne îndoim cå
el, care – ni se spune de al¡ii – ar fi ajuns la ospiciu purtând haine ponosite,
avea prieteni în påtura bogatå a ora¿ului.

(Mai târziu, binevoitorul Cålinescu va „studia” atent chestiunea, ajungând
pe cåi ¿tiin¡ifice la concluzia cå oalele cu pricina nu erau strict oale, ci doar
rude mai mici cu acestea, iar gardul nu era din zid, cum se crezuse proste¿te
vreo juma’ de secol, ci avea „pari”, precizia matematicå a „divinului”
identificând fårå dubii victimele ¿i nåscând personal påguba¿a: „ulcelele
în¿irate de o båtrânå pe parii unui gard” – deci, în mod cert, bâta mânuitå
de Eminescu nu a mai låsat nici una întreagå. Så nu-¡i imaginezi instantaneu
o båtrânicå simpaticå, dar necåjitå, eventual infirmå, care a¿eza vasele în
¡epu¿ele unor pari special comanda¡i, pentru cå n-avea parale nici de-un
suport omenesc, pe care så le punå la uscat? Så nu-l distrugi pe criminalul
care, doar ca så se distreze, o laså ¿i fårå pu¡inul pe care-l avea?)

Pompiliu nu spune nimic despre contextul în care ar fi avut loc incidentul
(fraza anterioarå din epistola lui se încheie cu informa¡ia: „…pe uli¡ele pe
unde trece, love¿te cu bå¡ul în zaplazuri ¿i ziduri” – care bå¡?). Cât prive¿te
eliberarea de la „comisie”, Pompiliu explicå: „…recunoscându’se cine e, i
s’a dat îndatå drumul”. Ambiguitatea prezentårii este de naturå så lase loc
specula¡iei cå Poli¡ia nu l-ar fi re¡inut, deoarece l-ar fi ¿tiut alienat, nicidecum,
bunåoarå, datoritå respectului care îi era purtat sau modului în care Eminescu
¿i-ar fi sus¡inut cauza. Atare insinuare are for¡å doar pentru cel în mintea cåruia
este deja såditå ¿i bine între¡inutå ideea „nebuniei” lui Eminescu – nebunie
care, de-ar fi fost realå, ar însemna cå tåtucul Titus ¿i grådini¡a de scribi pe
care a patronat-o (¿i încå o mai patroneazå) s-ar fi zbåtut så acorde prin Junimea
postul de sub-bibliotecar unui alienat, fåcându-l salariat al Statului. Tocmai el,
„salvatorul” manuscriselor eminesciene, så fi periclitat cu bunå-¿tiin¡å soarta
celei mai mari biblioteci a Ia¿ilor?

2) „S’a culcat pe bancå”, la parterul teatrului. Chiar admi¡ând cå s-ar fi
comis, fapta nu spune mare lucru, atât timp cât nu se adaugå ce anume a
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determinat-o, contextul exact ¿i durata. Un lucru e clar: dacå a avut unde så
se lungeascå, sala nu gemea de lume.

3) Damele „nu mai e chip så treacå în lini¿te ¿i nesupårate de dânsul”.
M. Pompiliu nu spune ce anume le fåcea sau le spunea respectivelor, dar,
cum al¡i câ¡iva grijulii îl compåtimesc pe Eminescu cå le-ar fi prins de turnura
rochiilor ( Turnurå – „Bucatå de stofå sau perni¡å ce puneau femeile sub
rochie, în partea dindåråt, sub talie” – I. A. Candrea), så zicem cå ¿i el se
gândea la acela¿i lucru. Despre ce soi de Eve era înså vorba? ¥n contradic¡ie

cu principiul potrivit cåruia toate femeile ar
fi egale, må îndoiesc cå o „feti¡å” din
„cafenelele chantante” gusta pråjiturele ¿i
dulcea¡å la aceea¿i maså cu so¡ia prefectului
sau cu Cornelia Emilian. Dispre¡ul lui
Maiorescu fa¡å de asemenea femei este
limpede:

„…Duminicå prânzit la Emilia. Eminescu
decåzut cu fete de la Café chantant” (¥nsemnåri
zilnice, 26 octombrie 1885).

¥ntrucât, cu excep¡ia lui Kauffman,
nimeni nu relateazå cum Eminescu ar fi
apucat de turnurå o femeie a¿a-zis serioaså,

ne întrebåm: care sunt argumentele de naturå så elimine complet ipoteza cå
gestul atât de incriminat era o simplå glumå, care le privea numai pe fetele
cu care ar fi „decåzut”? Iar dacå acestea, a¿a cum scrie Kauffman, „nu se
supårau pe dânsul”, ce junghi nu-i dådea pace lui Pompiliu, care le
prezintå ca pe ni¿te victime?

Din rândurile lui M. Pompiliu rezultå cå, în cel mai bun caz, din mai
1886 (nu ¿tim precis ce în¡elegea autorul prin „De un timp în coace”),
Eminescu ar fi dat „patima båuturii” ¿i nop¡ile nedormite, pierdute „la
cafenelele chantante”, pentru „alte apucåturi nu mai pu¡in înjositoare”, care
îl determinau pe el, „prietenul intim”, så facå apel disperat la Maiorescu:

„Deci vå rog pe Dvoastrå cu toatå ståruin¡a, så închipui¡i vr’un mijloc ca så fie
trimis într’un stabiliment de curå, într’un stabiliment, unde så fie liber, dar privighiat
de aproape de cåtrå medic ¿i supus unui regim de curå potrivit cu relele de care sufere”
(subl. ns.).

Rochie cu turnurå
(Dic¡ionarul enciclopedic ilustrat
„Cartea Româneascå” - 1931)
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Panicardul M. Pompiliu pretinde, a¿adar, spre satisfac¡ia (sau la comanda)
lui Maiorescu, cå, de prin primåvara lui 1886, Eminescu ar fi avut o perioadå
în care cel mai bun lucru care i se putea întâmpla ar fi fost o internare. ¥n
toamnå, înså, cu nici douå luni înaintea pretinsei expedieri la balamucul de
lângå Månastirea Neam¡ului, acela¿i Pompiliu constatå: „Eminescu e mult
mai bine” (12 septembrie). Cum dupå aceastå informare nu a revenit cu alte
pagini de îngrijorare „amicalå”, deducem cå n-a mai avut motiv. ¥n consecin¡å,
indiferent ce ar fi fåcut Eminescu înainte de septembrie 1886, respectivele
fapte – ipotetice, ¿i ele – nu puteau servi pentru internarea lui în noiembrie,
acela¿i an.

Influen¡a lui Maiorescu asupra lui M. Pompiliu reiese ¿i din jurnalul celui
dintâi. Nici douå såptåmâni dupå ce Pompiliu pusese pe hârtie rândurile din
care am citat, în urma vizitei fåcute la Ia¿i în 24 ¿i 25 mai, Maiorescu avea så
scrie în jurnal: „…Am våzut ¿i pe Eminescu, care devine din nou direct alienat”
(27 mai 1886). Cu alte cuvinte, ¿i dupå ¿tiin¡a magistrului, cei care renun¡å
brusc la båuturå ¿i la „cafenelele chantante” nu dovedesc voin¡å de fier, ci
nebunie? Cum se manifestase respectiva directå alienare în timpul pretinsei
întâlniri a magistrului cu Eminescu ¿i unde avusese loc întrevederea lor?

¥n Amintiri din „Junimea”, Negruzzi scrie: „Dupå câtva timp înså un alt
acces de nebunie îl lovi ¿i el fu condus în institutul de aliena¡i de la Månåstirea
Neam¡u”. Invocând drept cauzå a plecårii lui Eminescu la Månåstirea
Neam¡ului un acces, iar accesul fiind un „Ansamblu de tulburåri clinice ale
organismului care se manifestå brusc, în stare de sånåtate aparentå, ¿i care
se repetå de obicei la intervale variate” (DEX), Negruzzi îi contrazice pe
Maiorescu ¿i pe Pompiliu, care insinueazå cå „boala” ar fi izbucnit cu mai
multe luni de zile înainte de plecarea lui Eminescu la Neam¡. De aceea, chiar
dacå, pe de o parte, informa¡ia lui Negruzzi cuprinde ¿i afirma¡ia implicitå cå
Eminescu nu s-ar fi însånåto¿it, de fapt, niciodatå, pe de altå parte, rezultå
cå, din moment ce pânå în noiembrie 1886 acesta avusese o „sånåtate
aparentå”, toate manifestårile anormale puse în seama lui pânå la acea datå
sunt minciuni.

Suntem ultimii care am båga mâna în foc pentru autenticitatea relatårilor
lui Negruzzi, dar, cum ¿i pe Pompiliu îl vedem contradictoriu, am prezentat
relatårile amândurora, pentru o cât mai completå clarificare.

Indiferent care dintre cei doi ar avea mai multå dreptate, pe noi ne
intereseazå cu prioritate altceva: absen¡a documentelor care så ateste cå
Eminescu ar fi comis o faptå care så impunå re¡inerea lui în arestul Poli¡iei,
interven¡ia Procuraturii, expertiza medicalå, expedierea la balamuc ¿i
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men¡inerea lui acolo chiar ¿i dupå ce se însånåto¿ise. Toate acestea, desigur,
cu condi¡ia ca Eminescu så fi ajuns cu adevårat la ospiciul de lângå Månåstirea
Neam¡ului. Dar så nu anticipåm.

[Soarta lui Miron Pompiliu a fost, poate, chiar mai cruntå decât a lui
Eminescu, dacå ne gândim cå a ajuns så se sinucidå. El, care în primåvara
lui 1886 cerea internarea lui Eminescu, pe care-l socotea pråbu¿it moral ¿i
fizic, a suferit într-adevår de sifilis. Ironia sor¡ii, la câteva luni dupå ce
Eminescu a påråsit Boto¿anii, Harieta era anun¡atå cå Pompiliu este bolnav
(„Domni¿oara Andrei, mi-a spus o tristå veste, cå d-nu [Miron] Pompiliu
este foarte bolnav...” – 26 septembrie 1888). O lunå ¿i ceva mai târziu i s-a
cerut Harietei så-l ia în grijå ¿i ea a acceptat: „¥mi vine foarte greu a’l cåuta
pe D-nul ... fiind cå îmi este stråin, al doilea e timp de iarnå ¿i n’am de cât
douå odåi, dintre cari una e tot rece. Cu toate aceste înså, så vie la mine
pentru dou sau trei luni, cåci nu pot ¿ti cât va dura cura” (10 noiembrie).
Vreo douå såptåmâni mai încolo, Harieta informeazå Ia¿ii: „Cred cå ¿ti¡i cå
azi opt zile a venit d-nul ... într’o stare de m’am speriat. ¥ntâia noapte am
plâns de mila lui. El este foarte greu bolnav ¿i ceia ce’i mai de temut, este cå
e de o constitu¡ie mai slabå de cât mine. (...) Boala lui este localizatå la
rårunchi. Se miarå doctorul cum de medicii din Ia¿i au låsat så ajungå la un
a¿a grad un om, care probabil s’a cåutat de sifilis, înså se vede n’a fost
cåutat cu seriozitate. Poate så aibå noroc så scape!” (27 noiembrie 1888).
M. Pompiliu a mai stat la Harieta încå douå luni, plecând cam în perioada în
care Eminescu era sechestrat definitiv la Bucure¿ti: „Asearå, cu trenul de 5
oare, a plecat pacientul meu. Doi doctori ’mi-au zis cå boala lui s’ar fi
pronun¡at la cap inflamåndui-se peli¡a pe crieri; înså eu sper cå medicii
se’n¿alå, fiind cå ¿i de Mihai ziceau cå creerul îi este paralisat ¿i aståzi este
sånåtos” (30 ianuarie 1889).]

I. N. ROMAN

sau Cum se sminte¿te un om zdravån.
Dacå doctorul P. Zosin nu minte, în ziua de 5 noiembrie 1886, Eminescu

trebuia så se afle în arestul Poli¡iei. Biografii ¿i istoricii literari, afirmând explicit
ori doar sugerând, leagå acest posibil fapt (dovedit doar cu pretinsa transcriere

a unui document inexistent) cu un pasaj dintr-o mårturie a lui I. N. Roman,
care, într-un interviu acordat Adevårului literar ¿i artistic (vezi O paginå ineditå
din via¡a lui Eminescu, numårul 535 din 8 martie 1931), poveste¿te de o arestare
a lui Eminescu, din ordinul prefectului Poli¡iei ie¿ene. Pasåmite, declara¡ia lui
I. N. Roman ar dovedi, aproape cinci decenii post factum, autenticitatea unor



30 Nr. 6-9Semnele timpului

„documente” publicate de P. Zosin. ¥nainte de toate, acolo unde încape o
minciunå, se gåse¿te loc ¿i pentru altele, a¿a cå existen¡a a douå variante
complementare, provenind din tot atâtea surse, nu este, obligatoriu, dovadå
indubitabilå cå ambele ar spune adevårul. ¥n al doilea rând, detaliu foarte
important, cu 44 de ani înainte, pe când conducea ziarul Liberalul, acela¿i
I. N. Roman afirma în paginile numitei gazete lucruri complet diferite.

Så a¿ezåm fa¡å în fa¡å afirma¡iile fåcute de I. N. Roman în 1887 ¿i în 1931:

1887, iulie 18. Eminescu la spitalul din Târgu Neam¡

„Earna trecutå, poetul nostru M. Eminescu cåzuse greu bolnav de picioare.
Epitropia Ospitalului Sf. Spiridon, våzându-l lipsit de mijloacele necesarå, l-a trimes la
spitalul din Târgu-Neam¡. Aflându-se aceasta, toate ziarele noastre fårå deosebire de
culoare politicå, precum ¿i multå lume orå¿eneascå pretinså «cultå», manifestarå
necontenit compåtimirea ¿i îngrijirea lor pentru marele poet. ¥ndemnuri, care de care
mai patriotice-na¡ionale, nu lipseau. Unii tineri studen¡i universitari de aice, ¿i ei foarte
hotårå¡i så vie în ajutorul D-lui Eminescu, anun¡aserå urbi et orbi cå vor da o
representa¡ie teatralå în benmeficiul acestui geniu. Se adresarå chiar cåtre el ¿i primirå
consim¡irea lui, ceea ce se anun¡ase imediat prin toate ziarele. Se mai glåsuia, cå d-lor
nu se vor mul¡umi numai cu Ia¿ii, ci vor da representa¡ii teatrale ¿i prin jude¡e. Publicul
våzând atâta ardoare din partea tinerilor ini¡iatori îi aplaudå. Se vede înså cå o comedie
nu trebuie aplaudatå înainte de representa¡ie, cåci – cu toate aplausele publicului, –
concursul teatralic buciumat în toate pår¡ile cu atâta hotårâre, a råmas baltå. Eminescu,
låsat fårå sprijin, era nevoit, ca de la Neam¡ så se ducå la Boto¿ani punându-se sub
îngrijirea surorei sale Henrieta, care, fiind ¿i ea bolnavå, abia dacå dispuse de mijloacele
cele mai restrânse pentru via¡a ei.

1931. „Eminescu în arest

O datå l-am våzut la vechiul teatru de la Copou, la o reprezenta¡ie. Era abåtut,
nepåsåtor de ce era în jurul såu, îngrijindu-¿i rånile dela picioare, nepåsåtor fa¡å de
privirile spectatorilor.

Uneori – poate din instinct erotic, sau poate fiindcå moda i se pårea ridicolå, –
apuca femeile de «turnurå» pe stradå…

¥n cele din urmå G. Mor¡un, prefectul poli¡iei, – om cult, mai târziu secretar la
Interne sub Anastase Stolojan – se våzu nevoit så dispue arestarea poetului. Eminescu,
bolnav, cu mintea råtåcitå, fu re¡inut într-o camerå micå la comisariatul Despår¡irii I.
(...) // Dupå vre-o trei zile m-am dus så-l våd. (...) // Am rugat pe comisarul Dioghenide,
så-l lase så dejuneze cu mine ... Am ob¡inut învoirea ... (...) // O fripturå, suculentå, de
mu¿chiu, pu¡inå brânzå, câteva fructe, un pahar de vin ¿i o cafea l-au înviorat
numaidecât. (...)

Mi-a mai cerut vin. I-am råspuns cå nu mai am parale ¿i cå nu-l cunosc pe cârciumar
ca så-i cer pe datorie… S’a recules îndatå ¿i, par’cå ru¿inat, mi-a spus:

– Påcat, måi frate Roman, cå oameni ca noi n-au avere!...
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(Aici, to¡i autorii întrerup citarea – n. ns.)
Apoi dupå o pauzå:
– De ce nu-i scrii Nababului? Eu socot cå ¡i-ar trimite imediat câteva mii de lei…

Åla – n’auzi? – are atâtea bogå¡ii c’ar putea så pardoseascå tot ora¿ul c’un strat de
aur!...

Nu mult dupå aceea Eminescu a fost dus la Boto¿ani (subl. ns.), unde sorå-sa,
Henrietta, bolnavå ¿i ea, paraliticå, l-a îngrijit...” (Textul integral se aflå în Anexa 17).

[De ce majoritatea speciali¿tilor omit så publice ultimele rânduri citate?
Unii poate cå nu s-au deranjat så caute textul orginal prin arhive, preluând
ceea ce le oferiserå al¡ii. Al¡ii, mai documenta¡i, au epurat frazele finale nu
atât din cauza întrebårii: „De ce nu-i scrii Nababului?” (care, în fond, putea fi
eficient fructificatå ¿i împotriva lui Eminescu), cât din cauza cuvintelor
subliniate, care eliminå din poveste pretinsa trecere prin ospiciul de lângå
Månåstirea Neam¡ului. Cât prive¿te persoana numitå Nababul, aceasta nu
era o fic¡iune. Din amintirile lui Moses Gaster aflåm înså cå „unul din
marii no¿tri mo¿ieri pe påmântul cårora s-au descoperit mari resurse de
petrol”, G. Gr. Cantacuzino, „Era poreclit Nababul”.]

Diferen¡a dintre cele douå texte, scrise, repetåm, la distan¡å de mai bine de
patru decenii, este ¿ocantå. Practic, se contrazic douå ipostaze ale aceluia¿i
personaj: gazetarul ¿i memorialistul. ¥n 1887, când tråiau to¡i cei men¡iona¡i
de el ¿i când relateazå fapte recent petrecute, I. N. Roman-gazetarul invocå
trimiterea lui Eminescu „la spitalul din Târgu Neam¡” (care nu era ospiciu!),
dar între explica¡iile acestei hotårâri nu figureazå ¿i a¿a-zisul „instinct erotic”,
care l-ar fi determinat pe Eminescu så apuce „femeile de «turnurå» pe stradå”.
Pur ¿i simplu, în toamna lui 1886 acesta „cåzuse greu bolnav de picioare” ¿i
era „lipsit de mijloacele necesarå” tratamentului. De aceea, în 1887, când tot
ceea ce a scris se baza pe date certe, culese poate personal, nu a amintit nici un
cuvânt despre pretinsa arestare ¿i, lucru la fel de important, din relatarea lui nu
reiese cå Eminescu ar fi plecat din Ia¿i împotriva voin¡ei lui ¿i înso¡it de un
jandarm (cum apare în pove¿tile altora).

Când e I. N. Roman de bunå-credin¡å? ¥n interviul din 1931 el poveste¿te
cå prefectul ar fi fost obligat så-l re¡inå pe Eminescu „într-o camerå micå la
comisariatul Despår¡irii I”, deoarece acesta ar fi fost „bolnav, cu mintea
råtåcitå” – diagnostic care n-are nimic comun cu boala „de picioare” ¿i cu
såråcia, invocate în 1887. S-a numårat ¿i el printre acei „memoriali¿ti” cårora,
pe måsurå ce trece timpul, li se limpeze¿te mintea, ca vinul în damigeanå.
Drept dovadå, tot în interviul din 1931, I. N. Roman mårturise¿te:
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„Eu l-am cunoscut pe Eminescu la ultimul banchet al «Junimei» de la Ia¿i, dupå
un an de la stråmutarea «Convorbirilor Literare» la Bucure¿ti. Poetul era dupå prima
crizå a bolii sale. Asta nu înseamnå cå nu-l mai våzusem pân’ atunci. Îl mai våzusem ca
toatå lumea, pe stråzile Ia¿ilor; ¿i-l mai våzusem la biblioteca Universitå¡ii vechi, citind
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 fåcea slujba aproape cu plåcere” (subl. ns.).

Mai mult, în pasajul subtitrat „Boala poetului”, când reporterul îl întreabå
dacå ¿tie „vre-o întâmplare caracteristicå din via¡a poetului”, I. N. Roman
råspunde senin cå sånåtatea acestuia „pårea bunå” (deci, el nu observase
nimic suspect în comportarea lui Eminescu). Spre edificare, iatå în întregime
råspunsul la întrebarea citatå:

„Mai nimic care så merite a fi relevat. Sånåtatea lui Eminescu pårea bunå. Mul¡i
îl credeau chiar cu desåvâr¿ire vindecat ¿i destoinic pentr’o nouå activitate literarå.
Boala înså îl submina continu[u], pe nesim¡ite. Manifestårile ei se accentuau zilnic.
Pentru el ¿i pentru sånåtatea sa Eminescu era de o indiferen¡å de necrezut. El î¿i tråia,
în cea mai pregnantå realitate, filosofia inertå din «Glossa»: nu spera nimic, n’avea
teamå de nimic ¿i råmânea la toate rece! Mânca, dacå avea ce; bea, dacå i se oferea
– ¿i dacå i se oferea mult, bea fårå måsurå... Dormea unde apuca...

¥ngrijirile unei mame iubitoare, ale unei surori sau ale unei so¡ii devotate – de care
ar fi avut atâta nevoe – i-au lipsit. ªi ceiace e revoltåtor, a¿i putea zice criminal, e cå
nimeni nu i-a venit, atunci, în ajutor: nici Statul, nici prietenii politici ¿i literari – nimeni!

Am avut întotdeauna, am ¿i aståzi convingerea nestråmutatå cå poetul care a
luptat cu mizeria ¿i cu foamea ca «så toarne ’n formå nouå limba veche ¿i ’n¡eleaptå»
¿i så dea sim¡irilor celor mai înalte ¿i cugetårilor celor mai adânci atâta gingå¿ie,
avânt ¿i conciziune, a murit cu zile...

Eminescu avea nevoe de un tratament serios ¿i de lungå duratå. Cum se vindecase
dupå primul tratament, s’ar fi vindecat de bunå seamå ¿i acum, în urmå, dacå ar fi fost
luat în pripå. Diagnozele postume ale incurabilitå¡ii sale seamånå mai mult a scuze
tardive ¿i slabe pentru o nepåsare condamnabilå. Adevårul e cå îngrijirile ¿i tratamentul
medical de care poetul avea nevoe cereau oarecare sacrificii pe care nu s’a gåsit nimeni
dispus så le facå...

¥nlocuit din postul de sub-bibliotecar, Eminescu råmåsese literalmente fårå
mijloace de existen¡å. E drept cå vreo câ¡iva prieteni cåutau så-i vie în ajutor,
întrebuin¡ând tot felul de «trucuri» pentru a nu-i jigni susceptibilitatea... ªi fiindcå e
interesant a cunoa¿te câte ceva din via¡a lui Eminescu din aceastå perioadå, amintesc
unul din aceste «trucuri» spre a dovedi cå poetul le în¡elegea ¿i cå numai såråcia ¿i
nevoia, în definitiv, îl silirå så accepte...”
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Ca om de preså, I. N. Roman se numåra printre ie¿enii cei mai bine
informa¡i. Dacå nici el (redactor-¿ef al unui ziar al liberalilor, atât de sever
sanc¡iona¡i în Timpul), nici prietenii lui nu sesizaserå cå Eminescu ar avea
atitudini ciudate, reiese fårå dubii cå acestea nu au existat decât în închipuirea
unora. Paradoxal, înså, I. N. Roman afirmå: „Boala înså îl submina continu[u],
pe nesim¡ite. Manifestårile ei se accentuau zilnic”. Aceste cuvinte sunt, credem,
rodul prea marii lui încrederi în scenariile deja scrise pe marginea destinului
eminescian. Situa¡ia lui ne aminte¿te de Livia Maiorescu: atunci când, pe
peronul Gårii de Nord, îl întâlne¿te pe acela¿i Eminescu de dinainte de 28
iunie 1883, ea pune mai mic pre¡ pe propriile constatåri nemijlocite, decât pe
zvonurile vehiculate în preså. La fel pare så se fi întâmplat ¿i cu I. N. Roman.
¥n 1887, el a pus în paginile ziarului Liberalul adevårul, a¿a cum îl percepuse
nemijlocit. Peste 16 ani, medicul P. Zosin avea så publice textele a douå pretinse
documente, care contraziceau declara¡iile din Liberalul, oricum, de mult uitate.
Presupunând cå ar fi citit abera¡iile lui Zosin imediat ce au apårut, într-o
publica¡ie totu¿i de specialitate ¿i, deci, cu circuit restrâns, ce era så facå I. N.
Roman (¿i al¡ii ca el)? Putea el så conteste spusele lui Zosin, care avea ¿i atuul
de a fi de profesie medic ¿i pe acela de a pretinde cå ar fi putut cerceta arhivele
ospiciului de lângå Månåstirea Neam¡ului? Putea I. N. Roman så ¿tie dacå nu
cumva fuseserå întocmite ¿i documente de care nu avusese habar la vremea
respectivå? Asta, ca så nu mai vorbim de inevitabila amnezie, care, la mai
bine de un deceniu ¿i jumåtate de la consumarea „faptelor” sugerate de Zosin,
î¿i fåcea din plin sim¡ite efectele ¿i asupra lui.

Deoarece tot mai multe lucråri biografice se refereau la „alienarea” lui
Eminescu, devine foarte probabil ca I. N. Roman så fi fost el însu¿i una dintre
multele victime ale acestei uria¿e dezinformåri, care a fåcut ca lumea întreagå
så se uite la alb ¿i så fie convinså cå e negru. Faptul cå, în 1887, el nu relateazå
vreo faptå ciudatå comiså de Eminescu de care så fi auzit sau la care så fi fost
martor îi oferå un spor de credibilitate. Cele câteva confuzii pe care le face în
1931 au la bazå informa¡ii ulterioare lui 1889, preluate din prea multa încredere
acordatå unor oameni care nu o meritau. Inclusiv amintirea potrivit cåreia
Eminescu „apuca femeile de «turnurå» pe stradå” (la care Liberalul nu face
nici o referire în 1887) poate så se datoreze mediatizårii intense a acestei
calomnii, pe de o parte, ¿i uitårii lui I. N. Roman, pe de altå parte. Auzind din
prea multe guri acela¿i neadevår, a ajuns så creadå sincer cå Eminescu ar fi
trecut prin ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, din cauzå cå se lega de
femei pe stradå, ignorând (sau ne¿tiind?) cå, atunci când C. Mille a folosit
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exact acest pretins simptom de „nebunie lucidå”, Eminescu i-a råspuns
imediat acestuia în scris, închizându-i gura ¿i obligând ziarul care îl gåzduise
så se delimiteze de abera¡iile lui du¿månoase.

Cum spuneam, biografii leagå declara¡ia lui I. N. Roman de emiterea
a¿a-numitei constatåri medicale, semnate de doctorii Iuliano ¿i Bogdan,
deoarece, dacå este „periatå” de unele afirma¡ii, relatarea lui Roman cade
månu¿å tezei adep¡ilor lui Zosin, ca atestare suplimentarå a veridicitå¡ii
acesteia. Ea poate så inducå în eroare cu atât mai mult cu cât I. N. Roman s-
a întâlnit nu o datå cu Eminescu pe stråzile Ia¿ilor ¿i, deci, cititorul poate
presupune cå ¿tie ce spune. ¥n realitate, istoria literarå a fåcut abstrac¡ie de
unele afirma¡ii din mårturia lui, preluând doar ceea ce i-a convenit. ¥n plus,
nu se poate admite ideea cå afirma¡iile fåcute de I. N. Roman în 1931 ar fi
argumente care sus¡in teoria lansatå de Zosin în 1903, din simplul motiv cå
evolu¡ia contradictorie a mårturiilor lui I. N. Roman probeazå cå acesta a
fost influen¡at de Zosin ¿i de al¡ii ca el, nu invers.

I. N. Roman, chiar dacå î¿i însu¿e¿te ¿i varianta celorlal¡i, måcar are
meritul de a nu-¿i ¿terge cu buretele – voluntar ¿i în întregime – propriile
amintiri, modificându-le sau renun¡ând complet la ele, în favoarea prejudecå¡ii
generale. Cu toate acestea, frazele citate mai sus con¡in o informa¡ie care
pune sub semnul îndoielii onestitatea relatårii privind întâlnirea autorului cu
Eminescu, în arestul Poli¡iei. Dar asupra ei vom reveni la momentul potrivit.

Em. Al. MANOLIU

Em. Al. Manoliu a fost un alt gazetar plåtit pe statele ziarului ie¿ean
Liberalul. ¥n articolul intitulat Din timpul când Eminescu locuia în Ia¿i (Ora¿ul
nostru, 11 iulie 1928), citim între altele:

„Prietenii îl cercetau regulat, dar nu-l puteau opri de la unele ispråvi, fiindcå
devenise foarte îndåråtnic. Singurul om care avea asupra lui un ascendent mai mare
era Titus Maiorescu, dar de la Bucure¿ti nu se putea ocupa de dânsul decât prin Creangå
sau Miron Pompiliu ¿i prin ei îi trimetea lunar, sub cuvânt de onorar de la redac¡ia
«Convorbirilor literare», un mic ajutor...”

„Unele ispråvi”? Care anume? Ascendentul lui Maiorescu? Cum î¿i
exercita, concret, magistrul aceastå pretinså autoritate moralå? Noi ¿tim
cå, referitor la Maiorescu, Eminescu nu invocå o desåvâr¿itå eticå, ci:
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„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...”

Bani trimi¿i prin Creangå „sub cuvânt de onorar”? Onorariu pentru ce,
când Eminescu nu mai publicase nimic? ªi dacå ar fi fost onorariu, care ar fi
motivul pentru care nu i-ar fi fost trimi¿i direct lui Eminescu? A fost Manoliu
indus în eroare? Poate. Asemenea cuvinte pot sluji în mod cert nejustificatei
îmbunåtå¡iri a imaginii lui Maiorescu, înså sunt extrem de periculoase pentru
Adevår, cåci, dacå n-ar fi contrazise de documente a cåror autenticitate se aflå
mai presus de orice îndoialå, ar fi aproape imposibil de contestat.

Manoliu încearcå så convingå cå îl respecta pe Eminescu ¿i cå i-ar fi fost
apropiat, dar nimic din ceea ce spune nu aratå cå ar fi schimbat douå vorbe,
cåci relateazå doar ceea ce acesta fåcea sau discuta cu al¡ii, niciodatå cu el.
Când Eminescu ar fi fost arestat, mai mul¡i ar fi alergat „spre a interveni så nu
i så facå vre’-un råu”, dar dintre to¡i, tocmai el, Manoliu, i-ar fi cerut – cu
succes – comisarului så-l lase în libertate.

De¿i aminte¿te ¿i el de trecerea lui Eminescu pe la Poli¡ie, relatarea lui
Em. Al. Manoliu se deosebe¿te de a lui I. N. Roman. Iatå spusele lor, a¿ezate
fa¡å în fa¡å:

I. N. Roman: „Am rugat pe comisarul Dioghenide, så-l lase så dejuneze cu mine la
o «locantå» din apropiere, peste drum de «Tufli». Am ob¡inut învoirea, cu obliga¡ia
så-l aduc înapoi îndatå dupå dejun, «ca så nu-¿i gåseascå beleaua cu prefectul». //
Eminescu m-a urmat bun, bucuros. // La «locantå» s’a întâmplat så fim singuri, într’o
camerå de subsol.”

Em. Al. Manoliu: „Comisarul Deoghenide, era un om sub¡ire ¿i avea multå stimå
pentru marele poet, a¿a cå la cererea mea el îl låså liber pentru a-l duce la redac¡ia
«Liberalului» care se afla atunci în apartamentul de alåture de farmacia de azi a d-lui
dr. Cåpå¡ânå. Acolo l’am gåzduit cinci zile împreunå cu d. Ioan Roman, redactor ¿i el la
ziar, servindu-i masa cucoana Maria birtå¿i¡a studen¡ilor Universitari ¿i a micilor
func¡ionari, care se afla în aceia¿i curte.”

Cele douå versiuni par så semene, iar precizarea numelui comisarului
spore¿te aparen¡a autenticitå¡ii. Desigur, douå persoane nu percep acela¿i fapt
în mod identic, din varii motive. Pânå unde pot så meargå înså diferen¡ele
dintre relatårile aceluia¿i eveniment, în situa¡ia în care cei care îl povestesc
au fost direct implica¡i? Credem cå între varianta ªni¡el, care dureazå în jur
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de un ceas ¿i constå în a-i oferi lui Eminescu ceva de mâncare în condi¡ii
paralele cu Legea, dupå care este din nou predat Poli¡iei, ¿i varianta Motelul,
în care acesta este cazat aproape o såptåmânå în redac¡ia ziarului la care
lucreazå povestitorii este o deosebire prea mare pentru a putea fi justificatå
prin individualitatea percep¡iei ori prin interven¡ia uitårii.

Motivul pentru care Eminescu ar fi ajuns la Poli¡ie diferå ¿i el, Manoliu
pretinzând cå ar fi avut loc un unic ¿i nelåmurit incident (Eminescu „atåcå pe
o doamnå bine-cunoscutå în societatea ie¿anå”), în vreme ce I. N. Roman
fredoneazå refrenul prinderilor de turnurå, prezentând gestul drept obi¿nuit.
Ambii autori cunosc lucrurile în dataliu, dar nici unul n-a fost martor la
petrecerea evenimentelor! ªi, mai mult, când Eminescu tråia, n-au îndråznit
så-i punå în seamå astfel de fapte, ziarul la care lucrau pe atunci relatând cu
totul altceva.

De ce în lucrårile de specialitate Manoliu nu este citat la fel de frecvent ca
I. N. Roman? Poate pentru cå în mica lui nara¡iune personajul central nu este
abandonat la Poli¡ie, så poatå veni medicii Iuliano ¿i Bogdan så-l examineze.
Ba, mai mult, prin ultimul paragraf al textului såu, el contestå vreo implicare
a autoritå¡ilor ie¿ene:

„Cu faptul acesta (atacarea bine cunoscutei doamne – n. ns.) s’a råspândit ¿i în
Bucure¿ti ¿tirea despre agravarea boalei genialului Eminescu ¿i mem-brii marcan¡i ai
Junimei în¡elegându--se între ei l’au luat din Ia¿i spre a-l îngriji într’un sanatoriu din
stråinåtate” (subl. ns).

Cum I. N. Roman, ¿eful de-atunci al lui Manoliu, afirmå cå Eminescu ar
fi „fost dus la Boto¿ani” ¿i cum între Boto¿ani ¿i „sanatoriu din stråinåtate”
diferen¡a este substan¡ialå, era de a¿teptat ca biografii så o observe ¿i ei. Cele
douå destina¡ii atât de diferite sus¡inute de Manoliu ¿i de Roman aratå cå nici

unul dintre ei nu a auzit la vremea respectivå de internarea lui Eminescu

în ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului. ªi asta în pofida faptului cå
erau jurnali¿ti la Liberalul ¿i cå au contribuit la na¿terea debordantului folclor
care l-a îngropat pe Eminescu pentru a doua oarå. De altfel, Liberalul din 18
iulie 1887 nu invoca nici Boto¿anii, nici vreun „sanatoriu din stråinåtate”,
oferind o a treia variantå, asupra cåreia vom reveni. ¥n plus, fårå så vrea, chiar
contestå cå Eminescu ar fi fost internat în balamucul de la Neam¡, scriind cå
acesta, råmas „fårå sprijin, era nevoit ca de la Neam¡ så se ducå la Boto¿ani”
(dacå Eminescu ar fi fost bolnav ¿i internat în balamuc, nu ar fi avut nevoie
de un „sprijin” pentru a råmâne acolo).
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Matilda CUGLER(-PONI)

¥n numårul din 11 iulie 1928 al ziarului ie¿ean Ora¿ul nostru, Matilda
Cugler(-Poni) semneazå articolul intitulat Când l’am våzut pe Eminescu întâia
datå. Citåm:

„Era dupå marea serbare de la Putna (14 august 1871 – n. ns.), când s’a strâns
acolo o imenså mul¡ime de oameni, din toate pår¡ile locuite de români. (...)

¥n una din zile Scipione Bådescu, redactorul Curierului de Ia¿i, singura gazetå
localå pe vremea aceia, a întrebat pe mama mea, dacå-i permite så-i prezinte pe câ¡iva
tineri litera¡i din Bucovina ¿i Transilvania. ¥ntre ei era ¿i Eminescu, care începuse så fie
cunoscut ca poet” (publicase 5 poezii în Convorbiri literare – n. ns).

Nu ¿tim ce calitå¡i avea mama Matildei (o altå Matilda, nåscutå Herfner,
so¡ie a arhitectului austriac Carol von Cugler), pentru ca acei „tineri litera¡i
din Bucovina ¿i Transilvania” så vrea s-o cunoascå ¿i, datå fiind scåzuta
credibilitate a întregului text, nu excludem varianta în care solicitarea så fi
venit din sens invers, din partea cuiva din familia Cugler (poate prin mijlocirea
lui V. Burlå, cu care Matilda Cugler e posibil så se fi aflat în rela¡ii mai strânse,
dacå ne gândim cå în anul urmåtor s-au cåsåtorit). De asemenea, nu ¿tim ca
Slavici så pomeneascå aceastå vizitå, de¿i în Amintiri acordå mult spa¡iu serbårii
de la Putna.

„Când a intrat grupul de tineri în caså, s’a fåcut tåcere ¿i Bådescu a fåcut
prezentårile. Era ceva cu-rios! Eminescu, elegant, ¡inându-se foarte drept, cu capul
ridicat ¿i pårul lung dat înapoi, avea aerul unui prin¡ înso¡it de suita sa.

Cu dânsul au venit Slavici, Miron Pompiliu ¿i al¡ii pe care i-am uitat, to¡i litera¡i
din Bucovina ¿i Transilvania.”

Ce zvârcoliri de gânduri or fi avut loc în sinea tinerei Matilda, ca så-i parå
„curios” faptul cå Eminescu era „elegant” ¿i cå se ¡inea „foarte drept, cu
capul ridicat”?

O anume „Madame Peretz”, aflatå în vizitå la gazdå i-a cerut lui Eminescu
så recite una dintre poeziile lui, iar Matilda înså¿i a ales Epigonii.

„Fårå så se ridice în picioare, cum fac to¡i care declamå ceva, Eminescu a început
så spue «Epigonii». N’am auzit nici odatå declamând a¿a de råu.”

Ceva mai jos, când se referå la revederea ei cu Eminescu, Matilda Cugler
scrie:
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„¥ncå ceva era schimbat la dânsul: citea admirabil ¿i spunea versurile ca un mare artist. Cum
s’a fåcut acest lucru nu ¿tiu.”

Nici noi nu ¿tim, dar dacå autoarea spune adevårul, ne întrebåm dacå nu
cumva Eminescu a cam luat-o peste picior pe fran¡uzoaica Peretz, care vorbea
stâlcit române¿te, dar ¡inea mor¡i¿ så i se recite în aceastå limbå.

Cum orice întâlnire se încheie odatå ¿i-odatå, ¿i Eminescu trebuia så ¿i
plece:

„Când a luat ziua bunå a spus «Plec în stråinåtate. – Cred cå am så stau trei ani,
dar nu sunt sigur. Când må voi întoarce vin la Ia¿i. Så ne vedem sånåto¿i![»] A plecat!
Când a revenit la Ia¿i, nu’mi aduc aminte câtå vreme trecuse de la întâia  venire, – doi
sau trei ani, – nu mai era acela¿ om. Mai slab ¿i nu mai purta capul sus, cu aerul
mândru ¿i rece, ca în trecut, ci umbla cu capul în jos ¿i pårea obosit. Cineva din cunoscu¡i
ne-a spus cå Eminescu a fost greu bolnav de tifos într’un sanatoriu din Berlin. Mai
târziu s’a aflat înså cå fusese nebun.”

A¿adar, Eminescu intrase în caså mergând „cu capul ridicat”, luase loc ¿i
recitase Epigonii, dupå care rolul i se terminase, în scenå începând så se agite
ceilal¡i „litera¡i”, to¡i „veseli ¿i vorbåre¡i” (spre deosebire de el, care „pårea
gânditor ¿i cam trist”), ultimele lui replici rostindu-se la plecare, când
raporteazå asupra unui viitor despre care el însu¿i nu ¿tia mai nimic? La data
la care plaseazå Matilda Cugler întâlnirea ei cu „litera¡ii”, Eminescu era de
doi ani student la Viena. El a întrerupt studiile prin mai-iunie 1872, din cauza
lipsei de sus¡inere materialå – deci s-a întors în ºarå la numai câteva luni dupå
serbarea de la Putna, nu dupå „doi sau trei ani”. Câteva luni a stat într-adevår
în Ia¿i, de unde într-adevår a plecat la Berlin (în octombrie), dar cu nici un
chip el nu putea så ¿tie în august 1871 cå va începe aceastå experien¡å.

Dacå unele inexactitå¡i sunt explicabile ¿i dacå modul în care Matilda
Cugler dramatizeazå scena despår¡irii ne poate face så zâmbim, încheierea
pasajului nu mai e nici justificatå, nici amuzantå. Cineva ar fi lansat zvonul cå
Eminescu s-ar fi îmbolnåvit de tifos la Berlin, dar „Mai târziu s’a aflat... cå
fusese nebun”, zice femeia cu versuri ¿i vedem încå o datå cât de periculos
pentru adevår poate deveni cineva care, având o precarå dotare artisticå ¿i
atrac¡ie cåtre morbid nimere¿te într-o intersec¡ie a zvonurilor.

„¥mi mai aduc aminte de ceva straniu. Era într’o zi de toamnå întunecoaså ¿i tristå.
La noi era ¿i multå lume între care Eminescu, Slavici, Pompiliu, Butnårescu, Pictorul
Verussi ¿i câteva Doamne. Se vorbea de tot soiul de lucruri înså de loc vesele. Din una în
alta a început så se vor-beascå de moarte ¿i Verussi se adreså lui Butnårescu spunându-i:
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«ce moarte ¡i-ai alege tu Samsoane?» El ¿tiea cå Butnårescu e foarte fricos ¿i nu-i
plåceau a¿a vorbe. Atunci Eminescu cu glasul lui lini¿tit a spus: «Eu a¿i dori så mor
nebun... E cel mai bun lucru, fiindcå perzându-¡i personalitatea, nu-¡i mai dai
seama de nimic».”

Semnatara acestor rânduri nu era nebunå, dar cele de mai sus ne conving
cå nu-¿i dådea seama de multe. Cetå¡ean harnic la stricat peni¡e ¿i hârtie, Matilda
Cugler n-a avut nimic special împotriva poeziei, de¿i opera ei poate crea uneori
aceastå impresie. Ea produce metodic versuri ¿terse, bibiluri nici urâte, nici
frumoase, dar goale ¿i frecvent cu note amare, pårând aproape obsedatå de
tema iubitei påråsite – fapt de naturå så dea o umbrå de credibilitate ¿i zvonului
cules de Cålinescu despre ea:

„...bârfitorii spun cå umbla så se înso¡eascå chiar cu Eminescu, ceea ce acesta
dezmin¡ea” (Istoria literaturii române).

Dac-o fi fost a¿a, så nu-l socoteascå nebun?

RIRIA
„Nu a trecut mult ¿i-l våzui coborând anevoie calea cåtre rotundul, unde ståtusem

atât de des ¿i vorbisem atât de multe. Se a¿ezå cu greu  pe banca din fa¡a mea ¿i-mi zise:
– Ehei, se apropie funia de par! Ce råu îmi pare cå må duc! Mi se pare cå las în

locurile astea tot ce mai råmåsese viu în sufletul meu; ¿i amara singuråtate må  va
curpinde iar.

– De ce zici astfeliu? Nu ai så fii tot între oameni?
– E¿ti vecinic singur când e¿ti împreunå cu acei ce nu sim¡esc la feliu cu tine. […]
– La anul ai så mai vii pe aice?
– A¿a cred, în lunile de varå.
– Eu înså sunt sigur cå n-o så mai viu niciodatå. Pentru mine ce are så fie e scurt de

måsurat… Cred cå în curând o så-mi sune oara plecårii, pe care o doresc tare. […]
– De-mi va ¿ti un spital de ¿tire, så nu-mi ¿tie lungå vreme.
– Ce deznådåjduit e¿ti! Se vede cå sufletu-¡i sårmanul e atât de plin de amar, cå nu

mai încape în el nici o picåturå de mângåiere.
– Paharul când e plin, o picåturå de întrece se varså, fie de miere sau de fiere…”

Cite¿ti ¿i, dacå e¿ti binevoitor, po¡i gåsi o scuzå: dialogul ar fi reprodus
cu aproxima¡ie, cåci Riria nu l-a scos de pe reportofon. ¥n cazul de fa¡å,
interpretåri putem da din bel¿ug, dar certitudini nu avem deloc. Pentru ca
Riria så merite aten¡ia noastrå, ea trebuie, înainte de toate, så ne convingå cå
nu spune decât adevårul. Faptul cå, într-un fel sau altul, l-a convins pe
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Eminescu så-i scrie într-un caiet poezia La steaua nu reprezintå o garan¡ie,
iar excesiva ¿i grosiera literaturizare a întâlnirilor ¿i a conversa¡iilor pe care
le-a avut sau doar pretinde cå le-ar fi purtat cu Eminescu råmâne neinspiratå
¿i ca op¡iune tehnicå, ¿i ca formå.

„– Ce zici de oamenii no¿tri de la sate? Au ¿i ei acum bonton! Nu-i auzi vorbind
sårmanii decât madam (interpela el plin de amåråciune si dezgust), mersi, pardon… ªi
plecându-se spre cel mai apropiat de el, luându-i plosca din mâni, îi zise: «Ia då-mi,
bade, plosca-ncoace ca så beau pu¡in rachiu; cåci în biata noastrå ¡arå doarå el mai
este viu!» ªi mergând din când în când, mai dådea câte o zdravånå ciupiturå femeilor;
iar bårba¡ii, fålo¿i cå le ¡inea în seamå, îi dådeau mereu plosca la gurå.

Peste o orå, când hotårâsem så plecåm spre Bârnova, îl gåsiråm culcat cu capul pe
piatra unui mormânt uitat… L-au ridicat cu greu ¿i l-au pus în car, unde el înså nu se
de¿teptå, pânå ce ajunseråm acaså” (subl. ns.).

Nea¿teptatå abordare a infrac¡iunii „ciupirea femeilor”! Localizarea  nu
se mai limiteazå la inerta turnurå, ciupitorul învine¡ind derma – mai finå sau
mai båtåtoritå, de la o zonå la alta a trupului. ªi mai ciudat este înså faptul cå
bårba¡ii fericitelor femei erau atât de încânta¡i de bunåvoin¡a lui Eminescu,
încât nu ¿tiau ce så facå pentru a prelungi plåcerea ¿i mândria pe care
în¡elegem cå le tråiau cu to¡ii, la cote înalte. Numai Riria, såraca, n-a avut
parte. Tocmai ea, femeia cu rimå!

Ririei îi cam fug ideile ¿i ea, dulce, se preface a nu observa cum firul
narativ i se taie brusc, tocmai când Eminescu asudase ciupind tot cuconetul
din zonå. Nu ¿tim de ce, în plinå campanie de ciupire a sexului – mai mult
sau mai pu¡in – frumos, Eminescu se desparte de grup (altfel, cum l-ar
mai fi  „gåsit” ceilal¡i?) ¿i, într-un moment astral neprecizat, adoarme
profund (dar nu oriunde ¿i oricum, ci „cu capul pe piatra unui mormânt”,
care era unul special, „uitat” de lume), pentru a se mai trezi fix în clipa
în care boii care-l tractau s-au oprit „acaså”. Ce (n-)o fi fost în mintea
Ririei atunci când scrie cå Eminescu ar fi adormit într-o nefireascå pozi¡ie?
Melodramå ¿i imagina¡ie morbidå!

Al. CHIBICI-REVNEANU
„Numai în epocile surescitårii sale patologice aluneca în atitudini prea îndråzne¡e,

ofensatoare. ¥n cele câteva reprize ale bolii, Eminescu nu avea propriu-zis manifeståri
de furie primejdioase. Delirul såu nu avea alte descårcåri de ordin muscular, decât
mi¿cårile de expresia a intenselor lui procese afective. Acestea alternau între extreme,
de la exaltarea triumfalå, la adânca triste¡e, de la spaimå, la beatitudine. Dar starea
depresivå era predominantå.”
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Chibici uitå så men¡ioneze un lucru deosebit de important: la ce perioadå
se referå ¿i, în cazul în care nu a fåcut personal constatårile invocate, de la
cine a cules aceste informa¡ii. Dupå 28 iunie 1883, exceptând implicarea
directå în internarea la Döbling ¿i participarea la cålåtoria în Italia, Chibici
nu a mai avut decât foarte rare ocazii så-l întâlneascå pe Eminescu – niciodatå
între patru ochi. Prin urmare, ¿i el vorbe¿te dupå ureche.

Extrem de important este ¿i faptul cå el nu precizeazå fa¡å de cine ar fi
avut Eminescu „atitudini prea îndråzne¡e, ofensatoare”. Bunåoarå, când
Eminescu i-a aruncat din tren lui Maiorescu: „Argus!”, docilul Chibici l-o fi
socotit altfel decât îndråzne¡ ¿i ofensator?

La 7 aprilie 1884, îndatå ce ajung în Ia¿i, Chibici, ca „prieten intim” al
lui Eminescu, îi trimite lui Maiorescu urmåtoarea telegramå:

„Eminescu instalat la Pompiliu. ¥n drum a avut semne foarte suspecte de recidivå.
Doresc sårbåtori fericite (cu ocazia Pa¿tilor – n. ns.).

Chibici”

Nimeni nu a aflat vreodatå în ce au constat acele „semne foarte suspecte
de recidivå”, dar consemnarea lor, precum se vede, a råmas ¿i este fructificatå.
E drept, fårå a se face abuz de ea, cåci prea e cusutå cu a¡å albå!

¥n lucrarea lui George Muntean, Eminescu. O sutå de documente noi,
din care am preluat-o, autorul precizeazå în subsolul paginii:

„Telegrama, trimiså la 7 aprilie 1884 din Ia¿i, de cåtre Alexandru Chibici Revneanu
lui Maiorescu, a fost publicatå de G. Teodorescu-Kirileanu în «Convorbiri literare»,
1906, p. 997.”

Cum în 1906 Chibici încå tråia (a murit în acela¿i an cu Maiorescu: 1917),
cine sau ce i-a re¡inut pe biografi, istoricii literari sau litera¡i mai pu¡in clar
profila¡i så-i cearå amånunte? Så nu te gânde¿ti cå subiectul fusese închis
încå de pe atunci ¿i cå Gheorghe Cålinescu nu a fåcut decât så perpetueze o
stare de fapt preexistentå, atunci când interzicea subalternilor så se
documenteze ¿i så scrie despre Eminescu? Så nu-¡i aminte¿ti de neputin¡a
Academiei Române în fa¡a aceluia¿i Cålinescu, care „Nestråmutat chiar în
fa¡a eviden¡ei”, a continuat så reproducå o falså fotografie a lui Eminescu
chiar ¿i „dupå publicarea unor argumente peremptorii ale neautenticitå¡ii
ei, fiind reluatå de editori ¿i în edi¡iile postume criticului”?
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 De asemenea, reamintim cå de la acest „prieten intim”, zis Chibici, nu
ne-au råmas referitor la Eminescu decât douå, trei rânduri, ¿i acelea preluate
de la al¡ii. ªi asta, în pofida faptului cå A. Chibici-Revneanu figureazå în
istoria literaturii române ca... memorialist (unica lui lucrare se nume¿te: Din
via¡a mea de voluntar. 1877–1878).

CHIBICI contra POMPILIU

Când råsfoim coresponden¡a „amicilor”, aflåm cå în aprilie 1886 Chibici
îi scrie lui Slavici:

„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”
(30 aprilie 1886).

Deci, în 1886, „Eminache a fost de pa¿ti în Bucure¿ti…”? Când aflå de
la Chibici – „prieten intim”, nu-i a¿a? – cå Eminescu ar fi fost în Capitalå,
cititorul se gânde¿te cå respectivii s-au ¿i våzut. La baza acestei påreri stå
neostoita repetare a unui neadevår: marea prietenie care i-ar fi legat pe cei
doi. Convins de tråinicia ¿i profunzimea ei, cititorul nu concepe ca Eminescu
så vinå în Bucure¿ti ¿i så nu se întâlneascå ¿i cu „amicul” Chibici. Om de
bunå-credin¡å, el î¿i imagineazå cå, de s-ar fi întâmplat una ca asta, Chibici
precis l-ar fi informat pe Slavici asupra acestei teribile surprize: Eminescu
venise în Bucure¿ti, dar îl ocolise tocmai pe el!

Toate acestea pot fi conexiuni pe care cititorul le face aproape fårå voie.
Ele sunt ni¿te simple concluzii tranzitorii, deduse pe cale logicå ¿i folosind
exclusiv bunul-sim¡. De aceea, este posibil ca mul¡i så nu observe cå textul

nu con¡ine nici o constatare directå, fåcutå de Chibici. Nici urmå de
impresie personalå (vizualå sau de altå naturå), rezultatå în urma unei
conversa¡ii nemijlocite cu Eminescu! Ba, Chibici nu oferå nici måcar numele
altor persoane, care l-ar fi întâlnit pe Eminescu ¿i de la care el ar fi aflat de
trecerea acestuia prin Capitalå. Unica frazå referitoare la Eminescu începe
cu enun¡ul cå acestuia „nu-i merge prea bine cu sånåtatea” ¿i se încheie
repetând ideea: „cu un cuvânt’i merge råu”. Mesajul este limpede, inten¡ia
– la fel.

Så citim acum ¿i ce-i scrie M. Pompiliu lui Maiorescu, douå såptåmâni
mai încolo:
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„De Pa¿ti aflându-må la Bucure¿ti, mi-a pårut foarte råu cå nu v’am putut întâlni
pentru ca så ne în¡elegem ce s’ar mai putè face în interesul lui Eminescu. Am vorbit cu
Doamna, ¿i mi-a promis cå îndatå ce ave¡i så vå întoarce¡i, are så se în¡eleagå cu Dvoastrå.
Am vorbit cu D. Nica, ¿i în mai multe rânduri cu Domnii Ganea ¿i Negruzzi, ¿i cu al¡ii,
¿i cu to¡ii mi-au spus cå vor stårui så i se voteze de Camerå o pensiune viagerå sau o
recompenså na¡ionalå. Dar pånå azi încå nu våd nici un semn cå se face ceva.

Da¡i-mi voie så vå aråt în urmåtoarele rânduri, cå trebuesc numaidecât luate
måsuri pentru a veni în ajutorul lui Eminescu, dacå nu voim ca så-l vedem earå¿i în
starea nenorocitå în care a fost, sau în starea celui mai decåzut ¿i mai ticålos om din lume”
(14 mai 1886).

Dacå luåm de bune ambele epistole, ar înseamna cå în 1886, de Pa¿ti, atât
Eminescu cât ¿i „amicul” Pompiliu ar fi sosit în Bucure¿ti, fårå så ¿tie unul de
altul. Så fi venit Eminescu fårå ¿tirea lui Pompiliu, omul ales så îl supravegheze?
Så nu-¿i fi trecut vremea împreunå, pe drum? Teoretic, n-ar fi imposibil, dar
ce-ar mai råmâne în cazul acesta din intima lor „amici¡ie”? ªi-atunci? Så se fi
întâlnit M. Pompiliu cu Chibici, cåruia i s-a spovedit (cum avea s-o facå în
curând ¿i fa¡å de Maiorescu), iar avocatul Cåilor Ferate så fi sporit originalitatea
povestirii? Posibil, dar credem cå, mai degrabå, Chibici a preluat zvonul la a
treia ureche. ªi vom explica de ce.

Prima întrebare obligatorie (dar pe care nu pare så ¿i-o fi pus nimeni) este:
în ce scop venise Eminescu la Bucure¿ti? Urmeazå, firesc: unde a locuit? Cum
nu aflåm nici un capåt de råspuns la aceste întrebåri, nedumerirea spore¿te ¿i
ne amintim cå, pentru a fi de Pa¿ti în Capitalå, Eminescu trebuia så-¿i cumpere
bilet de tren. Numai cå acesta costa foarte mult, pre¡ul lui ridicat fiind una
dintre cauzele pentru care Eminescu ¿i Veronica nu s-au putut vedea mai des,
atunci când el era salariat la Timpul. (La fel, când Slavici l-a chemat la Bucure¿ti,
pentru a lucra la Timpul, Eminescu îi råspunde cå ar da bucuros curs invita¡iei,
dar, scrie el, „n-am cu ce veni”; apoi adaugå: „100 de fr. am pe lunå; din ce
dracu så plec?” –  12 octombrie 1877) Prin urmare, pentru ca Eminescu, a
cårui situa¡ie financiarå nu era tocmai rozå în primåvara lui 1886, så facå
drumul pânå la Bucure¿ti ¿i înapoi, el trebuia så-¿i rupå de la gurå 99,8 lei,
dacå mergea cu clasa II, ¿i 133,1 lei, dacå alegea clasa I. Dacå ne gândim cât
tam-tam s-a fåcut pentru cele douå sute de lei primite de Eminescu de la
Mor¡un (în douå tran¿e!) devine ¿i mai limpede cå motiva¡ia unei asemenea
cålåtorii trebuia så fie foarte solidå. Or, deocamdatå, ea lipse¿te.

¥n plus, cum am aråtat, Pompiliu se dovede¿te stråin de aceastå cålåtorie
a lui Eminescu. ªi nu doar el: nimeni dintre ie¿eni nu pretinde cå, înainte de
a ajunge la Månåstirea Neam¡ului, Eminescu ar fi fåcut o plimbåricå prin
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Capitalå. Ba, mai mult, Pompiliu a schimbat idei cu mai mul¡i in¿i din anturajul
lui Maiorescu, dar nici unul nu i-a spus cå l-ar fi våzut pe Eminescu båtând
Podul Mogo¿oaiei sau cå ar fi auzit, måcar, de venirea lui în Bucure¿ti. Din
primul paragraf al epistolei lui Pompiliu aflåm cå ar fi vorbit „cu D. Nica (ins
profund implicat în ticålo¿ia din 28 iunie 1883 – n. ns.), ¿i în mai multe
rânduri cu Domnii Ganea ¿i Negruzzi, ¿i cu al¡ii”, to¡i promi¡ându-i „cå vor
stårui så i se voteze de Camerå o pensiune viagerå sau o recompenså
na¡ionalå”. Ce îl apucase, brusc, pe Pompiliu de dorea cu atâta ardoare så-l
asigure financiar pe Eminescu, tocmai într-un moment în care, mårturise¿te
el, acesta îi devenea „pe zi ce merge mai nesuferit” ¿i când problema unei
sinecure nu se mai punea de mult?

De aici încolo, suspiciunea devine legitimå.
¥n fond, ce aflå Slavici de la Chibici? ¥ntâi, cå Eminescu ar fi cheltuit

„fårå nici o mustrare de cuget banii ce i se încredin¡eazå ca garan¡ie”. Peste
14 zile, Pompiliu va transmite lui Maiorescu acela¿i mesaj, dar în mai multe
cuvinte:

„¥n timpul ce-¿i face serviciul la bibliotecå, ese în ora¿, låsând u¿ile deschise ¿i
cår¡ile în voea întâmplårii; libereazå cår¡i fårå så le noteze în registru. ªi mai pe sus de
toate aceste, cheltue¿te toate depositele de bani ce’i se laså pentru cår¡i.”

Cum faptele se petreceau (dacå se petreceau) la Ia¿i, unde locuia Miron
Pompiliu, nu Chibici, ¿i cum Pompiliu este singurul care pretinde cå ar fi ¿i
discutat cu Eminescu pe marginea acestui subiect, råmâne mai plauzibil ca
prima surså a informa¡iei så fi fost ie¿eanul Pompiliu, nu bucure¿teanul Chibici.
Faptul cå Chibici pune noutatea pe hârtie înaintea lui Pompiliu nu spune mare
lucru, deoarece respectiva epistolå a fost redactatå doar dupå ce Pompiliu
trecuse prin Bucure¿ti, unde acesta pretinde cå ar fi conversat pe tema Eminescu
cu Nica, cu Gane, cu Negruzzi „¿i cu al¡ii” – între care, de ce nu?, ¿i Chibici.

Apoi, ca så afirmi despre cineva cå „l-a apucat un fel de nepåsare”, se
impune så îl întâlne¿ti, nepåsarea cu greu putând fi constatatå altfel decât în
mod nemjlocit. Cât despre disconfortul, så-i zicem, produs de pretinsa descål¡are
la maså, faptul cå Chibici nu spune în a cui caså s-ar fi petrecut evenimentul
då de gândit. Lucrurile sunt cu atât mai suspecte, cu cât omul lui Maiorescu
afirmå cå Eminescu s-ar descål¡a „când’i poftit undeva la maså”. Formularea
eliminå varianta conform cåreia ar fi vorba de un accident, låsându-se så se
în¡eleagå cå ar fi un obicei. Asta, înså, presupunea ca gestul så se fi repetat
de mai multe ori, de-a lungul unui interval destul de lung. Chiar admi¡ând cå
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Eminescu ar fi fost în Capitalå ¿i cå el s-ar fi descål¡at o datå sub privirile
îngrozite ale lui Chibici, dat fiind faptul cå Eminescu nu avea cum så stea în
Bucure¿ti mai mult de douå-trei zile, generalizarea „prietenului intim” nu
este defel o mostrå de exactitate (de elegan¡å nu mai vorbim).

¥n sfâr¿it, dacå Eminescu ar fi ajuns în Bucure¿ti, nu era normal så se
vadå cu Mecena-local, marele lui „protector”, sau, måcar, nu era de
a¿teptat ca acesta så fi fost informat asupra nea¿teptatei lui apari¡ii? Cum
de în jurnalul lui Maiorescu nu apare nici o men¡iune în acest sens? De
altfel, în cazul în care ei s-ar fi întâlnit, ce nevoie mai era de raportul lui
Pompiliu, când, din simpla întrevedere cu „maladul”, Maiorescu putea
trage propriile concluzii? Pompiliu dorea så discute cu Maiorescu despre

Eminescu, el apårând în text ca un soi de mesager disperat, ce apårå
interesele cuiva care nu poate fi de fa¡å.

Iar dacå Eminescu ar fi sosit în Capitalå ¿i l-ar fi ocolit pe magistru, n-ar
trebui så conexåm faptul cu refuzul de a-l båga în seamå la întoarcerea din
Italia ¿i cu relatarea Liviei Maiorescu, potrivit cåreia, la 20 octombrie 1883,
pe peronul gårii de Nord, din trenul care avea så-l ducå la ospiciul din
Viena, „fåcându-¿i un «ochean» din degetul cel gros ¿i din aråtåtorul
ambelor mâini ce-l ¡inea la ochi ¿i râzând foarte înveselit”, Eminescu îi
spusese tatålui ei: „Dr. Robert Mayer, marele moment, o conspira¡ie (subl. ns.)
¿i acolo marea domni¿oarå”?

De ce în cazul Eminescu a fost nevoie de atâtea epistole false, multe
(dacå nu toate) preparate dupå moartea acestuia? De ce a trebuit Chibici så
inventeze venirea lui Eminescu în Bucure¿ti? De ce a transmis în Ardeal,
unde se afla Slavici la acea datå, informa¡ia cå Eminescu n-ar sta bine cu
sånåtatea, girând autenticitatea ¿tirii cu propriul obraz? Cum de, tot pe atunci,
Miron Pompiliu scrie epistola cunoscutå, cerând ca Eminescu „så fie trimis
într’un stabiliment de curå, într’un stabiliment, unde så fie liber, dar privighiat
de aproape de cåtrå medic ¿i supus unui regim de curå potrivit cu relele de
care sufere”?

Faptul cå scrisorile celor doi „amici”, au fost redactate doar dupå ce Vlahu¡å
¿i Delavrancea „cârtiserå” împotriva operei lui Alecsandri, ambii elogiindu-l pe
Eminescu, så fie o întâmplare sau era o contra-måsurå, a cårei explica¡ie stå în
obiceiul junimi¿tilor de a citi în grup epistolele socotite importante, to¡i cei prezen¡i
devenind propagatori ai ¿tirilor auzite în astfel de ocazii?

 „Când’i poftit undeva la maså, se descal¡å ca ¿i când ar fi la dânsul
acaså”, zice Chibici în aprilie 1886, iar peste decenii Em. Al. Manoliu ne
aratå cât de inventivå e posteritatea:
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„¥ntr’o searå ducându-se la Teatru (e vorba de teatrul dela Copou), pe la actul al
doilea Eminescu î¿i scoase încål¡åmintea din picioare întinzâdu-¿i ciorapii sau obelele
pe speteaza stalului din fa¡a lui.

La coborârea cortinei, un polilist îl rugå cu blânde¡å så se încal¡e ¿i apoi cu mult
tact îl fåcu så pårå-seascå sala, îl puse într’o tråsurå ¿i îl duse acaså.”

ªi ajun¿i acolo, nu i-a fåcut patul ¿i nu i-a servit un ceiu¡ cåldu¡? Nu,
pentru cå de asta se ocupa altcineva:

„Poetul ståtea în str. Sf. Teodor într’o anexå a unei bucåtårii, unde o doamnå evreicå
îl adåpostea fårå platå, servindu-i pe deasupra, în fiecare diminea¡å, ¿i o cafea cu lapte
¿i o bu-catå de pâne” (vezi Din timpul când Eminescu locuia în Ia¿i).

Povestea cu ciorapii devine fascinantå. A¿teptåm cu sufletul la gurå
momentul în care va sugruma pe cineva cu ei.

I. KAUFFMAN-GALAºI
„¥ntr-o zi, când boala i se agravase, îl våd intrând buzna spre mine ¿i strigând:

«Rettung, Die wollen mich umbringen» [ajutor, vor så må nimiceascå].
¥n adevår, o mul¡ime de in¿i sta¡ionau în fa¡a magazinului din strada Låpu¿neanu ¿i

discutau cu aprindere cele întâmplate. – Ce era? ¥n ultimul timp, Eminescu avea mania
de a apuca cucoanele de turnùri – era moda turnùrilor cu toatå partea lor de ridicol.
Poetul fåcea aceasta incon¿tient ¿i ie¿encele nu se supårau pe dânsul; evitau înså pe cât
le era cu putin¡å astfel de scene.

Trecuse înså un stråin cu so¡ia sa ¿i Eminescu, fårå multå precau¡ie, o apucase pe
doamnå de turnùrå. So¡ul, indignat, alergase dupå poet, care s-a refugiat la noi. Dupå
pu¡ine explica¡ii, stråinul ¿i-a cerut scuze.” (Text preluat din lucrarea lui I. Nica, acesta
indicând drept surså primarå „Amintiri, în vol. Omagiu lui M. Eminescu, [1909]” ¿i
prezentându-l pe Kauffman drept proprietar al unui „magazin de arte ¿i muzicå”.)

¥nainte de toate observåm cå autorul nu a participat direct la incident, ci
doar la ceea ce pretinde a fi fost urmarea acestuia. Kauffman invocå „boala”,
fårå a-i cunoa¿te numele, dar e gata så jure cå aceasta „se agravase”. Posibil
ca ¿i în epocå orå¿enii så se fi fugårit pe stråzi ca adolescen¡ii din cartierele cu
blocuri, dar cå Eminescu ar fi strigat: „Ajutor, vor så må nimiceascå”, nu
mai credem.

Relatarea lui Kauffman con¡ine ¿i o posibilå indaverten¡å. El scrie:
„ie¿encele nu se supårau pe dânsul” (în schimb, îl cuprindeau fiorii pe Miron
Pompiliu). De aici, în¡elegem cå eventuala prindere de turnurå a uneia dintre
ele nu era motiv de agita¡ie socialå, nefiind suficientå pentru a… coagula
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masele. Ce anume a determinat în acea zi apari¡ia bruscå a „o mul¡ime de
in¿i” ¿i ce generase înfocarea cu care discutau un fapt – se zice – devenit
aproape banal, prin frecven¡a cu care l-ar fi repetat Eminescu? Oare, cei
câ¡iva gurå-cascå strân¿i în fa¡a vitrinei lui Kauffman „discutau cu aprindere
cele întâmplate” pentru cå împårtå¿eau aceea¿i pårere sau, dimpotrivå, în
stradå avea loc o micå polemicå? ¥n cazul în care incidentul era comentat în
contradictoriu, nu trebuie så ne întrebåm dacå lucrurile se derulaserå chiar
atât de simplu pe cât ni se då de în¡eles de cåtre o persoanå care a preluat
doar pozi¡ia uneia dintre pår¡i ¿i nici pe aceea în amånunt?

Cornelia EMILIAN
„¥n anul 1886 Eminescu, gåsindu-se la Ia¿i, ocupå un loc la Biblioteca Universitå¡ii,

dar n-a ¡inut mult, din cauzå cå la picioare avea ni¿te råni pe care medicul le închisese
¿i boala mentalå imediat i-a revenit a doua oarå. / ¥n nebunia sa nu fåcea alt råu decât,
cum întâlnea vreo tânårå o apuca de turnùrå, iar când a stricat douå fanare de la uli¡å,
autoritatea îndatå l-a închis ¿i l-a trimis la Neam¡, în casa de aliena¡i.”

Categoricå ¿i lapidarå ca o exprimare de dic¡ionar. Dar impertinentå!
Deci lui Eminescu nu-i cådeau victime decât tinerele? Regreta madam

C. Emilian cå nu mai era ¿i dânsa ceea ce fusese? Care „autoritate” anume
„îndatå l-a închis ¿i l-a trimis la Neam¡, în casa de aliena¡i”?

Cum am subliniat ¿i în alte împrejuråri, interven¡ia autoritå¡ilor nu se
putea face decât pe baza unor documente obligatorii (în prima fazå, a unui
proces-verbal prin care så fie motivatå re¡inerea în arestul Poli¡iei). Unde
sunt adresa Poli¡iei cåtre Parchet, unde este solicitarea Parchetului cåtre medicii
Iuliano ¿i Bogdan ¿i, în general, unde este dosarul care, în mod obligatoriu,
trebuia så-i fie deschis lui Eminescu? (Vezi ¿i 6 noiembrie.)

E u¿or så nåscoce¿ti pove¿ti, când nimeni nu-¡i cere socotealå. Bunåoarå,
fanare, fanare, dar de pe care uli¡å? Stricate când ¿i cum? Era ziua, era noaptea?
Distrugerea (cât de gravå?) a fost deliberatå? Au existat martori? Cine a plåtit
repara¡ia? ªi, nu în ultimul rând: cum de ceilal¡i „memoriali¿ti” nu ¿i-au amintit
cå Eminescu a(r fi) distrus douå felinare, mai ales în ipoteza în care autoritå¡ile
s-ar fi decis så îl aresteze tocmai datoritå acestei fapte?

Nicolae PETRAªCU

 „S’a mai zis, ¿i de unii s’a låsat numai a se în¡elege (cum a fåcut I. N. Roman în
textul anterior – n. ns.) 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
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pahar douå de vin ¿i tot a¿a la o întâlnire cu un prieten, dat atât era tot. Carageale,
care a tråit alåturi de el în tinere¡ea lor, spune curat cå nu era nici decum vi¡ios. Tot a¿a
mårturisesc ¿i cei care l-au cunoscut în adolescen¡å.”

Aceastå mårturie nu pare så intereseze nici aståzi pe unii, care re¡in din
rândurile lui Petra¿cu doar afirma¡iile incriminatoare. De pildå, preferå så
foloseascå afirma¡ia diametral opuså, semnatå tot de N. Petra¿cu, pe când
gravita flåmând în jurul lui Maiorescu („Din faza aceasta a boalei… intrå în
a doua fazå, când sensualitatea ¿i vi¡iul se manifestarå în el în plinå luminå”
– 1893). Poate cå respectivii domni chiar cred cå poetul ar trebui så fie, prin
structurå, un tip de be¡iv simpatic ¿i valoros, adicå un tip cu care meritå så
dai mâna.

Când rememoreazå clipe petrecute cu Eminescu în 1888, dupå apari¡ia
Fântânei Blanduziei, Petra¿cu poveste¿te:

„Råma¿i singuri, Eminescu clåtinå din cap râzând ¿i pronun¡ând exclamativ câteva
nume clasice: «Omèr; Sophocle; Virgiliu; Ora¡iu!… Spiritul lor nu-l pot în¡elege to¡i…»
ªi râzând ¿i mai tare: «Mul¡i dascåli traduc pe in vino veritas cu vorbele: când e¿ti beat
spui adevårul!»”.

Privea, cumva, Eminescu dintr-o perspectivå misticå, având drept punct
de sprijin faptul cå Iisus, care este ¿i Adevårul, a spus cå vinul este sângele
Lui? Ne putem gândi la multe, dar meritå, atâta timp cât nu avem garan¡ia cå
relatarea este adevåratå?

„¥n 1886, boala lui se aratå din nou cu accese mai grave decât oricând,
manifestându-se prin acte contrare firii lui de altådatå: se ¡inea dupå femei („ordinare”,
adaugå Petra¿cu într-o edi¡ie anterioarå – n. ns.), în¿ela lumea, fura mici lucruri ca un
copil, cerea bani ¿i în momentele lucide se sim¡ea umilit de ceea ce fåcuse.”

¥n ciuda preciziei acestei enumeråri, fåcutå parcå la o perchezi¡ie, nu
aflåm totu¿i care a fost „lumea” pe care ar fi în¿elat-o Eminescu (cu ce?), nu
¿tim ce lucruri a furat, cui „cerea bani”, în fa¡a cui „se sim¡ea umilit de ceea
ce fåcuse” ¿i ce în¡elege autorul prin „se ¡inea dupå femei”. Alerga dupå ele,
ca så le apuce de turnúrå? („Divinul” a¿a sus¡ine – „Eminescu alerga så
pedepseascå pe Dalila, apucând pe doamne de turnura învoaltelor lor
rochii...” – ¿i cine are timp så-l creadå î¿i poate imagina cå pe Copou se
desfå¿urau curse teribile, ca pe hipodrom, ¿i cå pe margini lumea chibi¡a ¿i
fåcea pariuri: åsteia îi ia turnura sau i-o mai laså?)
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Pânå una-alta, aten¡ionåm cå ¿i noi ne putem juca cu verbele ¿i cå, de-ar
fi så sucim ¿i noi axele logicii ¿i bunului-sim¡, am putea face caz din faptul
cå, întrucât nu existå o demonstra¡ie contrarå, am avea dreptul så scornim cå
N. Petra¿cu, deloc înger fa¡å de Eminescu, suferea clipe de pierdere a
controlului, când ciupea femeile de unde apuca, se båtea cu ¡åranii în pia¡å
ori urina pe garduri.

State DRAGOMIR
BârBârBârBârBârfa nr. 1fa nr. 1fa nr. 1fa nr. 1fa nr. 1:::::
„Parcå må våd, în¿ira¡i doi câte doi, urcând dealul spre Copou, unde se afla

teatrul cel vechi. ¥n seara aceea se juca Vene¡iana, în care rolul principal era ¡inut de
d. Popescu, unul din actorii favori¡i ai lui Eminescu. Era o searå de toamnå ploioaså…

Ajun¿i la teatru, trei sau patru sergen¡i târau în pia¡a din fa¡å un om, care se zbåtea
în mâinile lor. Auzeam deslu¿it:

– Låsa¡i-må, vreau så privesc ¿i eu, ce-ave¡i cu mine?
– Ai priveli¿te ¿i la comisie…
¥n timpul acela o cupea se opri chiar în dreptul grupului, ¿i din ea se coborâ un

domn, care strigå la cei cari-l întindeau a¿a pe acel necunoscut.
– …Låsa¡i-l – da¡i-i drumul… voi nu ¿ti¡i cine-i åsta… E Eminescu.
– ªtim noi, dar dacå e nebun… ce-i de fåcut? Nu poate sta lumea la teatru, din

pricina lui.
Peste pu¡in, domnul care se coborâ din cupeu trecea pe lângå noi, întovårå¿it de

Eminescu – care nu ¿tiu ce-i tot spunea, aråtându-i un volum… «Vezi så fii cuminte…
Laså c-ai så-mi vorbe¿ti mai târziu…»

«Nu, nu, î¡i spun cå-i un dobitoc… Auzi!… Uite, asta må supårå…»
…Noi ne-am suit la galerie, ocupând locurile din stânga publicului de lângå

scenå. Chiar în banca întâia, în stal, Eminescu råsfoia volumul ce-l aråtase domnului
care-l scåpase din mâinile sergen¡ilor…

Cortina se ridicå… Eminescu, tot întorcând filele cår¡ii, nu mai dådea nici o
importan¡å actorilor de pe scenå! Mai mult, atât îl enerva, se vede, cuprinsul cå reflec¡iile
lui tari se amestecarå cu glasul lor. Lumea începu a-l ¡âstui. El înså rupea filå cu filå ¿i
spunea ¿i mai tare: «Dobitoc… ce dobitoc!…» ªi întorcându-se la cei de lângå dânsul
¿i la cei din spatele lui:

– Ei må rog ce zici de åsta! Auzi dobitoc!
Din actul I din drama Vene¡iana nimeni cred cå n-a în¡eles nimic, fiindcå drama ce

se petrecea în stal cu una dintre cele mai mari min¡i pe care le-a avut pânå acum neamul
românesc era mai interesantå ¿i mai îngrozitoare decât cea de pe scenå… Iar la cåderea
cortinei la actul I a fost amågit så iaså din teatru… ¿i sergen¡ii de data aceasta ¿i-au
fåcut datoria. Era priveli¿te ¿i la comisie!”

Nu de¡inem probe imbatabile cå acest text – întâmplåtor sau nu pus pe
hârtie în acela¿i an în care a apårut ¿i articolul lui Zosin – ar con¡ine
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neadevåruri. Asupra detaliilor, amuzante (State se rememoreazå… „doi
câte doi”) sau stridente (Eminescu, rupând cår¡i!), nu ne oprim. Avem
înså ni¿te nelåmuriri.

A¿adar, frumu¿el „în¿ira¡i doi câte doi”, un grup de tineri, din care fåcea
parte ¿i amintitorul, urcau dealul, în drum spre teatru. Când ajung la destina¡ie,
ce le våd ochii? Doi caralii devota¡i binelui na¡ional îl târau pe Eminescu,
deoarece „Nu poate sta lumea la teatru, din pricina lui”. Dacå falnicul State
mergea încolonat spre teatru, rezultå clar cå spectacolul nu începuse (fapt
întårit de precizarea cå, abia dupå scena descriså, ar fi început actul I al piesei).
¥n acest caz, cum îi deranja Eminescu pe ceilal¡i privitori? Så în¡elegem cå
poli¡ia îl aresta preventiv? Dacå „da”, cine ¿i cum separå interven¡ia legalå de
cea abuzivå? Cine ¿i cum mai probeazå cå Eminescu nu era în mod frecvent
victima ambi¡iilor sau prostiei unor poli¡ai uita¡i în bocanci ori a du¿måniei
¿efilor acestora?

Ni se mai cere så credem cå un necunoscut, apårut ca un Fåt-Frumos
erudit ¿i cu papion, dar fårå cal, ar fi intervenit în favoarea lui Eminescu ¿i cå,
la solicitarea lui, poli¡i¿tii nu numai cå l-au eliberat pe acesta, dar i-au ¿i permis
accesul în salå. Iar Omul-din-cupeu, generos pânå la capåt, l-ar fi condus
personal pe turbulent în salå, vreme în care parabolicele lui State (viitorul
actor ¿i om de teatru) ar fi captat îndemnul patern al salvatorului: „Vezi så fii
cuminte…” ¿i alte câteva cuvinte, toate compromi¡åtoare pentru imaginea lui
Eminescu – altminteri, tåmâiat de puerilul (dar ¿i vicleanul) autor, care, ca
atâ¡ia al¡ii, l-au numit (spre a-l putea înjura cu deplinå… obiectivitate) „una
dintre cele mai mari min¡i pe care le-a avut pânå acum neamul românesc”.
Din cele relatate de State, s-ar pårea cå misteriosul personaj era unul important
în Ia¿i – supozi¡ie întåritå nu numai de lipsa de reac¡ie a spectatorilor mai
nervo¿i, care-ar fi constatat brusc cå pot sta „la teatru” ¿i cu Eminescu în
preajmå, ci ¿i de faptul cå folosea cupeul (care, la acea vreme, era un mijloc de
transport de negåsit în parcåri, ca birja, putând fi adus la scarå doar în urma
unei comenzi speciale). Numai cå, dacå nu era fitecine, cum de nu-l cuno¿tea
„memorialistul” nostru, ¿tiut fiind faptul cå în ora¿ele din provincie nu e
func¡ionar sau negustor mai råsårit despre care så nu poatå ¡inå conferin¡e ¿i
copiii de 5 ani? (¥n anul 1885, Ia¿ii numårau 66.393 de suflete – cam o
treime din întreg jude¡ul, fiind cu o idee mai mare decât Media¿ul de aståzi.)

Pentru ca elevul State Dragomir så fi urmårit lucrurile în derularea lor,
trebuia så fie liber så facå ce pofte¿te. Or, în acel moment, el se afla într-o
coloanå disciplinatå care, odatå ajunså la ¡intå, adicå la teatru, nu avea nici
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un rågaz så zåboveascå la intrare sau pe holuri, de unde ar mai fi fost posibil
så poatå prinde ceva crâmpeie de frazå. M. Pompiliu îi scrie ¿i el lui Maiorescu
cå, prin primele zile ale lui mai 1886, Eminescu ar fi fost „dus la comisie”,
dar nu pentru cå ar fi deranjat spectatorii la teatru, ci pentru cå ar fi spart
„ni¿te oale de pe un zid”. Så pricepem cå Eminescu ståtea mai mult pe la
sec¡ia de Poli¡ie?

Observåm cå, în cele câteva amintiri prezentate, care sunt mai mult sau
mai pu¡in deformate de timp, de rea-credin¡å sau de neputin¡å oligofrenå,
Eminescu apare de trei ori la teatru. O datå, ¿i-ar fi îngrijit „rånile de la
picioare, nepåsåtor fa¡å de privirile spectatorilor” (I. N. Roman), altå datå
s-ar fi „culcat pe bancå” (M. Pompiliu), iar a treia oarå ar fi fost eliberat din
ghearele Poli¡iei de un necunoscut care, prin gestul såu de totalå incon¿tien¡å,
i-ar fi permis så tulbure grav publicul, care „începu a-l ¡âstui” (S. Dragomir).

Unii au sugerat cå ne-am afla în fa¡a unei dovezi privind evolu¡ia „bolii”
– din råu în mai råu. Cititorului, om de bunå credin¡å, i se induce ideea cå
sergen¡ii våzu¡i de State în vis ar fi ac¡ionat deoarece ar fi existat precedente,
în care Eminescu deranjase spectatorii. Nici måcar M. Pompiliu nu pretinde
una ca asta, ci relateazå un incident petrecut – zice el –  „într’o sarå”  la
teatru, când s-ar fi întins pe-o bancå, „spre cea mai mare surprindere a
publicului”; era 14 mai 1886, iar M. Pompiliu depunea eforturi sus¡inute
spre a convinge cå „amicul” Eminescu ar fi atins cea mai înaltå culme a
degradårii. Memoria belalie a lui State pretinde cå istorioara nåscocitå de el
sau auzitå  cine ¿tie de la cine s-ar fi petrecut într-o „searå de toamnå
ploioaså…” Cu voia biografilor lui Eminescu, toamna începe în luna
septembrie. Tot în septembrie, M. Pompiliu îi scrie lui Maiorescu: „Eminescu
e mult mai bine” (12 septembrie 1886).

Multe, mult prea multe a fost silitå hârtia så rabde pentru ponegrirea
imbecilå a lui Eminescu!

BârBârBârBârBârfa nr. 2fa nr. 2fa nr. 2fa nr. 2fa nr. 2:::::
„De atunci sunt optspezece ani (…)
Era într-o dupå-amiazå rea, umedå, de octombrie ¿i citeam tare, cum aveam obiceiul

[…] la o camerå de la catul de jos (al Hotelului Vanghelia – n. ns.), [când] am auzit un
schimb de voci între ni¿te cântåre¡e ¿i un om de staturå potrivitå, cu ochii mari, negri,
visåtori, cu o musta¡å neagrå, groaså, traså pe oalå, c-o pålårie-naltå, tot neagrå, ¿i
îmbråcat c-un palton båtând într-o culoare verzie ce scotea în eviden¡å superioritatea
vechimei lui, din buzunarul cåruia scotea ni¿te alune ¿i le mânca.

«Fräulein… fräulein, machen sie auf geh… zum… teifeil…»
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¥ntrebarea iarå¿i se repetå, cu acelea¿i replici din partea lor, înså de data asta cu
tonul mult mai ridicat. Asta må fåcu så ies din odåi¡a mea ¿i så iau parte la scena care
a urmat. Una dintre ele våzând cå supåråciosul musafir nu se mai îndepårta, a ie¿it
foarte furioaså afarå, într-un neglijeu nepermis, ¿i a început a-l îmbrânci de la u¿å,
¡ipând ¿i înjurând. El înså nu se da dus, ci voia cu orice pre¡ så intre. Era în vocea lui
ceva rugåtor ¿i melancolic: «fräulein… fräulein… bitte sie.»

Interveni un chelner: «Ce vrei, d-le… ce cau¡i… nu vezi cå nu se poate… du-te!» El,
drept råspuns, ridicå bastonul: «Parcå nu te våd cå e¿ti o liftå spurcatå… pleacå de-aici
cå-¡i sfarm capul!…»

Chelnerul începu a alerga în spre strada Baston, la deal, chemând un sergent…
«Sergent… Sergent, iaca Eminescu nebun..»

De sus, de unde priveam la scena aceasta, vorba chelnerului må ului. Mi-am luat
repede pålåria ¿i m-am scoborât.

Un sergent ¿i cu chelnerul se luptau så-l scoatå din camera cântåre¡elor, unde izbutise
a intra. Se încinse o luptå, din care am putut observa cå bastonul lui Eminescu nimerise
bine de câteva ori pe sergent, care l-a låsat pentru moment ¿i-a început a fluiera pânå
când i-au venit ¿i al¡ii în ajutor. ¥ncåput pe mâna a trei sergen¡i (la al¡ii „pe mâini
zdravene de poli¡i¿ti” – n. ns.), de data aceasta Eminescu a trebuit så cedeze (…)

Må ¡ineam de convoiul acesta, dimpreunå cu o altå droaie de lume, femei ¿i foarte
mul¡i copii. Eminescu de la o vreme, când urcam strada Lozonski, se rugå de dân¿ii
så-l lase cå merge el…

…fascinat de ochii lui cei mari ¿i de chipul cum de la o vreme se ruga de sergen¡i
så-l lase în pace […] precum ¿i de atitudinea de adâncå melancolie ¿i triste¡å ce-o luase
fizionomia-i, må ¡ineam de dân¿ii. Ajun¿i în dreptul magaziei lui Scharage, care pe
atunci mai ¡inea librårie […] så opri la vitrinå ¿i privi lung, dispre¡uitor la ni¿te cår¡i,
apoi repede se furi¿å înåuntru, le luå ¿i începu a le rupe furios. Båietul din librårie
începu a striga, sergen¡ii de-abia-l lini¿tirå ¿i-l scoaserå afarå. Una din cår¡i nu i-o
puturå scoate din mâini, ¿i ie¿ind afarå cu ea urma a o sfâ¿ia în mii de bucå¡ele c-o
durere ¿i ni¿te gemete surde, care-¡i fåceau o milå de neînchipuit.

M-am plecat ¿i am luat mai multe foi; erau din volumul lui de versuri! Citii pe una
din file: «Cobori în jos luceafår sfânt…» [nu blând? – n. ns.] ¥ntr-adevår c-avea nevoie
de luminå, acum, aceastå via¡å care crease în para gândurilor ce-l chinuiau.

L-au dus la comisie, ¿i aici cerea necontenit de la to¡i så se ducå cineva pân’ la
Vasile Burlå så vinå la el. Am alergat… Peste câteva minute, dupå ce m-am întors cu
Vasile Burlå, i-am våzut pe amândoi ie¿ind […] iar Eminescu povestindu-i ceva foarte
hazliu […] ¿i Burlå pårând a-l mustra.”

Incapacitatea veselului State Dragomir de a se smulge din decorurile
autumnale rele ¿i umede pare nåscutå dintr-o obsesie de reumatic ¿i, dacå pe
el nu l-a supårat, pe noi de ce nu ne-ar amuza? ¥n imaginativa lui relatare,
prima interven¡ie a chelnerului are loc în interiorul clådirii. Våzând cå nu o
scoate la cap cu Eminescu, acesta påråse¿te imobilul, pentru a cåuta un sergent.
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Evenimentele se desfå¿oarå, astfel, pe douå scene: una în interiorul imobilului
¿i o alta în afara lui. Ambele sunt înså la fel de bine monitorizate de vigilentul
¿i omniprezentul State, care pare så aibå atuul unei dereglåri de tipul
„personalitate multiplå”, manifestatå nu prin trecerea din Ionescu în Georgescu
ori din om în câine, ci prin clonarea sinelui, copiile påråsind trupul ¿i plecând
la plimbare în direc¡ii opuse, så tragå cu ochiul.

Eminescu s-ar fi stråduit så råmânå în „camera cântåre¡elor” ¿i pentru
asta, zice State, îl „nimerise bine de câteva ori pe sergent” cu bastonul (cum
n-am mai întâlnit la nimeni informa¡ia cå Eminescu ar fi folosit bastonul ¿i,
nici atât, pe aceea cå ar fi lovit vreodatå pe cineva, ¿i cum Kauffman prezintå
un Eminescu diametral opus, nu m-ar mira ca pretinsul baston al lui State så
fie, de fapt, „bå¡ul” cules de autor din epistola lui M. Pompiliu). Pocnit,
poli¡istul i-ar fi dat o clipå drumul lui Eminescu, cât så-¿i îndese în guri¡å
jumåtate din fluierul primit pe inventar de la Stat, iar acesta a ¿uierat ca sirena
de la Grivi¡a Ro¿ie, astfel încât, curând, omului Legii „i-au venit ¿i al¡ii în
ajutor” (probabil, nu numai din Ia¿i).

State afirmå: „må ¡ineam de dân¿ii”. De ce? Pentru cå, vezi Doamne, ar
fi fost  „fascinat de ochii lui cei mari ¿i de chipul cum de la o vreme se ruga
de sergen¡i så-l lase în pace […] precum ¿i de atitudinea de adâncå melancolie
¿i triste¡å ce-o luase fizionomia-i”. Atât ochii cuiva, cât ¿i întreagå
„fizionomia-i” nu pot impresiona decât pe cel care le prive¿te. Or, cum State
se ¡inea de ei, deducem cå el mergea în urma lui Eminescu – doar nu le
deschidea drumul, mergând de-a-ndåratelea?

Tânårul State pretinde cå ar fi fost cu „convoiul”, cu „o altå droaie de lume,
femei ¿i foarte mul¡i copii” ¿i cå ar fi intrat „la comisie”. Dar, oare, „la comisie”
påtrundea oricine? ¥¿i avea aceasta sediul într-un gang de trecere? Så zicem cå
State a fost o excep¡ie ¿i cå, a¿a cum sus¡ine, Eminescu ar fi formulat rugåmintea
invocatå, iar el i-ar fi dat curs. „Am alergat…”, scrie State ¿i parcå-l ¿i auzi cum
gâfâie. O fi alergat, dar unde? De unde l-o fi cules pe Burlå? Så admitem cå
acesta era acaså ¿i cå State, fiind elevul lui, ¿tia unde locuie¿te. Numai cå, la
întoarcere, State pare så fie brusc cuprins de sfiiciune ¿i nu mai intrå „la comisie”,
de¿i trebuie så fi fost curios nevoie mare, de vreme ce a a¿teptat afarå,
râzându-¿i de acea „dupå-amiazå rea, umedå”. ªi ne mai întrebåm: chiar
director la Liceul Na¡ional fiind, avea oare Burlå suficientå putere pentru a-l
scoate pe Eminescu din ghearele unui poli¡ist, dupå ce „protejatul” îl båtuse pe
Omul Legii? ªi, dacå un asemenea incident chiar ar fi avut loc, ar fi scåpat el de
pompele folclori¿tilor locali, care „umflå” tot ce le picå în ureche?



54 Nr. 6-9Semnele timpului

Pasajul în care State Dragomir descrie evenimentele din librårie sperie la
fel de mult. ¥n primul rând, e de necrezut cå, dupå ce l-ar fi lovit „bine de
câteva ori pe sergent”, Eminescu ¿i-ar mai fi permis så se opreascå ¿i „la
vitrinå” ¿i så priveascå „lung”. Cu atât mai pu¡in credibilå este fuga lui de sub
escortå, nåvålirea în librårie ¿i ruperea mai multor cår¡i. Incidentul poate fi o
scenå de film, dar nici måcar fic¡iunea artisticå nu se poate desprinde complet
de realitate. Or, în cazul librarului, realitatea era de naturå economicå: în
respectivele cår¡i se investiserå bani pentru a-i înmul¡i, nu pentru a-i pierde,
låsând trecåtorii så-¿i descarce nervii, rupându-le fårå a ¿i plåti.

„Båietul din librårie începu a striga” (ce?), dar nimic mai mult. El nu i-a
înso¡it pe poli¡i¿ti spre a rezolva chestiunea la sec¡ie ¿i nici ace¿tia nu au dresat
pe loc un proces-verbal ¿i nici nu s-a gåsit vreun State II care så pretindå cå
„amicii” ar fi acoperit paguba.

Dar de ce ne-am mira? State, viitor actor profesionist, era la pubertate,
mergea pe stradå numai „doi câte doi”, pentru ca, dacå era så se piardå, baremi
så nu se piardå unul singur. Problema lui State nu este aceea cå în 1886 era
adolescent, ci aceea cå, odatå ajuns în aceastå etapå a vie¡ii, n-a mai påråsit-o
întreaga lui via¡å.

Leopold HAX

Dupå amintirile (?) de mai sus, spusele lui Leopold Hax surprind, dar ne
ajutå så în¡elegem cauza neconcordan¡elor: autorii fabuleazå, folosind fie
material produs în regie proprie, fie combinând în mod cât mai original cioburi
de svonuri culese la mâna a ¿aptea. Leopold Hax a fost ie¿ean, dar, la vremea
în care Eminescu era în dealul Copoului, la urechile lui n-a ajuns nimic din
ceea ce am citit mai sus. Spre deosebire de autori care î¿i fac un titlu de
glorie din a-l fi våzut ¿i admirat pe Eminescu, Leopold Hax reprezintå o
categorie total opuså (¿i – foarte probabil – mai numeroaså), mårturisind
despre sine ¿i colegii lui:

„când cetiam «Convorbiri Literare» sau «Contemporanul» treceam peste versuri
¿i n’aveam curiozitatea så vedem måcar iscålitura.

Eminescu ne era necunoscut.
O singurå datå în anul 1883 în grupul prietenilor Saechetti, Petre Liciu, cu care

fåceam teatru de copii, am auzit de la Saechetti cå cel mai mare poet este Eminescu.
N’am replicat nimic, am holbat ochii ¿i am råmas convins, fårå înså så caut a-i vedea
mutra cåci ¿tiam cå este în Ia¿i cus-tode la Biblioteca Centralå” (vezi ziarul local
Ora¿ul nostru, Ce-mi amintesc despre Eminescu, 11 iulie 1928).
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L. Hax mai ¡ine minte cå Eminescu era prieten cu Burlå, pe care-l vizita
la liceu:

„Când ie¿ea dela Burlå cumpåra alune dela ghereta «Olteanului cu trei ochi» ¿i
împår¡ea la to¡i cei gåsi¡i acolo câte o måsurå de alune...”

Nedumeririle lui Hax apar când adolescen¡a era amintire:

„Mai târziu când am frecventat ca radical vechea «Bolta rece» – templul
inteleclualilå¡ii de-odinioarå, am avut ocazia så vorbesc cu amici intimi de-ai lui
Eminescu: Gu¡å Gorovei, Petru V. Grigoriu, traducåtorul lui Alfred de Musset ¿i al¡i
câ¡iva ¿i chiar cu Panciu Amira, care nu mi-au putut da alte detalii despre via¡a intimå
a poetului de cât acelea cå era taciturn, asculta pe to¡i ¿i nu i se dezlega limba decât
abea dupå a patra ocå, când în adevår devenea extraordinar.

El ¿i-a fåcut în vremuri o curå la båile Råpedea. Acolo, a mai cunoscut pe al¡i amici
de-ai mei, dela care am aflat c’ar fi låsat un album dedicat doamnei Riria.

E curios cå nici prietenul meu d-rul Lambrior, cu totul („tatål”, probabil – n. ns.)
cåruia Eminescu se gåsise în strânse legåturi de prietenie ¿i nici G. Panu ¿i nici Caragiale,
pe cari i-am cunoscut de aproape, nu mi-au vorbit nimic despre Eminescu. Aceasta
dovede¿te cå felul de via¡å al marelui poet ¿i solitudinea în care tråia, au a¿ezat asupra
lui un vål de mister pe care nu-l vom mai putea påtrunde nimeni.”

Asupra concluziei finale avem re¡ineri. Pe lângå faptul cå Eminescu este
prezentat de apropia¡i ca fiind volubil (ceea ce nu-i totuna cu limbut),
ra¡ionamentul în sine este eronat, cåci a nu vorbi despre cineva nu înseamnå
a-l caracteriza în vreun fel. Dacå Eminescu ar fi fost taciturn, måcar unul
dintre cei în¿ira¡i i-ar fi spus asta în mod explicit. Ne temem cå n-au povestit
nimic, pentru cå n-au avut ce-¿i aminti, dar asta nu pentru cå Eminescu ar fi
fost un posac, ci pentru cå din 1884 el n-a mai însemnat mare lucru pentru
ei. Fulminanta ascensiune a faimei lui dupå 1889 i-a surprins, iar mai târziu,
când cineva mai tânår îi întreba despre ultimii lui ani de via¡å, erau pu¿i
într-o situa¡ie delicatå. Când ceilal¡i au dedus (precum Hax) cå Eminescu
ar fi fost o persoanå cu care nu se putea comunica lesne, mul¡i au tåcut,
cåci le convenea.

Intoxicårile ¿i roman¡a jegoaså
compromit Istoria literarå

Rânduri ca ale autorilor de mai sus ar fi råmas amuzante compozi¡ii de
¿colari ambi¡io¿i, dacå nu ar fi produs mari daune odatå ce au fost preluate
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de istorici literari ¿i de unii medici, care le-au folosit în fel ¿i chip. De exemplu,
doctorul Ion Nica (socotit de mul¡i drept bun cunoscåtor al cazului Eminescu)
schi¡eazå urmåtorul tablou:

„Stadiul de exaltare emo¡ionalå recidivantå, prelungit în toamna anului 1886,
alarmeazå acum prin semnal-simptome în comportament ¿i prin idei insolite, care
inaugureazå o nouå crizå. Eminescu ¿ocheazå anturajul såu ¿i opinia publicå, prin abuz
de alcool, atitudini de libido necontrolat, violen¡å în limbaj ¿i mi¿cåri. Furia neputincioaså
este urmatå de crize de deprimare.”

Vorbe, vorbe, vorbe, ¿iroaie ce curg ¿i pe gurå ¿i prin peni¡å! Exaltare
emo¡ionalå recidivantå? ¥n ce consta zisa „exaltare emo¡ionalå” ¿i de unde
pânå unde „recidivantå”? Când ¿i cum se mai manifestase ea ¿i cine depune
pentru aceasta mårturie demnå de luat în seamå? Nimeni! Nici måcar poli¡i¿tii
„båtu¡i” de Eminescu! Dar trebuie så fie ¿i exaltare ¿i recidivantå, pentru a da
continuitate scenariului ¿i a-l face så parå cât mai natural, pentru ca Nica însu¿i
så poatå înghi¡i ceea ce scrie.

A¿adar, „semnal-simptome în comportament” ¿i „idei insolite” sunt cele
care anun¡å „o nouå crizå”? Care sunt acele „semnal-simptome”? Faptul cå
ar fi prins pe cineva de turnurå? Dar chiar nu mirå pe nimeni cå mul¡i vorbesc
de aceste presupuse fapte, mai pu¡in victimele? Chiar nu mirå pe nimeni cå
nici un memorialist nu furnizeazå identitatea unei singure femei måcar, cåreia
Eminescu så-i fi atins turnura? Iar pe istorici ¿i biografi chiar nu-i intereseazå
cå aceastå poveste, privind ciupitul femeilor pe stradå (de turnurå sau de orice
altceva le-ar apar¡ine), a fost lansatå public de du¿månosul socialist C. Mille,
la 15 ianuarie 1887, dar cå pânå ¿i ziarul Lupta, în paginile cåruia î¿i vårsase el
veninul, recunoa¿te cå era o minciunå?

Un alt semn al apropierii unei noi pråbu¿iri ar fi fost acela cå pe Eminescu
ar fi prins a-l fulgera „idei insolite”? Adicå? Nu ¿tim ce vrea så spunå medicul
I. Nica prin idei neobi¿nuite, deoarece nu oferå nici un exemplu. Oricum,
înså, reamintim cå întreaga operå eminescianå este insolitå ¿i cå, în general,
multe dintre produsele gândirii au acest caracter, care îi deosebe¿te pe marii
creatori de ceilal¡i.

I. Nica sus¡ine cå ar fi avut loc ¿i „o nouå crizå”. ¥n ce a constat ea, când
¿i unde a avut loc? Nu ne spune. Poate, I. Nica o fi avut în vedere spusele
Corneliei Emilian, care afirmå cå Eminescu ar fi fost arestat, deoarece „a
stricat douå fanare de la uli¡å”. Chiar a¿a de-ar fi fost, de când deteriorarea
unui felinar (nesanc¡ionatå de Poli¡ie!) este simptomul unei boli anume? Dacå
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plecåm de la premiza cå orice råu, orice abatere de la normalitate constituie,
obligatoriu, alienare, n-ar fi mai oportun ca Justi¡ia så nu mai fie slujitå de
magistra¡i, ci de medici, iar penitenciarele så se transforme în ospicii?

„Eminescu ¿ocheazå anturajul såu”, conchide naiv doctorul Nica, la 83
de ani de la moartea acestuia. Din cine era compus respectivul anturaj… ¿ocat?
Oare, temnicerul face parte din anturajul celui trimis la gherlå, doar pentru cå
îl vede zilnic? Socotim cå anturajul lui Eminescu reprezintå de abia de acum
încolo o adevåratå temå de studiu, asupra cåreia cercetåtorii nu s-au aplecat cu
suficientå aten¡ie. Så-i credem necondi¡ionat pe cei care s-au declarat drept
prietenii lui dupå 16 iunie 1889 sau så ne amintim cå Eminescu îi mårturisea
necåjit lui V. G. Mor¡un cå se simte „Påråsit de to¡i ca o corabie care se
îneacå” (epistola din 22 noiembrie 1887)? Peste ani, când prezintå trei
epistole trimise de Eminescu lui Petre Novleanu de la Liman, în intervalul
15 august – 2 septembrie 1885, A. Z. N. Pop recunoa¿te cå „peste toate
stråbate ca un laitmotiv preocuparea chinuitoare a obliga¡iilor presante,
lipsa ve¿tilor din patrie ¿i a banilor” (subl. ns.).

Doctorul Nica a mai în¡eles cå, între altele, Eminescu ¿oca prin „abuz de
alcool”. Este båtåtor la ochi felul în care I. Nica încearcå  så cumuleze cât mai
multe anomalii, spre a justifica arestarea lui Eminescu. A¿a cum am aråtat,
pânå ¿i iezuitul M. Pompiliu recunoa¿te, încå din prima jumåtate a lunii mai,
cå „de un timp în coace”, pe Eminescu „nu-l ståpâne¿te patima båuturii”, iar
Petra¿cu, dupå ce n-a mai avut obliga¡ii fa¡å de Maiorescu, a mårturisit cât se
poate de explicit cå Eminescu nu a fost vicios. ¥n ce temei mutå atunci doctorul
Nica pretinsul alcoolism înspre toamna lui 1886? Doar pentru a justifica
cititorului urmåtoare måsuri represive?

Ni se mai spune cå Eminescu båga spaima-n popula¡ie ¿i prin „violen¡å
în limbaj ¿i mi¿cåri”. Când ¿i cum? Måscårea lumea pe stradå? Sårea la
båtaie? Probabil cå, ¿i aici, I. Nica ia de bune „amintirile” ¿colarului întârziat
State Dragomir, violen¡a în limbaj fiind pretinsa etichetare a unui chelner
drept „liftå spurcatå” ¿i amenin¡area lui cu sfårâmarea capului, precum ¿i
pretinsa ciomågire a unui poli¡ist (vorbe ¿i atitudini care numai de Eminescu
nu amintesc).

„Libido necontrolat”…? Câteva date asupra acestei no¡iuni, prezentate
de doctorul Leonard Gavriliu:

„¥n concep¡ia lui Freud, libido reprezintå for¡a cu care se manifestå instinctul sau
impulsul sexual. Jung a încercat så «desexualizeze» libidoul, considerând cå acest
termen desemneazå o valoare energeticå comunicabilå oricårui domeniu de activitate.
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¥n zilele noastre (1980, adicå la 8 ani de la apari¡ia lucrårii lui I. Nica – n. ns.) Jacques
Lacan, care då o interpretare intelectualistå psihanalizei freudiene, crede cå poate vorbi
despre libido ca despre o «energie psihicå a dorin¡ei». Accep¡iile sexualizante au fost
dezvoltate în special de ¿coala britanicå a Melaniei Klein ¿i de unele orientåri influen¡ate
de Th. Reik.”

¥n contextul dat, doctorul Nica apare, în aceastå chestiune, ca discipol al
lui Freud, nu al lui Jung. Regretabil, el nu specificå în ce anume consta aceastå
dorin¡å de satisfacere e instinctului sexual ¿i cum i-a måsurat-o lui Eminescu
unul ca dânsul, nenåscut la data mor¡ii acestuia. Turnura fiind o perni¡å, a
cårei atingere putea supåra din cauza locului în care era plasatå, nu a faptului
în sine (atingerea man¿onului unei dame era motiv de ¿oc?), gestul lui
Eminescu, admi¡ând cå l-ar fi comis, pare mai mult o joacå, o glumå pe seama
unei mode penibile, care transforma ¿oldurile femeii în crupå de cal învelitå în
cearceaf colorat. Sugerata mul¡umire pe care Eminescu ar fi sim¡it-o ciupind o
perni¡å este o ipotezå hilarå, astfel încât cred cå ar fi bine så ne mai gândim
dacå faptul în sine era sau nu efectul unei porniri sexuale necontrolate, cum
pretinde I. Nica. Altminteri, riscåm så devenim noi în¿ine necontrola¡i în
afirma¡ii.

Oricum, dacå femeia nu ¡ipa, turnura – nici atât, nu era normal ca doctorul
Nica så se întrebe pe cine apårå, de fapt, M. Pompiliu ¿i dacå nu cumva s-a
fåcut prea mare caz de un lucru minor, dacå nu inventat, atunci deformat de
gura lumii, uneori prea slobodå?

Dar toate acestea ar fi valabile în cazul în care, cu adevårat, Eminescu ar
fi în¿fåcat orice turnurå îi pica în raza vizualå. A¿a a fost înså? Cei câ¡iva care
– numai dupå moartea lui Eminescu – se referå la fapte similare ne-ar putea
face så credem cå, poate, un sâmbure de adevår o exista în aceste relatåri? ¥n
alte condi¡ii, poate, dar nu ¿i în cazul nostru. ¥n mod normal, lipsa totalå a
vreunei „victime” concrete, cu nume ¿i... turnurå, a vreunei interven¡ii a
Poli¡iei, precum ¿i faptul cå mul¡i folclorizeazå acest pretins gest al lui
Eminescu, fårå ca måcar doi dintre „memoriali¿ti” så se refere vreodatå la
aceea¿i femeie (nimeni nu då vreun nume) ¿i fårå ca vreunul dintre ei så fi
fost vreodatå martor, ei bine, toate acestea trebuiau så-i oblige pe speciali¿tii
secolului XX (secol care a excelat în dezinformåri asupra lui Eminescu) så
se întrebe dacå nu cumva ne aflåm în fa¡a roadelor unui zvon. Un zvon care,
repetåm, are la bazå o falså ¿tire lansatå de C. Mille la 15 ianuarie 1887 prin
ziarul Lupta. A¿a cum vom aråta pe larg, Mille este singura persoanå care, în
timpul vie¡ii lui Eminescu, a prezentat în scris ¿i a dat publicitå¡ii pretinsul ¿i
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unicul simptom al „nebuniei” acestuia. Concret, el da de în¡eles cå, „pe
stradå sau într’un local”, Eminescu ar fi ciupit femei care nu-i erau nici
so¡ii, nici amante, ca så aibå acest drept asupra lor, cum precizeazå autorul,
parcå înciudat cå n-avea ¿i el o turnurå de pus la båtaie. ¥n rest, recunoa¿te
Mille, Eminescu era perfect normal:

„De sigur cå aceastå nebunie, e o nebunie lucidå, o nebunie care te
face så ¿tii cå e¿ti nebun...”


Gh. Cålinescu ne oferå un tablou ¿i mai dramatic decât I. Nica, acesta

din urmå utilizând înså måtråguna celui dintâi în asfixiantele sale specula¡ii
medicale. Punctatå cu ironii, dat fiind faptul cå autorul încearcå så ne convingå
cå Eminescu a fost nebun, panorama cålinescianå devine mizerabilå, cåci
numai ultima canalie poate batjocori un smintit. Aceastå descriere de co¿mar
vizeazå întreaga perioadå 1884–1886:

„Poetul fusese pânå aci numai un om cu mintea întunecatå la råstimpuri ¿i cu
chinul surd al acestei nefericiri. Dar pe încetul ¡esåtura finå a instinctelor morale se
destråmå ¿i bolnavul alunecå pe povârni¿ul lung al înjosirilor. Bea fårå cumpåt ¿i,
împins de un instinct erotic congenital, bântuia caféurile-chantante, pierzând nop¡ile
¿i istovind ultimele energii suflete¿ti. Låsa biblioteca cu u¿ile deschise în voia
întâmplårii, nu însemna cår¡ile eliberate în registru ¿i-¿i însu¿ea garan¡iile båne¿ti
pentru cår¡i. Ba cerea bani – dintr-o teroare låuntricå de lipsuri – nu numai prietenilor,
ci ¿i necunoscu¡ilor (221). ¥mbråcat într-un palton livid, din buzunarele cåruia – veche
obi¿nuin¡å de vaga-bond – scotea alune spre a le ron¡åi  – ¿i cu o pålårie înaltå pe cap,
era våzut asediind femeile, de pildå pe curtezanele germane de la Hotelul Vanghele, pe
care le implora pe nem¡e¿te, «Fräulein... Fräulein, ma-chen sie auf», a¿a cum chemase
o datå, cu versuri de foc, femeia idealå:

Vino ! Joacå-te cu mine... cu norocul meu... mi-aruncå
De la sânul tåu cel dulce floarea ve¿tedå de luncå.

Dar cum femeile nu-i aruncau decât ocåri ¿i expedi¡iile se terminau cu interven¡ia
poli¡iei, vechiul misoginism al poetului se traduse în acte reale ¿i Eminescu alerga så
pedepseascå pe Dalila, apucând pe doamne de turnura învoaltelor lor rochii, convins
probabil, dupå o logicå absconså, cå rochiile lungi erau un semn al min¡ilor scurte,
precum în versurile :

A¿adar, cînd plin de visuri urmåre¿ti vreo femeie,
Pe cînd luna, scut de aur, strålucc¿tc prin alee
ªi påteazå umbra verde cu fantasticele-i dungi:
Nu uita cå doamna are minte scurtå, haine lungi.
…………………………..
Când vezi piatra ce nu simte nici durerea ¿i nici mila,
Dac-un demon ai în suflet, feri în låturi, e Dalila!
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Toate gîndurile ¿i impulsiunile lui de altå datå gâlgâiau acum în prezent, ca apa
turburatå a unui pu¡, scoaså afarå de un tråsnet. Cerea vin ¿i cânta cu sentiment
Cucuruz cu frunza-n sus, båtea cu bastonul în zåplazuri ¿i ziduri sau spårgea ulcelele
în¿irate de o båtrînå pe parii unui gard (90), fårå îndoialå din nevoia interioarå de a
vedea dacå lumea pe care o tråie¿te e aievea sau este o proiec¡ie a fanteziei sale
somnambulice. La teatru se întindea pe bancå spre a figura efectul firesc al unor atari
spectacole ¿i fåcea zgomotos ¿i obstinat observa¡ii critice, determinat de instinctul
dreptå¡ii eterne (52, 77, 221). ªi, cu toate ocestea, gândurile lui erau mereu limpezi, dar
când voia så ia parte la discu¡ii roti¡ele min¡ii îi sfârâiau mårunt în cap ¿i se încurcau,
împingîndu-i sângele în obraji ¿i atunci poetul întristat se låsa în voia memoriei ¿i
declama cu ochii în tavan, din versurile sale (46) :

ªi privind painjeni¿ul din tavan, de pe pila¿tri,
Ascultam pe craiul Rhamses ¿i visam la ochi alba¿tri.

Mintea sub¡iatå de cultura germanå î¿i gåsea mai repede expresia în nem¡e¿te,
pentru care motiv poetul intra în magazinul de muzicå al lui Kaufmann-Gala¡i, unde
putea schimba câteva vorbe nem¡e¿ti ¿i asculta roman¡e pe versurile sale (159). O tristå
notorietate învåluia pe omul blând, zâmbitor, cu plete pe spate. Sergen¡ii de stradå îl
târau ca pe un Christ domol, când ordinea publicå li se pårea primejduitå (68, 221).
Lumea ¿i copiii se ¡ineau droaie ¿i poetul tindea så devinå un fel de atrac¡iune a urbei.
Câte un burghez profita atunci de accastå scenå – care-i råscolea vechi orori – spre a
face didactic o demon-stra¡ie moralå odraslei sale : «Uite a¿a på¡esc – zicea – to¡i cei
care fac poezii, înnebunesc ca dînsul» (52). Firea sa idilicå, reîntoarså prin ac¡iunea
boalei, îi redobândea repede buna dispozi¡iune ¿i un somn pe canapeaua desfundatå a
comisariatului ¿i o ¡igare îi redau zîmbetul luceferian ¿i regatul de himere.

¥ntr-acestea înså gloria, ajutatå de nefericiri, se ridica puternicå pe orizontul
zilei. Poeziile poetului a¿a de semnificative, profetice, chiar pentru via¡a sa, circulau
prin båncile liceelor, ¿i nu to¡i tinerii priveau tragedia lui Eminescu din simplå
curiozitate. Nicoloe Iorga, elev în clasa o VI-a la liceul din Boto¿oni, citea cu colegii
såi Poeziile (97), iar cei de la Liceul Na¡ional din Ia¿i, unde era director Vasile Burlå,
vedeau cu bucurie pe omul cu palton vechi, mâncând alune de la dugheni¡a lui Ghi¡å
Olteanu de lângå liceu, fiindcå el cåpåta pentru ei de la prietenul såu Burlå învoirea
de a merge la teatru (52). La ¿coalele de fete reputa¡ia era cu atât mai mare cu cât fetele,
mai duioase, gåseau în versurile sale un aliment sen-timental dåtåtor de fiori. Cîte una
ofta în versuri naive de dorin¡a de a-l cunoa¿te (77) :

Ah ! unde e¿ti, poete, så-¡i spun adevåratu!
Cå tu cu-a tale versuri e¿ti tainic adoratu!

O datå Miron Pompiliu duse pe poet la o expozi¡ie a ¿coalei centrale de fete, la
care acela preda limba românå ¿i-i prezentå pe una din adoratoare, autoarea versurilor
de mai sus. ¥naltul poet, privind aspru ¿i distrat pe fata, miratå pu¡in de dezordinea
hainelor lui påtate ¿i bo¡ite, dupå câteva observa¡iuni asupra albåstrimiii ochilor ¿i a
luciului de aur al pårului, întreba sever dacå avea turnurå, urmårind sever ¿i implacabil
pe Dalila (77).



61Nr. 6-9 Semnele timpului

Peste varå, Eminescu fu dus iar de prieteni la båile Repedea de lângå Ia¿i (224, V).
Purtårile sale du¿månoase fa¡å de femei dåinuirå ¿i aici, îndreptå¡ite în parte de teroarea
admiratoarelor de felul cunoscutei Riria, care îl urmårea cu asiduitatea ei, în fraze
convertite apoi în astfel de prozå ritmicå :

«Poetul : – Hai så trecem peste punte ; n-auzi crângul cum te cheamå? Ca så
mergem înspre dânsul inima nu te îndeamnå? ¥n pådurea înverzitå ¿i sub coama ei cea
deaså, ¡i se ¿ade mult mai bine ca-n aceastå strâmtå caså, unde stai cu to¡i la vorbå ¿i
te ui¡i pe tine toatå, ¿i la¿i så se iroseascå gând ¿i inimå bogatå.

Riria : – Te în¿eli, zilele acestea am vorbit vorbe pu¡ine; am visat ¿i zi ¿i noapte tot
gândindu-må la tine; dar izvorul ¿i pådurea, cu to¡i cântåre¡ii såi, må ademeneau într-una
så må duc iarå¿i la ei. Plângeau frunzele cu dor, cåci lipsia poetul lor !»

Eminescu dovedi o luciditate deosebitå, råspunzând admiratoarei inoportune cu
aceste ironice incoeren¡e hamletiene: «Frumos glas ai. Nu cumva e¿ti Mama-Pådurii,
care ai împrumutat glasul vreunei zâne, så vii så ademene¿ti strigoii?»

¥n noiembrie, noile atentate împotriva doamnelor ¿i stricarea a vreo douå felinare
orå¿ene¿ti hotårârå pe pårin¡ii urbei så interneze pe poet într-un ospiciu (61).”

Sursele indicate de Cålinescu prin numere sunt: Maria Coståchescu (46),
State Dragomir (52), Cornelia Emilian (61), I. P. Florantin (68), Maria Dr.
Gavrilescu (77), Ioan S. Ionescu (90), N. Iorga (97), Omagiu lui Eminescu
(159), Gh. Teodorescu-Kirileanu (221), I. E. Torou¡iu (vol. V). Câ¡i dintre
ace¿tia sunt cunoscu¡i ca fiind amici ai lui Eminescu?

Asemenea infecte ¿i imorale colaje compuse din cele mai defavorabile
¿i mai necontrolate mårturii asupra cuiva, în care datele compromi¡åtoare
despre o persoanå råmân unic material de lucru, sunt de naturå så încânte,
îndeosebi, pe bolnavii de urå, pe cei invidio¿i sau pe mercenarii intelectuali.
Maiorescu a pus la cale izolarea fizicå a lui Eminescu. Urma¿ul lui într-ale
criticii ¿i-ntr-ale… psihiatriei, Gh. Cålinescu, a fost propagandistul care a
men¡inut påianjenii magistrului ¿i l-a zugråvit pe „poetul na¡ional” în a¿a fel
încât, din nesåbuin¡å sau în mod planificat, s-a aflat exact pe linia doritå de
interesele lumii politice. Pentru cå Gh. Cålinescu a avut ¿i are un statut
privilegiat în literatura românå, pentru cå în cursul acestei anchete jurnalistice
am fost obliga¡i så citåm amplu din scrierile lui privind ultimii ani din via¡a
lui Eminescu ¿i, mai ales, pentru cå nu ne-am inhibat revolta ¿i nici n-am
cåutat formulåri academice atunci când am descoperit în lucrårile lui denigråri
prezentate ca produse ale ¿tiin¡ei, promitem så aprofundåm implicarea
„divinului” în dosarul Eminescu – marea lui victimå, de talia cåruia i-ar fi
plåcut så fie, dar n-a avut parte.
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Nu am inten¡ionat ¿i nu inten¡ionåm så-l „demolåm” pe marele critic,
cum se agitau ini¡ial unele voci (eviden¡ele din documentele prezentate treptat
de noi i-au fåcut pe cei mai mul¡i så devinå mai pruden¡i). ªi asta din bunul
motiv cå, din punctul nostru de vedere, nici n-am prea avea ce demola. Nu
vedem în Cålinescu un geniu, dar nici nu conteståm dreptul altora de a-l

socoti valoarea valorilor, iar moralmente, am mai spus-o, nu credem cå
este un exemplu demn de urmat. ¥n esen¡å, lucrårile lui privind via¡a lui
Eminescu dezvåluie un caracter mâr¿av ¿i de cras narcisism literar (dacå se
poate spune a¿a). Cel care folose¿te cuvântul ca pe o bâtå nu numai împotriva
unuia ca Eminescu (cetå¡ean nevinovat, devenit simbol na¡ional exclusiv
prin sine, nu prin mediatizåri excesive ori prin propagandå, opera lui fiind
receptatå pentru cå publicul a avut ce recepta, prin cuvântul lui, auzindu-se
pe sine), ci ¿i împotriva tuturor celor care, în båncile ¿colilor, erau obliga¡i
så-i memoreze ifosele råmâne un individ care, din påcate, poate influen¡a
cursul istoriei, fårå ca asta så îl facå pozitiv. ªi Stalin (pe care ve¿nicul deputat
Cålinescu îl vedea ca având un „profil fin ¿i blând” ¿i pe care, dupå ce îl
comparå întâi cu Octavian August, îl nume¿te „un Richelieu care zide¿te
statul sovietic”) a fåcut istorie, dupå inima ¿i mintea lui... ªi se vede cå a
fåcut-o bine, din moment ce pe Cålinescu l-a convins nu numai cå ar fi plin
de „suavå timiditate”, ci ¿i cå avem a-i mul¡umi (vezi Anexa 18):

„Noi românii datoråm mare¿alului Stalin, acestui mare om al ultimelor veacuri,
nu numai ruse¿ti dar ¿i europene, gratitudine pentru generozitatea cu care ne-a
absolvit de trecutele erori. Viteaza armatå ruseascå a dezrobit Transilvania
noastrå” (subl. ns.).

Så nu se råscuceascå mor¡ii-n morminte?
Nu am fost ¿i nu suntem propovåduitorii ideii cå Eminescu ar fi fost fårå

gre¿ealå. Aten¡ionåm înså cå trebuie så fim extrem de pruden¡i atunci când
facem aprecieri la adresa lui, pentru cå el este tot ceea ce a dat mai complet ¿i
mai bun neamul românesc. ¥n consecin¡å, cu cât este el denigrat ¿i înfå¡i¿at
mai mic ¿i mai netrebnic, cu atâta scådem ¿i noi în scara moralå a lumii.


Când se referå la aprecierile fåcute asupra operei eminesciene, Mihail

Dragomirescu remarcå (sublinierile ne apar¡in):

„Se împart în douå categoriile de scriitori, cari ocupându-se cu Eminescu, i-au
våtåmat, cu voe sau fårå voe, personalitatea lui artisticå. Mai întâi aceia cari
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contestându-i valoarea poeticå ¿i moralå, au acuzat pe amicii lui literari, cå l’au
ridicat pe un piedestal nemeritat, pentru ca astfel så se ridice ei în¿i¿i. Apoi prietenii
lui post-mortem, cari recunoscându-i marele talent poetic, au sus¡inut cå el ar fi putut
fi un mare poet, dacå aceia¿i amici, nu i-ar fi sfârâmat iluziile ¿i nu i-ar fi istovit
puterile, prin culpabila lor indiferen¡å. Astfel ¿i de o parte ¿i de alta, Eminescu n’a
devenit un obiect de studiu, de cât pentru a servi de armå de atac în contra acelora ce,
timp de de mai bine de douå decenii, au fost în fruntea literaturii române, ¿i care l’au
pre¡uit ¿i l’au cultivat cu ståruin¡å, pe când postumii lui apåråtori ¿i acuzatori, nici nu
voiau så ¿tie despre dânsul. Negre¿it, cu o astfel de procedare interesatå, cel ce era så
sufere cel mai mult, erá poetul însu¿i, – ¿i ceea ce e mai instructiv pentru posteritate, –
nu atât din partea vråjma¿ilor, cât din partea pretin¿ilor såi prieteni. Cåci pe când
vråjma¿ii, osândind cu furie tot ce a scris Eminescu, cu toatå precau¡iunea lor de a se
pune sub paza cuvântului cu multå trecere: ¿tiin¡å, – au rizicat så nu fie crezu¡i
chiar acolo, unde poate ar fi avut dreptate; pretin¿ii lui prieteni, osândind cu
pruden¡å, ¿i luând aceea¿i precau¡iune, au fost crezu¡i, chiar când acuzarea lor
constituia o nedrepate strigåtoare” (vezi O. Minar, Eminescu comemorativ. Album
Artistic-Literar, 1909).

Aparent, situa¡ia de mai sus ar fi cea mai defavorabilå cu putin¡å. Dar
mereu e loc de ¿i mai råu. A¿a cum remarcå M. Dragomirescu, amici ¿i du¿mani
ai lui Eminescu au scris în fel ¿i chip despre opera lui. Dar au scris, au purtat
zgomotoase polemici pe marginea unor texte ale lui, cårora, astfel, nu au fåcut
decât så le sporeascå popularitatea. ¥n schimb, în ceea ce prive¿te via¡a civilå

a autorului, s-a instituit o tåcere comandatå – nici aståzi nu se ¿tie prea bine de
cine. Mai mult, din dosare întocmite cetå¡eanului Eminescu ¿i ferite timp de
decenii de ochii publicului au început så disparå file, iar o parte din mårturii,
a¿a cum am exemplificat ¿i noi, au fost falsificate de personaje încadrate în
rândul marilor exper¡i ai istoriei literare. A¿a s-a fåcut cå, dacå opera îi poate
fi comentatå cu textul în fa¡å, fårå  putin¡a de a înlocui o silabå måcar, via¡a lui
Eminescu a råmas un zvon na¡ional låsat la voia imagina¡iei te miri cui.
Biografiile scrise pe seama lui sunt în flagrantå contradic¡ie cu datele realitå¡ii
biografice, dar, în propor¡ie covâr¿itoare, au gåsit consensul în minciunå. De
aceea, principalul criteriu de apreciere al unui astfel de produs råmâne valoarea
lui strict literarå, dar la „bursa” criticii literare ¿i asemenea cota¡ii sunt evident
influen¡ate de apartenen¡a sau non-apartenen¡a autorului la cutare elitå.

Ca orice grupåri de inteligen¡å (har care nu presupune ¿i în¡elepciune),
elitele s-au aflat mereu în profundå divergen¡å – de unde ¿i constatarea cå, în
ipoteza în care vreuna dintre ele chiar este autenticå, n-avem criterii pentru a o
depista. Zornåitoare, preten¡ioase ¿i mereu încercând så capteze ¿i så
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monopolizeze aten¡ia, ele constituie – chiar de n-ar vrea! – un aparat
propagandistic a cårui mentalitate este diametral opuså generosului ¿i
naturalului anonimat popular. Nu o datå, între elite ¿i regimul politic care le
cultivå au existat legåturi obscure, de întrajutorare bilateral-avantajoaså, o parte
contribuind cu posturi gras plåtite, burse ¿i funda¡ii dispuse så ajute valorile,
iar cealaltå plåtind, cel mai adesea, prin nepåsarea fa¡å de mersul ºårii ¿i prin
la¿å tåcere.

Un „nebun” lini¿tit într-o lume agitatå

Despre Eminescu s-au scris multe. Citite pe fugå, unele, cu cât sunt mai
plauzibil me¿te¿ugite, sunt ¿i mai periculoase. Biografia ultimilor lui ani
seamånå foarte mult cu un teren minat ¿i cotropit de buruieni, în care, oricând,
în încercarea de a-l plivi, buna ta credin¡å poate fi aruncatå în aer de
accidentala atingere a unei informa¡ii ce pare inofensivå. Toate falsele piese
folosite – direct sau aluziv – spre a deforma adevårul despre Eminescu trebuie
descoperite ¿i eliminate una câte una. De aici, precau¡ia unei cât mai ample
¿i mai minu¡ioase analize.

Potrivit biografilor, la doi ani dupå revenirea în ºarå, Eminescu s-ar fi
„întunecat” din nou, silindu-i pe „amicii” îndurera¡i så-l lase pe mâna Poli¡iei,
Parchetului ¿i a psihiatrilor. Iatå cam cum s-ar fi derulat evenimentele, în
variantele dumnealor, în anul Domnului 1886:

6 mai

Emilia Humpel, nedrept de superficial abordatå în biografiile Eminescu,
mai ales prin compara¡ie cu agitata ¿i zgomotoasa Cornelia Emilian, îi transmite
fratelui Maiorescu:

„Eminescu sigur cå nu merge bine. E mai mult o decaden¡å moralå decât o reducere
intelectualå ce-¡i bate la ochi în timpul din urmå. Dacå vorbe¿ti cu el ai råspunsuri
corecte, ra¡ionale; dar e cinic, nepåsåtor la culme, încât îl supor¡i cu greutate. Asta e
ceva nou în el, cred, ¿i desigur nimic bun.”

Ea invocå, deci, decanden¡a moralå a lui Eminescu. De unde aceastå
impresie? „E cinic”, zice ea. Ce a vrut så spunå prin asta? Unul dintre
în¡elesurile cuvântului cinic este: „[Persoanå] care sfideazå normele morale
¿i regulile de convie¡uire socialå sus¡inând deschis ¿i fårå sfialå o asemenea
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atitudine” – MDE. Så fi folosit Emilia acest cuvânt într-un sens apropiat
celui pe care îl då Ha¿deu, atunci când scrie: „Tit-Liviu Maiorescu este cel
mai cinic avocat al evreimii” (Columna lui Traian, 24 mai 1871)? Så dea,
astfel, Emilia credibilitate zvonurilor spuse pe seama lui Eminescu, între care
¿i acuza¡iile cå ar dormi la teatru, cå ar stresa „fetele” de la cafenea, cå ar bea
peste måsurå ori ar prinde femeile de turnurå? Biografi improviza¡i a¿a par
så fi socotit, prefa¡ând cu spusele ei calea cåtre „boala ce îl va izbi din nou”.

Suntem de cu totul altå pårere.
¥n primul rând, Emilia nu se referå la gesturi (cu atât mai pu¡in la unele

brutale), invocatul cinism manifestându-se în timpul conversa¡iei: „Dacå
vorbe¿ti cu el ai råspunsuri corecte, ra¡ionale; dar e cinic, nepåsåtor la culme,
încât îl supor¡i cu greutate” (subl. ns.). Dialogul cu Eminescu se purta, a¿adar,
în mod normal, cu men¡iunea cå acesta nu-¿i prea båga în seamå interlocutorii.
Nu spusele sau faptele lui fåceau så „îl supor¡i cu greutate”, ci atitudinea lui
generalå, caracterizatå printr-un singur cuvânt: nepåsare. Din påcate, ne¿tiind
nici la ce soi de conversa¡ii era Eminescu provocat, nici ce comportare aveau
celeilal¡i fa¡å de el, nu putem cunoa¿te dacå purtarea lui era complet nejustificatå.

¥n al doilea rând, faptul cå nimeni altcineva n-a mai spus cå Eminescu ar
fi devenit cinic (cum se spunea despre Caragiale) ne aminte¿te cå în¡elesul
cuvântului cinic nu este strict peiorativ ¿i, cronologic vorbind, a început prin a
desemna un om profund etic. Ini¡ial, cuvântul cinic îi desemna pe membrii ¿colii
cinice, întemeiatå în secolul 4 î.Hr. de Antist(h)ene(s) (449/435? – 399 î. Hr.) ¿i
de discipolii lui, „cari profesau în gimnasiul Kynosarges la Athena, despre
virtu¡ile etice. «Cinicii» erau prin excelen¡å filosofi etici. Ei reduceau la Eticå
filosofia întreagå, cerând omului o purtare lipsitå de trebuin¡i ¿i retraså,
care te lipse¿te de neplåcerile crude ale vie¡ii” (Enciclopedia Minerva). Lucru
atestat, Eminescu era lipsit de trebuin¡i ¿i retras, nicidecum un ins obscen.
ªcoalå filozoficå socraticå, cinismul combåtea sclavagismul, promovând
„reîntoarcerea la naturå”, prin maximå simplificare a vie¡ii (îndemn pe care
zadarnic îl va rosti ¥nsu¿i Iisus Hristos). Emilia Humpel, persoanå cu temeinicå
pregåtire, conducåtoare a unui institut de învå¡åmânt de prestigiu, mult
apreciat de Eminescu,  recunoa¿te: „Dacå vorbe¿ti cu el ai råspunsuri corecte,
ra¡ionale”. Unde e cinismul, în sensul: „(Despre oameni; adesea substantivat)
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” (DEX)?
Care erau acele „fapte sau gânduri condamnabile”, pe care Eminescu (descris
de atâ¡ia al¡ii ca fiind pe-atunci „tåcut” ¿i „retras”) le-ar fi dat „pe fa¡å, cu
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sânge rece”? Dacå la a¿a ceva s-ar fi referit Emilia, îi mai putea califica ea
råspunsurile drept „corecte, ra¡ionale”?

Se poate replica: dacå Emilia Humpel ar fi avut în vedere ¿coala cinicå,
de ce ar mai fi invocat ceea ce nume¿te „decaden¡å moralå”? Cum se împacå
impresia ei de pråbu¿ire moralå a lui Eminescu cu ¿coala ai cårei membri
„erau prin excelen¡å etici” (cu vremea, cinicii aveau så devieze de la linia
ini¡ialå, apucând-o în sens invers)? Nu avem un råspuns precis, dar observåm
cå Emilia ezitå, ca ¿i când i-ar lipsi cuvintele cele mai potrivite. Respectiva
stare „bate la ochi” (orice noutate atrage aten¡ia, iar Emilia chiar scrie: „e
ceva nou în el”, deci fårå vreo legåturå cu „boala”), dar råmâne înce¡o¿atå: „E
mai mult o decaden¡å moralå decât o reducere intelectualå...” (subl. ns.).
Morala se reflectå prin moravuri, care cuprind atât rela¡ia insului cu lumea, cât
¿i cu sine, existând astfel posibilitatea ca nepåsarea acuzatå la Eminescu så fie
în raport cu el însu¿i. Moral mai desemneazå ¿i o anumitå stare afectivå sau
un anumit tonus, fiind arhicunoscute expresiile „a ridica/scådea (cuiva)
moralul”, adicå, a(-l)  îmbårbåta sau, respectiv, a(-l) demoraliza. Credem cå,
rostit senten¡ios ¿i într-o formulå mai pu¡in academicå, mesajul Emiliei ar
suna cam a¿a: „Eminescu stå prost cu moralul”.

Oricare ar fi adevårul, sigur este cå în lume n-a existat niciodatå o singurå
moralå ¿i cå fiecare dintre ele a fost aplicatå în mod diferit, de la ins la ins.
Poate Emilia Humpel credea în morala vremurilor ei (care, poate, nu accepta
descurajarea), orice abatere de la aceasta fiind ¿i pentru ea un semn de ie¿ire
din normalitate, de decådere eticå. De celebrul Diogene din Sinope (aprox.
404/412? – 323 î.Hr.) se învå¡a în ¿coli ¿i nimeni nu avea a-i imputa ceva
concret, dar câ¡i ar fi fost dispu¿i så doarmå ca el, într-un butoi ori så se lase cu
totul în voia soartei? Oare, dacå Diogene – unul dintre cinicii cei mai vesti¡i –
ar fi fost contemporan cu Eminescu ¿i dacå ar fi umblat ziua cu lampa aprinså,
cåutând un „om”, ar mai fi råmas el liber sau ar fi sfâr¿it la Mårcu¡a?


Scrisoarea Emiliei Humpel trebuie conexatå cu celelalte informa¡ii despre

Eminescu, puse pe hârtie în aceea¿i lunå. Este vorba de scrisoarea lui Pompiliu
cåtre Maiorescu (14 mai) ¿i de consemnårile din jurnalul acestuia din urmå
(27 mai). Când scrie: „E mai mult o decaden¡å moralå”, Emilia nu se gânde¿te
nici la oale sparte, nici la ciomege plimbate pe uluci ca pe ¡ambal, nici la
tolåniri „pe bancå”, la teatru, nici la plimbåri pe la comisii. Ea nu pomene¿te
nici aluziv, ca Miron Pompiliu, cå Eminescu ¿i-ar fi „perdut bunul sim¡ ¿i
buna cuviin¡å ce se cere de la fie-care între oameni” ori cå „nu mai ¿tie nimic
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de respect ¿i de ru¿ine. Damele i-au luat frica, în cât de departe îl încunjurå,
când îl våd pe stradå...”

¥n mod evident, Emilia Humpel ¿i M. Pompiliu sunt douå izvoare care
transmit mesaje complet diferite – diametral opuse, am zice. Dacå zicerile lui
Pompiliu ar fi fost reale, era imposibil ca Emilia Humpel så nu fi fost informatå,
caz în care n-ar mai fi fost vorba „mai mult” de o „decanden¡å moralå”, ci
de o cumplitå „decaden¡å moralå”. Iar decaden¡a moralå, nefiind ca råceala
– aståzi vine, mâine trece – în lipsa interven¡iei celor din anturajul lui Eminescu
(interven¡ie care n-a avut loc), n-ar fi fåcut decât så se accentueze de la zi la
zi. De asemenea, este exclus ca toate cele spuse de M. Pompiliu så se fi
derulat în numai 8 zile. Prin urmare, avem de ales între Emilia Humpel ¿i
M. Pompiliu, neputându-i accepta pe amândoi, oricât ar dori unii.

Unul dintre motivele pentru care M. Pompiliu este suspect råmâne faptul
cå întreaga lui scrisoare cåtre Maiorescu se axeazå pe abordarea simplistå a
ceea ce Emilia nume¿te, în termeni poate nu tocmai inspira¡i, „decaden¡å
moralå”, el amplificând în mod cinic aceastå idee. Dacå îi fusese sugerat (cerut)
sau nu så facå o asemenea „adreså” cåtre „centru”, nu ¿tim, înså nu ne-ar mira
un råspuns afirmativ, el având, a¿a cum vom aråta în alte pagini, ciudate
interven¡ii ¿i când Eminescu se afla la Boto¿ani.

Sigur este un lucru: Maiorescu, de¿i a fåcut posibilå publicarea scrisorii
lui Pompiliu, se teme så foloseascå el însu¿i informa¡ia din ea. Mai mult, aproape
o contrazice, cåci Pompiliu prezintå „decåderea” lui Eminescu ca fiind mai
veche ¿i cunoscând diverse stadii. Dacå avocatul Titus i-ar fi dat crezare, de ce
a preferat så apeleze la strania formulare „Eminescu devine direct alienat”
(adicå brusc, pe nea¿teptate, a¿a cum despre un sergent am spune cå a devenit
direct general)? Avem un singur råspuns: pentru cå ¿tia care e adevårul ¿i mai
¿tia cå acel adevår este cunoscut de întregul Ia¿i.

14 mai

Pompiliu îi scrie lui Maiorescu, cerându-i „cu toatå ståruin¡a” så gåseascå
„vr’un mijloc” prin care Eminescu „så fie trimis într’un stabiliment de curå”.

27 mai

Maiorescu noteazå în jurnal, referindu-se la evenimente petrecute sâmbåtå
¿i duminicå (24 ¿i 25 mai), la Ia¿i:

„…Am våzut ¿i pe Eminescu, care devine din nou direct alienat”.
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¥n ciuda acestei consemnåri a magistrului,  nimeni din Ia¿i nu a
încercat så-l „ajute” pe cel „direct alienat”, punându-l în cåma¿å de for¡å.
Minte cineva?

9 iunie
„La 9 iunie 1886, Eminescu se întunecå a doua oarå. ¥n vara acestui an, iulie ¿i

septembrie, nefericitul om de geniu face hidroterapie, la båile Repedea, din jude¡ul Ia¿i”
(Gala Galaction, Mihai Eminescu, 1914).

Hidroterapia nu era tratament specific sminti¡ilor, cum am putea crede
din spusele scriitorului GaGa, în timpul liber, zis Pi¿culescu. De altfel, la
Repedea au mers ¿i Chibici-Revneanu sau Riria, viitoarea so¡ie a lui Xenopol,
fårå a fi nebuni – de¿i, uite, mai ¿tii?

Nu cunoa¿tem cum s-a manifestat noua „întunecare” a lui Eminescu ¿i
de unde a ob¡inut autorul informa¡ii atât de precise ¿i de bine argumentate, încât
så le foloseascå într-o biografie ca puncte de reper, dar garantåm cå G. Galaction
avea o foarte mare barbå...

NotåNotåNotåNotåNotå: Posibil ca falsa informa¡ie a lui Galaction despre „întunecarea”
lui Eminescu în ziua de 9 iunie 1886 (de neregåsit la al¡i autori) så fi stat la
baza afirma¡iei anonimului care, în pagina româneascå a site-ului Wikipedia
(unde e ceva „trafic”), între altele, îl „alieneazå” pe Eminescu cu cinci luni
mai iute decât al¡ii:

„¥n timpul verii Eminescu devine din nou alienat. La 9 noiembrie este înlocuit în
postul de la bibliotecå...” (http://ro.wikipedia.org/wiki/Eminescu#1886)

Fiindcå Wikipedia are preten¡ii (e „The free Encyclopedia”, care poate fi

accesatå ¿i de pe site-ul Bibliotecii Academiei Române – vezi Referinte
on-line, la www.bar.acad.ro), ne-am uitat în fugå ¿i peste pagina în englezå.
Acolo, oricine aflå cå despre ultimii ¿ase ani din via¡a lui Eminescu, n-ar
merita re¡inut decât atât:

 „Years of illness
In his last years, he suffered from manic-

depressive psychosis. In 1883, in Romania, he was
diagnosed with syphilis and George Cålinescu
wrote in the poet’s biography that he had the illness
since he was 20; however, a separate diagnosis
done in Vienna, also from 1883, mentioned his
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depression but did not mention syphilis. In 1884, he returned to Romania and appeared
generally healthy. Starting in 1886, he received a few injections with mercury, which
was at that time the usual treatment for syphilis.”

Dacå Eminescu chiar ar fi fost socotit bolnav de sifilis în epocå, dacå cel
mai celebru biograf al lui confirmå acela¿i lucru ¿i dacå ¿i în ultimii ani i-a
fost administrat tratament anti-luetic, în temeiul cåror informa¡ii schimbå
„enciclopedi¿tii” de la Wikipedia.org diagnoza? Doar din ¿tirea cå la Viena
i-ar fi fost pus un alt diagnostic? Care? Din nici un document aflat la vedere
nu reiese cå Obersteiner ar fi pronun¡at sau ar fi scris numele unei boli anume.
ªi chiar de-ar fi fåcut-o, în orice caz, ipotetica boalå depistatå de el nu putea
fi depresiunea, care se manifestå printr-o „Stare de triste¡e intenså... Totul
este våzut ¿i tråit sub impresia unui profund pesimism... Unul din cele mai
mari pericole este impulsul pentru sinucidere” (Dic¡ionarului sånåtå¡ii). Or,
printre pu¡inele informa¡ii privind constatårile lui Obersteiner, se numårå ¿i
aceea cå noul pacient adus de la Bucure¿ti – îndeosebi în ziua internårii
(20 octombrie 1883) – „Uneori, mai iritat, bate în u¿å” (câ¡i ar råmâne pasivi
în cazul în care ar fi cu for¡a închi¿i într-o încåpere?), iar peste o såptåmânå
ar fi consemnat cå era „Deseori repede iritat”. ªi cum aceastå stare venea
– citim în Sumar din povestea bolii Domnului Eminescu Mihail – dupå „4
luni violentå stare de iritare”, unde e pretinsa depresiune a „bolnavului”?

¥ntrucât tot i s-a oferit spa¡iu pentru liberå manifestare, iluzionistul care a
scris sus-citatul text, atât de mediatizat prin Internet, a scos din man¿etå ¿i o
psihozå maniaco-depresivå, så fie acolo, cå nu stricå. Chiar nici o ezitare în
stabilirea unei diagnoze post-mortem, de nu se spune cine, la mai bine de o
sutå de ani dupå slujba de la
Bellu, îndoiala apårând doar
în afirma¡ii precum: „Mihai
Eminescu..., probably (subl.
ns.) the best-known Romanian
poet”? ¥n cazul în care umbrele
care bântuie Internetul se mai
uitå ¿i pe coalå tipåritå, nu
numai pe ecran, punem la
dispozi¡ia autorului facsimilul
documentului medical emis de
ªu¡u imediat dupå internarea
din 28 iunie 1883, spre a se

Diagnosticul în baza cåruia doctorul Al. ªu¡u
l-a sechestrat pe Eminescu în ospciul lui privat
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convinge cå în ºarå Eminescu was NOT diagnosed with syphilis, ci... with
„manie acutå”, care e cu totul altceva, deosebindu-se în considerabilå måsurå
chiar ¿i de zisa psihozå maniaco-depresivå, de¿i E. Kraepellin (cel care a
inventat conceptul, pe la 1900) le prezintå ca pår¡i ale unei unice boli.

Pe acela¿i site apare ¿i un chip care se vrea
a fi al lui Eminescu. Imaginea, dovedind un
prost-gust total, reprezintå prelucrarea color
a „astralei fotografii” (Cålinescu). Studentul
Eminescu pare fåcut din plastic, de un
cooperator care produce ¿lapi, iar pårul de
deasupra frun¡ii ¿i dinspre tâmple are
nea¿teptate sclipiri ro¿cate. Aceea¿i fåcåturå
se gåse¿te în variantele biografiei din limbile
danezå, englezå ¿i românå. Versiunea
germanå oferå fotografia adevåratå (preluatå,
se pare, dupå o reproducere nu tocmai bunå),
dar „scåparea” este compensatå de versiunea
esperanto (prezentatå în facsimil), care
¿ocheazå prin „portretul” unui Eminescu
desenat de un individ care, dacå nu lucreazå
stând pe burtå, are probabil handicap la
ambele mâini, fiind discutabil dacå poate sau nu så månânce singur. Faptul
nu constituie înså o noutate. Colectivul de autori ai Bibliografiei Eminescu

(1999) constatå cu deplinå îndreptå¡ire:

„Din nenorocire, cel pu¡in pânå în 1938 (perioada
acoperitå de prezentul volum), arti¿ti ori practicienii
penelului/creionului care l-au zugråvit pe Eminescu sau
au creat compozi¡ii al cåror motiv principal a fost poetul
au fost neinspira¡i, lipsi¡i de talent ori pur ¿i simplu
autorii unor lucråri care viciazå imaginea acestuia.”

De ce asemenea batjocuri? Probabil pentru
cå în cazul arti¿tilor autohtoni nu am avut tåria så le
respingem nereu¿itele, iar fa¡å de stråini nu ne-am
învrednicit så råspundem cu aceea¿i monedå.

Curio¿i så ¿tim cine dezinformeazå astfel
folosind Internet-ul, am încercat så aflåm autorul

Cine-o fi pe copertå? Eminescu,
Cålinescu sau directorul Editurii

Litera (Chi¿inåu)?
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textului în limba românå. ªi, cu voia lui Dumnezeu, am reu¿it. Este vorba
de un anume Ion Cre¡u. ¥ntr-o carte din Biblioteca ¿colarului (!) publicatå
de Editura Litera la Chi¿inåu în 1997 (Mihai Eminescu între Scylla ¿i
Carybda), acest individ – care la primå vedere pare så nu-l fi citit decât
pe Galaction – semneazå un Tabel cronologic, pe care Wikipedia l-a
preluat aproape în întregime:

„1886
Este men¡inut în serviciul bibliotecii, unde îndepline¿te roluri ¿terse: scrie statele de
platå, adresele pentru înaintarea lor, diverse circulare pentru restituirea cår¡ilor
împrumutate ¿i pentru convocarea comisiei bibliotecii. «Epoca ilustratå» din 1 ianuarie
publicå Dalila (fragment). În întregime poezia a apårut postum în «Convorbiri literare»
la 1 februarie 1890. [„]Albumul literar al societå¡ii studen¡ilor universitari «Unirea»[“],
cu data de 15 martie, îi publicå poezia Nu må în¡elegi, iar «Convorbirile literare» din
decembrie poezia La steaua.... «România liberå» din 2 martie informeazå despre o
conferin¡å publicatå [de fapt, publicå – n. ns.] lui Vlahu¡å asupra lui Eminescu, låudând
poeziile ¿i criticând aspru pe cei care au avut alte påreri asupra lor. În timpul verii
Eminescu devine din nou alienat. La 9 noiembrie este înlocuit în postul de la bibliotecå
¿i, în urma unui consult medical, este transportat la ospiciul de la Mânåstirea Neam¡.”

Posibil ca acest I. Cre¡u care înva¡å råu ¿colarii så fie una ¿i aceea¿i persoanå
cu autorul biografiei Mihail Eminescu. Biografie documentarå (1968), cåci ¿i
acolo gåsim scris, cu siguran¡a celui care a participat direct la evenimente:

„Spre o nouå cådere. Sunt numeroase relatårile unor contemporani din Ia¿i ai lui
Eminescu asupra alunecårilor sale spre fapte indecente, ceea ce-i aducea dese re¡ineri
la comisariatele poli¡iei. Starea lui de decådere moralå era cunoscutå în marele public.
Nimeni nu-l mai putea opri de la excese, nici chiar cei cari aveau sarcina så-l
supravegheze de aproape. Maiorescu afirmå cå la 27 octombrie 1885, la o aniversare
a Junimii, a auzit cå Eminescu petrece cu fete de la Café-chantant. La sfâr¿itul lui mai
1886, acela¿i constata personal (?) cå nefericitul poet devenea din nou alienat” (subl. ns.).

Ce så mai zici? ¥n mintea autorului, încå de prin 1885, Eminescu devenise
un fel de buldozer cåruia nu-i ståtea nimic în cale ¿i care de obicei era parcat
la Poli¡ie. Dacå Eminescu a fost decåzut moral, ce cuvinte s-ar mai gåsi
pentru cei care îl denigreazå astfel?

12 septembrie
De la Ia¿i, Miron Pompiliu îl anun¡å pe Maiorescu: „Eminescu e mult

mai bine. A fost câteva såptåmâni la Repedea unde a fåcut båi regulate. El
continuå båile ¿i acum.”
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25 octombrie

¥n România liberå, la rubrica „Mai nou” (pagina a treia), citim:

„Primim de la un prietin din Ia¿i urmåtoarele versuri, ca fiind ale lui Eminescu ¿i
indicând reînceperea activitå¡ii sale literare:

La steaua care a råsårit
E-o cale atât de lungå
Cå mii de ani ’i-a trebuit
Luminei så ne-ajungå.

Poate de mult s’a stins în drum
¥n depårtåri albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci privirei noastre.

Icoana stelei ce-a murit
¥ncet pe cer se suie.
Era pe când nu s-a zårit;
Azi, o vedem ¿i nu e.

Tot ast-fel când al nostru dor
Peri în noapte-adâncå,
Lumina stinsului amor
Ne urmåre¿te încå.”

Cum am aråtat ¿i în Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului, unii au
opinat cå „prietinul” ar fi Maiorescu, D. Muråra¿u dezvoltând chiar un fel
de ra¡ionament, cu o logicå foarte bine personalizatå, ca atâtea alte ticålo¿ii
de om citit. Ideea (despre care Maiorescu afirmå cå i-ar fi apar¡inut – gura nu
doare) se regåse¿te ¿i într-unul dintre ultimele articole publicate de Eminescu
la Timpul, dupå scandalul provocat de nesåbuitul toast al lui P. Grådi¿teanu,
cu ocazia dezvelirii statuii lui ªtefan cel Mare la Ia¿i:

„În adevår lipse¿te Basarabia din acea coroanå !
ªi tu, Doamne ªtefane, ståteai mult ¿i rece asupra acestei adunåri de precupe¡i de

hotare ¿i n-ai izbit cu ghioaga Ta råpuitoare de eroi în capetele acestor reptile, acestor
agen¡i provocatori ai stråinåtå¡ii.

O Doamne, Doamne, cå mare mult ne-ai uitat !
Tu, scutul Cre¿tinåtå¡ii ¿i cetatea Crucii, ai ascultat pe un C. A. Rosetti care-¿i bate

joc de legea Ta stråmo¿eascå ¿i care ca mâni se va îngropa ca patrupedele, fårå preot ¿i
fårå luminå.
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Tu, care de patruzeci de ori, în patruzeci de båtålii te-ai aruncat în rândul întâi al
o¿tirii, cåutând martiriul pentru ¡arå, ascul¡i oameni pentru cari patria ¿i na¡ionalitatea
sunt o marfå pe care-o precupe¡esc ?

Tu, ale cårui raze ajung pânå la noi ca ¿i acelea ale unui soare ce de mult s-a stins,
dar a cårui luminå cålåtore¿te încå mii de ani prin univers dupå stingerea lui; tu, care,
însu¡i nemuritor, ai crezut în nemurire ¿i, luminå din luminå, ai crezut în Dumnezeul
luminii, s’ascul¡i pe ace¿ti oameni incapabili de adevår ¿i de dreptate, pe ace¿ti trafican¡i
de credin¡e ¿i de sim¡iri?” (subl. ns.).

Era 18 iunie 1883.
A. Z. N. Pop pare så fi fost cel care a descoperit cå aceastå idee apare ¿i

într-o conferin¡å ¡inutå de Maiorescu cu un an înainte ¿i a cårei înregistrare,
afirmå istoricul, „este cuprinså în foiletonul României libere, an. 6, nr. 1491
(mar¡i 20 apr. 1882), p. 2, semnatå Hermes, ceea ce pare a se datora lui M.
Bråneanu”. Cu toate acestea, recunoa¿te Z. N. Pop, nu se poate spune cå
magistrul l-ar fi inspirat pe Eminescu, întrucât primele forme ale poeziei La
steaua dateazå de prin anii 1876-77. Deci, dacå magistrul ¿i „protejatul” lui
nu au ajuns la aceea¿i adevår pe cåi diferite, devine mai plauzibil ca Eminescu
så-l fi inspirat pe Maiorescu, nu invers. Este atât de important, înså, un atare
detaliu? Cu o tenacitate pe care nu o regåsim în chestiunile esen¡iale privind
destinul lui Eminescu, A. Z. N. Pop, råscole¿te bibliotecile, cåutând o anume
„filia¡ie” a poeziei La steaua ¿i descoperå ceea ce el nume¿te „datorin¡ele
izvoristice”: P. S. Laplace, G. Keller, A. Dorchain, Flaubert, Saint-Beuve,
Sully Prudhomme, Octave Houdaille, Léon Dierx ¿i, bineîn¡eles, Eminescu.
Incapabil så demonstreze cå Eminescu ar fi fost într-adevår bolnav psihic
(cum pretinde), dar în stare så comitå falsuri precum cele pe care le-am aråtat
în pagini anterioare, istoricul nostru o ia pe câmpuri, în cåutarea a ceva ce nu
intereseazå ¿i care, în nici un caz, nu poate fi dovedit, cåci, chiar admi¡ând
cå Eminescu i-a citit pe to¡i cei în¿ira¡i, nimeni n-ar putea proba cå el nu
întâlnise prima oarå ideea centralå din La steaua la un alt autor decât cei din
pomelnicul prezentat. Mai mult, n-ar putea convinge nici måcar cå Eminescu
nu intuise singur ceea ce Laplace (så zicem) avea så-i ¿i demonstreze. ¥n
fond, viteza luminii fusese måsuratå încå din 1675 de danezul Olaus Römer
(rezultatul acestuia – 280.000 km/s – fiind confirmat în 1727 de J. Bradley),
iar în secolul al XIX-lea, s-au efectuat trei måsuråtori importante: în 1849,
prin A. H. L. Fizeau (315.000 km/s), în 1852, prin A. A. Michelson, zece ani
mai târziu, J. B. L. Foucault apropiindu-se cel mai mult de adevår: 298.000
km/s. Nu conta cå Römer nu fusese foarte exact. Simpla existen¡å a vitezei
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luminii, indiferent cât de mare sau de micå ar fi fost, presupunea timp pentru
stråbaterea unei anumite distan¡e. Iar când aceste distan¡e erau foarte mari
(¿i se ¿tia cå vastele spa¡ii interstelare sunt greu de imaginat de om), timpul
necesar parcurgerii lor cre¿tea pe måsurå, scurgerea lui aducând ¿i inevitabile
modificåri ale respectivei surse de luminå.

ªi-apoi, La Steaua nu este manual de fizicå, ci un original mod de
convertire a severelor legi ale fizicii în metafore de puternic ¿i inconfundabil
impact afectiv.

4 noiembrie (mar¡i)

La 4 noiembrie, care se zice c-ar fi fost ultima zi petrecutå de Eminescu la
Ia¿i în libertate, Maiorescu îi scrie surorii lui, Emilia. ¥ntre altele, precizeazå:

„¥¡i trimit în alåturare admirabila poesie nouå a lui Eminescu (este vorba de La
steaua – n. ns.). Idea este luatå dintr’un discurs al meu; dar ce formå frumoaså!” (subl. ns.).

[Scrisoarea a fost datå publicitå¡ii de Gh. T. Kirileanu, abia în 1941,
adicå, la 55 de ani de la data la care a fost scriså!].

Logica manivelei istorice ¿i estetice

Nici o nuan¡å din epistola magistrului nu îndrituie¿te bånuiala cå
manuscrisul poeziei ar fi trecut pe la el, înainte de a ajunge la România
liberå. Cu toate acestea, biografii ¿i majoritatea istoricilor literari pretind
altceva. Ei exprimå interesul prost disimulat de a promova cu orice pre¡ ideea
cå, din 28 iunie 1883, Eminescu ar fi fost incapabil så ra¡ioneze, så creeze ¿i,
în general, så se mi¿te singur în societate. ¥ndråzneala lor merge pânå acolo
încât, de¿i La steaua a devenit publicå odatå cu apari¡ia ei în numårul din 25
octombrie al României libere, din motive de clan, ei adapteazå realitatea
nevoilor proprii, unii prezentând aceastå poezie ca fiind publicatå întâia oarå
în Convorbiri literare, la 1 decembrie 1886, iar al¡ii, precum D. Muråra¿u,
încercând så dreagå busuiocul:

„România liberå la «mai nou» aratå cå poezia [La steaua] i-a fost trimiså de un
prieten al lui Eminescu ¿i cå ea marca reînceperea activitå¡ii literare a poetului. Cum în
scrisoarea lui Maiorescu cåtre sora sa Emilia, trimiså la 4/16 noiembrie 1886, se vorbe¿te
¿i despre poezia care ne preocupå – «¥¡i trimit în alåturare admirabila poezie nouå a lui
Eminescu. Ideea este luatå dintr-un discurs al meu; dar ce formå frumoaså!» – putem
socoti ca aproape sigur cå prietenul care-a trimis României libere poezia este însu¿i
Maiorescu.”
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Ceea ce nu se întreabå Muråra¿u este înså: de ce Maiorescu ¿i-ar fi våduvit
propria publica¡ie de un asemenea mårgåritar, spre folosul altei gazete?
Maiorescu nu numai cå nu l-a mai îndemnat pe Eminescu så scrie, dar a
fåcut tot ce i-a stat în putin¡å pentru ca rânduri mai noi ale acestuia, versuri
sau prozå, bune sau rele, så nu mai aparå în Convorbiri ¿i, în general,
Eminescu så facå orice, numai så nu scrie. Ce l-ar fi putut determina pe
magistru ca, sub nejustificata acoperire a anonimatului, så fi trimis ziarului
România liberå poezia La steaua (versuri noi, nea¿teptate pentru cei mai
mul¡i)? Credem cå, dimpotrivå, poezia La steaua mai degrabå l-a speriat
(a¿a cum, vom vedea, l-au speriat De ce nu-mi vii ori Kamadeva). ªi nu
numai pe el, cåci altfel nu ne explicåm cum de „memoriali¿tii” ie¿eni, atât de
pricepu¡i în a-l transforma pe Eminescu în erou al faptelor scandaloase, nu-¿i
amintesc ¿i un astfel de eveniment, care marca reluarea crea¡iei lui literare,
dar ne spun cå, la 11 zile dupå apari¡ia poeziei, „genialul” Eminescu ar fi
fost… arestat, spre a fi reinternat în balamucul de lângå Månåstirea Neam¡ului.

Pentru ca Maiorescu så poatå trimite, din umbrå sau nu, poezia La steaua
redac¡iei României libere, el trebuia så de¡inå textul respectiv. I l-a trimis
Eminescu, adicå, tocmai cel care era „amarnic de supårat pe Titus, fiindcå
i-a publicat poeziile” (Mite cåtre Emilia, conform revistei Convorbiri literare,
din luna mai a anului 1937)? ªi, admi¡ând cå a¿a ar fi fost, Maiorescu n-ar fi
notat evenimentul în jurnalul intim, de¿i este limpede cå versurile l-au
încântat? ¥n afarå de acestea, faptul cå de la Månåstirea Neam¡ului Eminescu
i-a expediat lui Negruzzi, nu lui Maiorescu, un grup de poezii noi (între care
¿i De ce nu-mi vii, singura care a fost publicatå) este ¿i el de naturå så convingå
cå, potrivit obiceiului vechi, Eminescu se adresa direct celui care se îngrijea
personal de Convorbiri literare.

Un argument cå Maiorescu a fost luat prin suprindere de apari¡ia poeziei
La steaua ni-l oferå chiar el, acum, la 4 noiembrie, când îi scrie surorii Emilia:
„¥¡i trimit în alåturare admirabila poesie nouå a lui Eminescu. Ideea este
luatå dintr’un discurs al meu; dar ce formå frumoaså!” Lucrurile sunt, deci,
clare: 1) Este vorba de o poezie „nouå”, pe care magistrul nu o gåsise (în
aceastå formå) între manuscrisele din lada lui Eminescu; 2) indiferent cui
i-ar fi fost trimise, versurile trebuiau înso¡ite de o cât de scurtå epistolå
explicativå – epistolå care lipse¿te, ca ¿i orice referire a destinatarului privind
primirea ei; 3) Maiorescu recunoa¿te valoarea versurilor ¿i, implicit,
capacitatea creatoare a autorului (capacitate pe care o va nega în lucrårile lui
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destinate publicului larg); 4) Maiorescu prezintå lucrurile ca ¿i când ar fi
vorba de rodul gândirii lui, de o proprie descoperire ¿tiin¡ificå, pe care
Eminescu ar fi pus-o în versuri. De la aceastå infatuare, probabil, D. Muråra¿u
a dedus, cu utilajul propriu, cå ar fi „aproape sigur cå prietenul care-a trimis
României libere poezia este însu¿i Maiorescu”.

Culmea este cå nici Maiorescu nu pretinde cå Eminescu i-ar fi expediat-o lui
(detaliu pe care nu l-ar fi omis, el având tot interesul så arate cå ar exista o
punte între ei). Ca de atâtea ori, ¿i aici, avem surpriza så constatåm cå Cineva
l-a apårat pe Maiorescu mai ceva decât a fåcut-o el însu¿i, punându-i în
seamå gesturi frumoase, la care el nici nu s-a gândit.

Faptul cå revista Junimii a refuzat så-i mai publice lui Eminescu cele mai
multe dintre poeziile scrise dupå 1883 dezvåluie tentativa de a-l ¡ine pe acesta
rupt de lume (în pagini viitoare vom prezenta o nea¿teptatå probå materialå
privind pozi¡ia deloc prieteneascå a lui Negruzzi). De aici îndreptå¡irea så ne
întrebåm dacå nu cumva acesta se afla sub cenzura camuflatå cu zâmbete a
„amicilor” lui influen¡i. ¥ntr-o astfel de ipotezå, în func¡ie de context, n-ar fi
exclus ca acel misterios „prietin din Ia¿i” så fi fost fie cineva precum Creangå,
Veronica ori Novleanu, fie o inven¡ie a unui binevoitor din redac¡ie, care dorea
så justifice astfel publicarea poeziei (România liberå era pe atunci tribuna
Junimii), fie chiar Eminescu însu¿i. Numårul variantelor plauzibile este foarte
mare, dar ele îl exclud pe Maiorescu.

Nota bibliograficå dedicatå de D. Muråra¿u poeziei La steaua se încheie
cu o amuzantå deduc¡ie:

„¥n articolul din Timpul, 18 iunie 1883, Eminescu glorificå pe ªtefan cel Mare.
«Tu, ale cårui raze ajung pânå la noi ca ¿i acele ale unui soare ce de mult s-a stins, dar
a cårui luminå cålåtore¿te încå mii de ani prin univers dupå stingerea lui…»

Nu este de mirare cå în 1886 Eminescu a putut så transcrie din memorie o poezie
fåcutå cu mul¡i ani înainte.”

Se pare cå Muråra¿u nu prea ¿tie ce-i aceea a „transcrie”. Efectuatå din
memorie ori cu originalul sub nas, o atare opera¡iune presupune redare fidelå,
copiere, scrierea pe o altå coalå a unui text, fårå a-i aduce modificåri.
Dacå prin transcriere orice articol de gazetå devine poezie, chiar cå suntem
neam de poe¡i!

Din nefericire, D. Muråra¿u nu a fost singurul critico-istoric literar care
ne înva¡å cå, dupå 1883, Eminescu ar fi fost inapt så creeze, tot ceea ce a mai
publicat fiind transcrieri din memorie. Teza este pe cât de mincinoaså, pe atât



77Nr. 6-9 Semnele timpului

de råuvoitoare ¿i de interesatå. Pentru ca domnii care o promoveazå så poatå
fi crezu¡i, dumnealor trebuie så demonstreze cå în lada cu manuscrise, furatå

de (oamenii lui) Maiorescu, se aflau variante identice cu acelea date spre
publicare de Eminescu, dupå iunie 1883. Aceste versiuni nu existå. O dovadå
zdrobitoare o oferå însu¿i Maiorescu, cel care a scotocit-o atent, extrågând
ce i-a convenit dintr-un fond a cårui existen¡å nu a declarat-o (un exemplu
este poezia Glosså). El fie nu a gåsit nici o versiune a poeziei La steaua, fie
variantele din manuscrise i s-au pårut magistrului insuficient cizelate, spre a
le include în volumul din decembrie 1883. ¥n schimb, dupå apari¡ia în
România liberå, a socotit-o „admirabilå”, trimi¡ând-o imediat Emiliei. Nu
este înså cazul så ne entuziasmåm: buna apreciere poate avea (¿i?) scopul de
a-i aråta acesteia (un real apåråtor al lui Eminescu) un frate echilibrat ¿i
binevoitor în raporturile lui cu „protejatul”, mai ales când acesta îi ¿i
„poetizeazå” ideile.

Am insistat asupra acestor detalii legate de publicarea poeziei La steaua,
întrucât ele relevå dedesubturi mult mai adânci ale idolatrizårii lui Maiorescu.
Când îi scrie Emiliei, el precizeazå cå-i trimite „în alåturare” scrisorii ¿i
„admirabila poezie nouå a lui Eminescu”. Implicit, magistrul recunoa¿te astfel
cå acesta continua så creeze. Cu tupeu, acest fapt evident va fi contestat peste
ani de D. Muråra¿u sau de biografi precum Cålinescu ¿i Munteanu.

Dintre to¡i, G. Munteanu merge cel mai departe, sugerând cå Eminescu
nici måcar n-ar fi ¿tiut când i-au fost trimise unele poezii spre publicare, de
toate acestea ocupându-se Maiorescu:

„Exceptând o men¡iune din 27 mai /8 iunie 1886, potrivit cåreia în recentul drum
la Ia¿i «am våzut ¿i pe Eminescu, care devine din nou direct alienat», ¥nsemnårile
zilnice nu mai cuprind vreme îndelungatå nici o referire la soarta poetului (trebuie spus
cå ¿i noti¡a invocatå apare dupå o pauzå de circa doi ani – n. ns.). De nu opera, atunci
persoana acestuia ie¿ise din raza interesului «Junimii». ¥n Epoca ilustratå (1 ianuarie
1886), Maiorescu publica un fragment din Scrisoarea V. Acela¿i, într-un Album literar
din 15 martie 1886, fåcea så aparå poemul Nu må în¡elegi, iar La steaua o încredin¡a
Convorbirilor literare din 1 decembrie. Se cheamå cå, având acum la el acaså
manuscrisele eminesciene, criticul le råsfoia metodic ¿i da la ivealå ceea ce se potrivea
gusturilor lui.”

Imagina¡ie bolnavå? Fixuri regretabile, autorul nemai¿tiind ce face? Ar
fi bine, dar nu credem într-o atât de fericitå ipotezå. ¥n cangrena numitå
Cazul Eminescu orice a devenit posibil. Nu ne-ar mira ca azi, mâine, så
auzim cå De ce nu-mi vii a fost trimiså de un cumnat al intendentului ospiciului
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de lângå Månåstirea Neam¡ului, care a tradus-o din sanscritå, iar Kamadeva
ar fi crea¡ia primarului Boto¿anilor. Nu vrem så fim råutåcio¿i, dar nici milo¿i
nu putem fi când un specialist ofenseazå doar pentru a apåra inexistenta
onoare a unor ¿efi de ga¿cå literarå (dacå cineva se simte onorat când este
numit nebun sau sifilitic så ne spunå, ca så-i facem pe plac!) ¿i, totodatå, î¿i
bate joc de public, inducându-l în mod inten¡ionat în eroare.

O atare inexactitate privind cronologia publicårii poeziilor lui Eminescu
poate så scape unui cercetåtor amator, dar nu-i poate fi iertatå unui profesionist,
care pretinde a scrie biografia lui Eminescu. Perseverarea în aceastå gre¿ealå
(?) grosolanå denotå existen¡a unui interes ascuns, care, pentru anumi¡i istorici
literari, råmâne mai presus de adevår ¿i care este apårat „cu sistem”.

O a doua dovadå o oferå Iacob Negruzzi, în prima variantå a amintirilor
lui (ulterior, avea så „uite” detalii ca acela cå primise nu una, ci un set de

poezii de la Eminescu, aflat atunci la Månåstirea Neam¡ului):

„Dupå îmbolnåvirea sa, Eminescu a petrecut cât-va timp la månåstirea Neam¡ului,
unde se gåse¿te cunoscutul institut de aliena¡i. Eminescu avea såptåmâni întregi de
deplinå luciditate. A¿a se explicå cum a putut scrie câte-va poesii frumoase în acea
epocå” – subl. ns. (vezi Convorbiri literare, 1899, XXXIII).

Deci, cel pu¡in pânå în 1899, ¿i Negruzzi a recunoscut cå Eminescu a
mai creat ¿i dupå iunie 1883, fårå ca noile lui poezii så mai fie „våmuite” ¿i
de Maiorescu. ¥n cazul în care magistrul ar fi fost verigå intemediarå între
Eminescu ¿i Convorbiri literare, putem fi siguri cå Negruzzi ar fi men¡ionat
acest lucru. Dar nici måcar lui nu i-au trecut prin cap pove¿ti atât de gogonate,
semn cå, în ciuda talentului real aråtat în acest sens, nu era la fel de priceput
în dezinformare ca procurorii literari care, din perioada interbelicå încoace,
se a¿eazå la coadå la rampå ¿i nu se mai sfâr¿esc.

Nu ¿tia G. Munteanu nici de aceastå mårturisire a lui Negruzzi? Ba da!
Prin nota cu numårul 506 a lucrårii Hyperion. I, istoricul trimite la primul din
cele 13 volume editate de I. E. Torou¡iu. La adresa indicatå, gåsim scurta
epistolå cu care Eminescu ¿i-a înso¡it poeziile trimise lui Negruzzi în ianuarie
1887. Din moment ce G. Munteanu a citit scrisoarea, evident cå el a aruncat
un ochi ¿i peste notele explicative ale lui Torou¡iu, aflate douå file mai încolo.
Iar prima dintre acestea constå exact în mai sus citatul pasaj din Negruzzi.
Mai poate fi invocatå prezum¡ia de nevinovå¡ie?



79Nr. 6-9 Semnele timpului

5 noiembrie (miercuri)

Pe prima paginå a ziarului Epoca, titlu mare: „Terorismul la Boto¿ani”.
Potrivit unei anume folcloristici, la aceastå datå, Eminescu s-ar gåsi re¡inut

în arestul poli¡iei Ia¿ilor. Când anume fusese arestat, cauza oficial declaratå a
acestei måsuri ¿i numele celor implica¡i sunt complet necunoscute. Legat de
destinul lui Eminescu, ziua de 5 noiembrie apare într-un singur document
(citat în 1903 de doctorul P. Zosin, dar neprezentat vreodatå în facsimil).
Potrivit acestui document, la aceastå datå, primul-procuror al Ia¿ilor ar fi
cerut misterio¿ilor medici Iuliano ¿i Bogdan så-l consulte pe arestat
(„Subsemna¡ii… în urma requizi¡iunei d-lui prim-procuror, din 5 noiembrie
1886, de a constata starea mintalå a lui Mihai Eminescu, mergând la arestul
preventiv al Despår¡irii I, unde se afla pacientul…” – subl. ns.).

6 noiembrie (joi)

Medicii Iuliano ¿i Bogdan ar fi semnat o „Constatare medicalå”
(document de negåsit), prin care atestå cå Eminescu „sufere de o aliena¡iune
mentalå cu accese acute”, fiind periculos „pentru societate”. ¥n consecin¡å,
ei afirmå cå „este neapåratå nevoie de a fi internat în o caså specialå spre
cercetare ¿i observare”.

Nu se uscase cerneala pe acest document, când Epitropia generalå a
casei Sfântul Spiridon s-ar fi adresat ospiciului de lângå Månåstirea Neam¡ului,
pe care îl anun¡å cå îi trimite un nou pacient, numit Mihail Eminescu, cerând:
„la prezentarea lui så binevoi¡i a-l interna”.

7 noiembrie (vineri)

¥n jurul orei prânzului, Maiorescu ajunge la Ia¿i. Drept dovadå, stå epistola
lui, expediatå mar¡i, 4 noiembrie:

„Eu am så plec de aici deja poimâine Joi sara, pentru a fi cu o zi mai nainte în Ia¿i,
adecå Vineri la 1, ca så pot vorbi cu Creditul Urban; cåci Sâmbåtå e sårbåtoare.”

¥n aceea¿i zi, România liberå anun¡å: „Mâine searå «Junimea» sårbåtore¿te
la Ia¿i, în saloanele otelului Traian, a 23-a aniversarå a societå¡ii literare”.

8 noiembrie (sâmbåtå)

Sfin¡ii Arhangheli Mihail ¿i Gavriil (ziua onomasticå a lui Eminescu). La
Hotelul Traian din Ia¿i, are loc ultimul banchet al junimi¿tilor. ¥n mod



80 Nr. 6-9Semnele timpului

surprinzåtor, biografii lui Eminescu nu pomenesc nimic despre acest
eveniment. A participat ¿i Eminescu la banchet sau era la drum cu gardianul?
Nici o mårturie explicitå nu contestå participarea lui, iar de-ar fi lipsit, era de
a¿teptat så fi fost våicårit cå, uite, bietul, tocmai în preajma marii sårbåtori a
Junimii, s-a „îmbolnåvit” din nou. ¥n schimb, I. N. Roman ne asigurå cå a
fost prezent la banchet: „Eu l-am cunoscut pe Eminescu la ultimul banchet
al «Junimei» de la Ia¿i”, adicå, la 8 noiembrie 1886. Ce så mai în¡elegem?
Cå abia a doua zi, dupå „sårbåtoare”, la 9 noiembrie, Eminescu ar fi fost
expediat, sub escortå, cåtre „acel ospiciu” – adreså în spatele cåreia speciali¿tii
au întrezårit balamucul de lângå Månåstirea Neam¡ului? Cine l-ar fi internat
acolo? ¥ntr-o Dare de seamå despre mi¿carea ¿i asisten¡a bolnavilor sin
ospiciul Månåstirea Neam¡u (1903), Zosin scrie cå, la balamucul de la Neam¡,
„serviciul medical” se îndeplinea „de cåtre medicul spitalului din Tg. Neam¡u”.
La rândul lui, A. Z. N. Pop, se aratå convins cå medicul pe mâna cåruia ar fi
încåput Eminescu în „acel ospiciu” se chema N. Ursulescu. Indubitabil, deci,
acest Ursulescu func¡iona, prioritar, ca medic al spitalului din Târgu Neam¡.
¥n biografia lui Eminescu, nu existå înså nici un document care så facå o

cât de firavå legåturå între el ¿i Ursulescu (medic priceput, sub a cårui
atentå priveghere ¿i-a dat duhul Veronica). ªi, chiar dacå s-ar accepta cå
Eminescu s-ar fi aflat pentru un timp în grija respectivului medic, nu putem
¿ti dacå acesta l-a tratat la ospiciu ori la spitalul din Târgu Neam¡, în al cårui
paraclis slujea ca preot cine noi nu am gândit, iar al¡ii nu au spus: popa

Gheorghe, unchiul lui Ion Creangå!

9 noiembrie 1886 (duminicå)

Varianta oficializatå prin repetare ¿i prin includere în manualele ¿colare
ne înva¡å cå în aceastå zi Eminescu ar fi fost predat de gardianul (jandarmul,
dupå unele voci) care-l înso¡ea, cuiva din ospiciul de lângå Månåstirea
Neam¡ului

10 noiembrie

Maiorescu påråse¿te Ia¿ii.

14 noiembrie

Epoca („ziar ciocoiesc”, cum îl numesc redactorii de la Na¡iunea) anun¡å
la „Ultime informa¡ii” (pagina 3):
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Sånåtatea d-lui Eminescu merge din ce în ce mai råu. ¥n urma avizului unui consiliu
medical, ¿i prin îngrijirea administra¡iei jude¡ului Ia¿i, nenorocitul poet a fost
transportat acum trei zile la månåstirea Neam¡u.”

De ce så fi trecut cel pu¡in cinci zile de la data pretinsei areståri a lui
Eminescu ¿i patru de când s-ar fi întrunit „consiliul medical” (compus din
cine?) fårå ca presa så scrie vreun cuvânt despre Eminescu? Cum se face cå nu
este amintitå nici una dintre a¿a-zisele lui fapte antisociale, care ar fi impus
arestarea ¿i „avizul” psihiatric?

Recitind ¿tirea, observåm cå, de fapt, informa¡ia este foarte vagå, lipsind
numele bolii. „Sånåtatea lui Cutare merge din ce în ce mai råu” se poate
spune ¿i în cazul unui hepatic, a unui tebecist sau, de ce nu?, în cel al cuiva
care, asemenea lui Eminescu, suferå de o ectimå rebelå. Formularea sunå
alarmant, dar nu presupune pråpådul, un astfel de råu progresiv (care, în cazul
nostru, iar nu se ¿tie în ce consta) putând fi adesea stopat în scurt timp, fårå
internare în ospiciu.

Precizarea „din ce în ce mai råu” indicå agravare. Dacå o boalå internå
nu poate fi descriså de nespeciali¿ti, inclusiv pentru cå nimeni nu poate
prezenta exact måsura în care cuiva îi este grea¡å, de exemplu, ¿i nimeni nu
vede ce se întâmplå în interiorul altuia, bolile psihice au frecvent manifeståri
exterioare, care constituie simptomele lor. Gravitatea multor afec¡iuni psihice
se determinå tocmai prin aceste simptome, adicå prin faptele bolnavilor. ªtirea
de mai sus nu a fost redactatå de cineva care îl våzuse pe Eminescu ¿i, cu
atât mai pu¡in, de un medic. Este o informa¡ie prinså de o ureche cuplatå la
un cap lipsit de întrebåri, dar îndestul de ¿mecher ca så nu men¡ioneze ¿an¡ul
din care a cules aceastå ¿oaptå veninoaså.

Singurul document care, la o privire superficialå, ar putea pårea cå sus¡ine
informa¡ia din Epoca este un pasaj dintr-o epistolå a Harietei (16 iulie 1887),
cuprinzând pårerea doctorului Isac:

„El sus¡ine cå cu rana ce-o are la cap, este expus a se paraliza creierul. De doctorii
din Ia¿i mai zice cå sunt..., o ¿tie de când l-a trimis la Neam¡ ¿i nu s-a interesat nici unul
de boala lui, care chiar de nu se suia la crier ¿i totu¿i era perdut. “

Dincolo de faptul cå se impune gåsirea ¿i studierea grafologicå a tuturor
epistolelor publicate pânå acum ca fiind ale Harietei, pasajul citat apar¡ine,
înainte de toate, unui profan într-ale medicinii, u¿or de indus în eroare. Dar
chiar ¿i a¿a, din spusele Harietei nu rezultå cå Eminescu ar fi fost dus cu
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gardianul (jandarmul dupå unii) la Neam¡, „l-a trimis” fiind o simplå
recomandare pentru odihnå ori tratament ¿i nu verdict legal de internare în
ospiciu. De altfel, de n-ar fi fost a¿a, Isac nici nu-i putea învinovå¡i pe medicii
din Ia¿i cå „nu s-a interesat nici unul de boala lui”, întrucât la balamuc
exista medic specializat în boli nevoase. ¥n plus, din rândurile Harietei reiese
fårå dubii cå, la plecarea din Ia¿i, nu se punea problema sånåtå¡ii mintale a
lui Eminescu, cåci, din moment ce Isac i-ar fi acuzat pe medicii ie¿eni „chiar
de [boala] nu se suia la crier...”, rezultå cå suirea la creier, så-i zicem, ar fi
avut loc ulterior plecårii din Ia¿i, ca urmare a netratårii ectimei, în care el
vedea sifilis. Iar dacå pânå atunci „boala” nu afectase „crierul”, nu era nevoie
de internare în balamuc. Atunci când afirmå cå, indiferent dacå „boala” se
suia sau nu „la crier”, Eminescu „totu¿i era perdut”, Harieta se face ecoul
altora. Ea are în vedere agravarea unei ståri de care nu ¿tia decât din auzite ¿i
care, în opinia ei, avea drept principalå cauzå faptul cå dintre „doctorii din
Ia¿i”, „nu s-a interesat nici unul de boala lui”. Nu ¿tim dacå doctorul Isac
chiar nu-i avea la suflet pe confra¡ii din Ia¿i, dacå vehemen¡a lui era determinatå
de spiritul concuren¡ial sau dacå gåsea vinovå¡ii pentru a motiva propriile
insuccese. Remarcåm înså rolul lui decisiv în a o convinge gre¿it pe Harieta
cå fratele ei ar suferi de sifilis ¿i cå aceasta, pânå ¿i despre ¿ederea lui Eminescu
la Neam¡ pare så fi avut detalii tot de la el, un intermediar posibil interesat,
nu de la „pacient”.

A¿a stând lucrurile, nu ne mai mirå cå biografii care-l declarå pe Eminescu
luetic nu invocå ¿i acest pasaj din epistola Harietei – singurul în care ea se
referå la Neam¡, fårå a pomeni înså cuvântul ospiciu. Posibila recomandare
a medicilor fåcutå lui Eminescu de a merge la Månåstirea Neam¡ului nu avea
de ce så o surprindå, pentru cå asemenea „tratament” nu era ceva neobi¿nuit
– în primåvara lui 1888, ei înså¿i având så i se recomande så stea „la månåstire,
la aer curat”.

Så ne întoarcem la anun¡ul din Epoca, o nouå formulare abilå, menitå så
inducå ideea cå Eminescu ar fi fost internat în ospiciu, dar care, totodatå, nu
permite acuzarea autorului ei de rea-credin¡å, deoarece: „Sånåtatea lui
Eminescu” se putea referi la ectimå (¿i, într-adevår, de la Månåstirea
Neam¡ului, Eminescu se va plânge de ceea ce el nume¿te „suferin¡a mea de
picioare”), a¿a-numitul aviz (nu raport, nu expertizå!) al „unui consiliu
medical” – alcåtuit din anonimi – putea fi o simplå certificare formalå, iar
„îngrijirea administra¡iei jude¡ului Ia¿i” se putea rezuma la o interven¡ie
(realå sau nu) spre a-i u¿ura transportul „la månåstirea Neam¡u”, care nu-i
totuna cu ospiciul aflat la 500 de metri de aceasta.
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Cel mai curios aspect råmâne acela cå Epoca, de¿i î¿i avea sediul în
Capitalå, pretinde så fi fost mai bine informatå decât jurnalele locale. Ba,
mai mult, „¿tia” ¿i ceea ce nu aflase nici måcar Creangå! Pentru cå, în aceea¿i
zi, ajuns în Capitalå, Creangå i se adreseazå lui Slavici, aflat la Sibiu:

„Bucure¿ti 14/26 noiembrie 1886
Iubite Domnule Slavici,
Te rugåm så prime¿ti, prin delega¡iunea noastrå, ¿i så împårtå¿e¿ti ¿i amicilor

D-tale, subscriitori ai depe¿ei pentru aniversar[e]a «Junimei», cele mai cordiale
mul¡umiri. Primi¡i, totdeodatå, ¿i urårile noastre pentru succesul D-vstrå în lupta mult
mai grea ce a¡i întreprins-o în Sibiu.

Nu V-am råspuns prin depe¿å din Ia¿i la binevoitoarea D-vstrå felicitare, fiindcå în
Ia¿i erau togmai în Sâmbåta ¿i Dumineca trecutå mari agitåri politice ¿i nu am crezut de
cuviin¡å, nici pentru D-vstrå, nici pentru noi, ca în asemenea momente så ne servim de
un mijloc de comunicare a¿a de indiscret precum este Telegraful în România ¿i în Ungaria.

ªi, ca så o sfâr¿im cu bine, så zicem unii altora: Sursum corda!”

Textul este semnat de mai multe persoane, între care ¿i Maiorescu, Gane,
Missir ¿i Negruzzi.

14 noiembrie a picat într-o vineri. Deci, sâmbåta ¿i duminica de dinainte
fuseserå zilele 8 ¿i, respectiv, 9 noiembrie. Så credem cå Creangå ar fi relatat
despre „mari agitåri politice” ¿i ar fi încheiat cu urarea: „sus inimile!”, fårå a
pomeni un singur cuvânt despre drama lui Eminescu, care, în mod normal,
i-ar fi stricat cheful de petreceri? Så credem cå pentru el chestiunile politice
aveau prioritate fa¡å de suflet? Ciudat, foarte ciudat! Avem impresia cå existå
ceva care ne scapå.


„Mari agitåri politice”? ¥ntr-adevår, care era contextul politic în care ar

fi avut loc aceastå expediere la balamuc, expediere care, de-ar fi fost realå,
nu ar face decât så convingå cå Eminescu a fost victima unui  continuu ¿ir de
abuzuri exercitate împotriva lui de anumi¡i exponen¡i ai lumii politice,
Maiorescu însu¿i, înainte de a fi estet sau avocat, fiind politician? Biografii
nu-¿i pierd vremea cu a¿a detalii, socotind probabil cå, din moment ce scriu
despre o singurå persoanå, ar fi neeconomic, contradictoriu  ¿i contraproductiv
så se refere ¿i la altele.

Spre sfâr¿itul lui octombrie, România liberå constata cå în ¡ara noastrå
„lumea se conduce dupå aparen¡e ¿i minciuna formeazå crezul tuturor
oamenilor no¿tri ¿i pretin¿i politici ¿i nepolitici”. Douå zile mai târziu, sub
titlul „Transilvania sau Basarabia?”, Românul, ziarul guvernului cita pe
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prima paginå din „Organul d-lui Tisza, Nemzet”, care, între altele, afirma cå
„Existen¡a Transilvaniei ¿i împreunarea ei cu Ungaria este o necesitate
europeanå”. Acela¿i ziar, „spre a aråta absurditatea ilusiunilor române”,
declara: „Noi nu ne putem închipui nici o înfrângere atât de grozavå, încât
så ne facå så renun¡åm la Transilvania”.

¥n penultima zi a lui octombrie 1886, Epoca scrie despre „Poli¡ia în
România”, acuzatå cå la Bucure¿ti „a devastat casa d-lui Staicovici, partisan
al opozi¡iei” (motiv pentru care, a¿a cum a anun¡at Românul, „D. Maiorescu
s-a dus în str. Måcelarilor, la pråvålia d-lui Staicovici, så constate de visu
actele de sålbåticie comise”). Cåtre sfâr¿itul lunii, Epoca relateazå modul în
care „cinci aresta¡i politici” din Râmnicu Vâlcea „sunt tortura¡i într-un mod
din ce în ce mai neomenos de cåtre Administra¡ie” ¿i anun¡å cå, din dorin¡a
de a câ¿tiga alegerile cu orice pre¡, „Guvernul ... a hotårât så porneascå pe
d. Radu Mihai în capitala Moldovei, ca så organizeze lupta, aplicând ¿i la
Ia¿i metoda pe care d-sa a experimentat-o în Bucure¿ti.”

Noiembrie începe în for¡å, N. Filipescu, proprietarul zgomotoasei gazete
Epoca, încasând o båtaie pe cinste în plinå zi. De partea Puterii, nimic nou,
afarå de faptul cå „D. I. C. Bråtianu a plecat ieri la Florica” – Florica nefiind
amantå, ci mo¿ie. Peste vreo douå zile, se anun¡å cå la Ia¿i „colectivi¿tii cu
båtåu¿ii în cap instiga¡i de Prefectul Poli¡iei”  provoacå lupte în jurul urnelor
de vot, iar în ziarul din 5 noiembrie este denun¡at un fapt de spaimå:
„Terorismul la Boto¿ani”. ¥n zilele urmåtoare, în acest ora¿ se fac „70 de
areståri”, iar tensiunile, cunoscând fire¿ti fluctua¡ii, se vor men¡ine pânå
spre Cråciun (în numårul din 19 decembrie, Epoca va scrie cå „spiritele sunt
atât de surescitate la Boto¿ani încât d. senator Arapu ... a fost scuipat la
garå de o damå din societatea boto¿åneanå”). La 8 noiembrie Epoca preia
din România liberå un articol scris de Maiorescu sub pseudonimul Un
craiovean. Textul începe cu afirma¡ia: „La alegerile din Boto¿ani s-a vårsat
sânge” ¿i continuå cu o întrebare („Cine este de vinå pentru vårsarea de
sânge?”), la care autorul va råspunde acuzând pe to¡i ¿i pe nimeni.

De Sfin¡ii Voievozi, situa¡ia la Ia¿i nu putea fi cu mult mai calmå, din
moment ce, a¿a cum spuneam, Creangå, ajuns în Capitalå, îi scrie lui Slavici,
scuzând  întârzierea cu care råspunde: „Sâmbåta ¿i Dumineca trecutå mari
agitåri politice”. ªi-apoi, n-a vrut så apeleze la „un mijloc de comunicare
a¿a de indiscret precum este Telegraful în România ¿i în Ungaria”. E 14
noiembrie 1886, ziua când, în pagina a doua, Universul trateazå „Afacerea
atentatului de la 4 Septembrie”, comis împotriva lui I. C. Bråtianu. (Pentru
detalii privind aceastå perioadå, vezi Anexa 4.)



85Nr. 6-9 Semnele timpului

¥ntr-o perioadå atât de agitatå, în care Poli¡ia era ocupatå cu culegerea de
pe stradå a clien¡ilor politici, vreme în care presa vuie¿te, denun¡ând abuzurile
autoritå¡ilor, unele mergând pânå la „vårsarea de sânge”, ¿i cautå mereu noi
subiecte de scandal, ar fi trecut neobservatå eventuala arestare a lui Eminescu,
fie ea motivatå sau nu?

Tot la 14 noiembrie, Universul mai informeazå, referitor la soarta Bisericii
Ortodoxe Române, al cårei patriarh decedase de curând: „Sâmbåtå se întrune¿te
Sinodul. Se crede cå primat va fi ales mitropolitul Moldovei”. Estimarea se
bazeazå, probabil, pe litera Legii ¿i pe ceea ce în preså este numit „practica
tradi¡ionalå”: mitropolitul Moldovei fiind desemnat prin Decretul domnesc
semnat de Carol I la 14 decembrie 1872 drept loc¡iitor al Patriarhului, când,
din varii motive, acesta nu putea fi prezent, se socotea firesc ca el så-i urmeze
dupå deces, în scaunul patriarhal. ¥n 1886, n-a fost a¿a. ªi din acest motiv,
scandalul, marele ¿i adevåratul scandal, sta så izbucneascå.

Biserica Ortodoxå Românå traversa o perioadå de tensiune crescândå,
încå din varå, când Universul anun¡a, la 9, 11 ¿i 18 iunie: „Mitropolitul
primat iar nu este sånåtos. Luni, mitropolitul va pleca la Fundeni, la aer
curat.”  „Mitropolitul primat e tot bolnav. Ieri i s’a fåcut un consult.”
 „Mitropolitul primat ar fi mergând mai bine.” Apoi, cu o zi înainte de
¿tirea cå „Mitropolitul primat va pleca la Cålimåne¿ti la 4 ale lunei iulie”,
acela¿i ziar scrie: „O polemicå s’a deschis zilele acestea între capul bisericei
ortodoxe autocefale* române, I. P. S. S. mitropolitul Ungro-Vlahiei ¿i primat
al României, ¿i S. S. Arhiepiscopul latin de Bucure¿ti, monseniorul Iozef
Palma” (Biserica românå, editorial).

* Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române a fost recunoscutå de Patriarhia Ecumenicå
la 25 aprilie 1885. Cu mai bine de un veac înainte, „¥n anul 1752 s’a adunat un Sinod în
Ja¿i, sub Mitropolitul Iacov Putneanul, ¿i s’a stabilit cu mari blesteme, ca la scaunele
Mitropoliei ¿i Episcopielor Moldovei så nu se râdice vre-o-datå persoane de alte na¡iuni.
S’a declarat din nou ¿i autocefalia Bisericei Moldovei, contra ingerin¡elor stråine dela
Constantinopole. La acest Sinod au participat, pre lângå Mitropolitul, patru Episcopi
Moldoveni, ¿i to¡i Egumenii români ai monastirilor din Moldova (Uricar. Part. I. p.
236-241).” (Comisiunea Sântului Sinod, Studiu despre ierarchia ¿i institu¡iunea
sinodalå în Biserica Ortodoxå...) La 1752 nu existau nici rege, nici Consiliu de mini¿tri.
Ba, Iorgu Iordan ne asigurå cå nu exista nici România, al cårei nume „apare pentru
prima oarå în lucrarea La Romanie, Paris, 1844, al cårei autor, J. A. Vaillant, a tråit
multå vreme la Bucure¿ti, în calitate de profesor de limba francezå la liceul Sf. Sava,
unde a avut ca elevi pe Bålcescu ¿i al¡i viitori frunta¿i ai mi¿cårii revolu¡ionare de la
1848" (Influen¡e ruse¿ti).
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Polemica dintre mitropolitul Ungro-Vlahiei ¿i primat al României, ¿i
S. S. Arhiepiscopul latin de Bucure¿ti ne aminte¿te de anul 1883. Atunci,
referitor la rela¡ia Bisericii na¡ionale cu Vaticanul, cu nici o lunå înainte de a
fi eliminat din via¡a publicå, Eminescu a scris în Timpul:

„... episcopatul nostru este hotårât a începe o ac¡iune anticatolicå.
Fårå îndoialå preo¡ii sunt cei dentåi chema¡i a apåra biserica; nu putem înså

aproba hotårârea episcopatului nostru de-a se pune el însu¿i în fruntea mi¿cårii. Lupta,
dupå pårerea noastrå, trebuie så fie purtatå de credincio¿i, cu binecuvântarea numai
a capilor biserice¿ti (subl. ns). Aceasta cu atât mai mult cu cât capul statului este
catolic. Popor ortodox în puterea cuvântului, noi nu voim så ¿tim nici de cezarismul, în
care biserica nu are nici o importan¡å în via¡a politicå, nici de cezaro-papismul
muscålesc. Avem doi capi, unul lumesc, altul bisericesc; fie¿tecare independent, nici
unul slugå celuilalt, ¿i ordinea publicå a ¡årii noastre ar fi amenin¡atå când ace¿ti
capi ar începe a se combate (subl. ns) unul pe altul. (...)

Iatå, dupå «Ortodoxul», informa¡iunile pe care i le då capul nostru bisericesc
Sfântului Sinod în cestiunea în care noi suntem acuza¡i de perfidie:

 
Cu aceastå ocaziune socot de datoria mea a informa pe Sf. Sinod cå eu, din motivul celor

publicate în jurnale, respectiv de impunerea unei jurisdic¡iuni papale în capitalå sub titlu de
arhiepiscopat, în contra tratatelor din vechime ¿i a uzului ¡årii, am abordat pe d. ministru pre¿edinte
al Consiliului ¿i am espus drepturile sfintei noastre biserici, apårate energic chiar de sultanii
Imperiului otoman, ¿i l-am rugat så-mi dea informa¡iune dacå este vreo ståruin¡å oficialå în
aceastå afacere ¿i dacå nu cumva guvernul a luat vreun angajament. D. ministru m-a asigurat cå
nu este nimic ¿i nu se face nimic. (...)

 
Guvernul nu ¿tie a¿adar nimic.
Fårå de ¿tirea ¿i învoirea lui se fac toate.
Dar cine ¿tie atunci ?
Maiestatea Sa Regele, ar zice cei perfizi, carele cu ocaziunea revizuirii voie¿te

så-i deschizå catolicismului o poartå largå în Constitu¡iunea noastrå.
Acum catolicismul, mai târziu coloniile stråine; încet-încet ¡ara aceasta trebuie så

fie påtrunså de-un spirit mai sånåtos ¿i altoitå cu elemente mai sånåtoase. (...)
Papa ne împinge – din nefericire – spre Rusia ¿i sile¿te pe un rege catolic så lupte

de ’mpreunå cu noi contra bisericii al cårei fiu este — ori så se despar¡å de-o ¡arå care
l-a iubit ¿i-a fost totdeauna gata så-¿i dea sângele pentru mårirea lui.”

Asta afirmå Eminescu la 29 mai 1883, iar o lunå mai târziu, este sechestrat.
Prin toamna anului 1886, lucrurile s-au înråutå¡it, din cauza decesului

Mitropolitului Primat. Atunci s-au derulat evenimente fa¡å de care polemica
anun¡atå de Universul, dintre defunctul Patriarh al României ¿i S. S.
Arhiepiscopul latin de Bucure¿ti, devenea eveniment secundar.
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O fugarå trecere prin presa vremii ne aratå cå unele publica¡ii (bunåoarå,
Epoca, din 22 noiembrie 1886) acordå spa¡ii destul de importante alegerii
noului patriarh. Dacå la 14 noiembrie Universul informa: „Se crede cå primat
va fi ales mitropolitul Moldovei”, o såptåmânå mai târziu, anun¡å cå „s-a deschis
sesiunea de toamnå a Sinodului Bisericei române, de cåtre d. ministru al
cultelor” ¿i cå „Episcopul care are mai mul¡i sor¡i de a fi ales mitropolit primat
pare a fi episcopul Dunårii de jos”, a cårui candidaturå, „propuså de deputatul
C. Dumitrescu la o întrunire de la Senat, a fost primitå cu aplause”. Despre
candidatul propus de numitul Dumitrescu, Românul va scrie, între altele, cå e
„frate cu d. Ghiorghiu, deputatul din Ia¿i” (5 decembrie).

Peste vreo såptåmânå, la 2 decembrie, se anun¡å cå „Ceremonia instituirei
noului Mitropolit Primat såvâr¿itå eri a fost foarte palidå” (Epoca), deoarece
„IPSS Mitropolitul Iosif al Moldovei n-a luat parte la ceremonia investiturei
noului Mitropolit Primat”, spre „vådita nemul¡umitre a suveranului”. Aceea¿i
foaie aflå cå Kogålniceanu, regretå „foarte mult cå din cauza sånåtå¡ei n-a
putut lua parte la alegerea Mitropolitului Primat” ¿i aten¡ioneazå cå „la
alegerea ce se va face pentru episcopi ... va da pe fa¡å toate netrebniciele
[fåcute?] în numele Bisericii ¿i religii”.

A doua zi, 3 decembrie 1886, încep så cadå capete; Epoca include între
Ultime informa¡ii:

„M. S. Regele a lucrat azi cu d.. D. Sturza, Ministrul Cultelor ¿i Instruc¡iunii
Publice. D. Sturza a prezentat semnåturii M. S. trei proecte de lege privitoare la acordarea
unor pensiuni viagere pentru P.S. Episcopul de Hu¿i, P.S. Episcopul de Vâlcea ¿i Arhiereul
Boto¿åneanu, care se retrag la månåstiri” (subl. ns.).

De¿i nici o clipå nu se va recunoa¿te deschis acest lucru, astfel se încheie
o confruntare între unii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, de o parte, ¿i
politicieni ¿i rege (care, fiind de altå confesiune decât cea ortodoxå, putea fi pe
drept suspectat cå înlesne¿te påtrunderea catolicismului în România), de
cealaltå parte. „Rebeliunea” celor dintâi fusese înnåbu¿itå, clasa politicå
impunându-¿i op¡iunea – evident, nu dezinteresat, cåci, altminteri, nu s-ar fi
amestecat în treburi care, teoretic, nu o privesc ¿i, practic, o depå¿esc. Anumi¡i
ierarhi ac¡ionaserå în singurul mod în care î¿i puteau exprima revolta fa¡å de
supralicitårile gå¿tilor politice, care o tratau ca pe un soi de departament al
unui minister.

Pentru noi, Biserica Na¡ionalå este singurul organism social stabil, peren
sub toate aspectele, în vreme ce clasa politicå este definitå prin efemeritate ¿i
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lipså de responsabilitate. Faptul cå ¿edin¡ele Sinodului erau deschise de
con¿tiin¡e precum Maiorescu (ajuns, ca o ironie, taman la cârma Cultelor)
aratå ce piatrå de moarå atârnå de gâtul Bisericii noastre, mai ales de la 1850
încoace. La fel de elocventå este ¿i ¿tirea cå Mitropolitul Primat a fost ales de
„13 Prela¡i, 90 d-ni senatori ¿i 135 d-ni deputa¡i” (Românul, 5 decembrie).
Dacå facem suma, rezultå cå au fost exprimate 238 de voturi, dintre care
numai 5,46 la sutå erau ale ierarhilor, restul fiind acoperit de politicieni. Am
râde, dacå nu ar fi de plâns. ¥n locul stabilului Divan boieresc a apårut efemerul
Guvern, structurå eterogenå ¿i fårå rådåcini, alcåtuit preponderent din indivizi
u¿urei ¿i mereu flåmânzi, însåmân¡a¡i cu morbul politicianismului. Frecvent
ateu, adicå fårå Dumnezeu, acest soi de vietate nu are decât un singur inamic
de care se teme ¿i pe care, din aceastå cauzå, de câte ori are ocazia, se
stråduie¿te så-l distrugå: Biserica stråbunå.

Am insistat ceva mai mult asupra acestor evenimente, din multiple
motive. Unul dintre ele este acela cå momentul încle¿tårii dintre Stat ¿i Bisericå
coincide cu acela în care Eminescu, care respecta mult ierarhii Bisericii noastre
¿i a cårui pozi¡ie pro-ortodoxå nu mai trebuie demonstratå, påråse¿te Ia¿ii.
Vlahu¡å gåse¿te explica¡ia acestei decizii în ceea ce nume¿te „desgust de om
superior nedreptå¡it”, adåugând cå acest sentiment „’l-a fåcut så se retragå
din mijlocul nostru” (4 ianuarie 1887). Credem cå Vlahu¡å are dreptate în
ceea ce prive¿te existen¡a dezgustului. Posibil ca, în sinea lui, Eminescu så fi
privit victoria politicului asupra Bisericii la fel de vehement ca în 1883, dar
cu tristå neputin¡å. Acela¿i sentiment trebuie så-i fi încercat ¿i pe cei trei
ierarhi pe care Carol I ¿i A. D. Sturdza, ministru al Cultelor, i-au determinat
– prin mijloace pe care doar le bånuim – så se retragå brusc „la månåstiri”.
Regele, måcar, nici nu ¿tia române¿te (ajunsese monarhul României nu pentru
meritele lui, ci pentru cå un alt „os domnesc” respinsese oferta politicienilor
no¿tri). Dar D. A. Sturdza?

Despre plåmada din care era croit acesta aflåm detalii interesante de la
diver¿i autori. De pildå, dupå ce fostul ministru al Cultelor ajunsese premier,
Barbu Delavrancea dezvåluie de la tribuna Parlamentului, la 21 martie 1898,
ordinara ¿i calomnioasa dezinformare, menitå så ascundå pe adevåra¡ii
trådåtori ai românilor din Ardeal:

„Când am auzit, domnilor, pe fostul ¿ef al partidului na¡ional-liberal declarând, în
numele nostru, cå eroii ¡åranilor de peste Carpa¡i au intrat în temni¡ele de la Seghedin
¿i Va¡, ademeni¡i ¿i corup¡i de banii din Bucure¿ti ¿i Budapesta (subl. ns.), am påråsit
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sala cutremurat. Mi se pårea, de ru¿ine ¿i de durere, cå ne vom scufunda cu to¡ii ca
dreaptå råsplatå a unei asemenea acuza¡iuni. (Aplauze.)  (...)

Iacå înså ceea ce i se transmisese domnului prim-ministru, ¿i din care ar fi putut så
sim¡å ce inimå bate în eroul care ¿i-a închinat via¡a cauzei sfinte a fra¡ilor no¿tri. ¥n
seculara pådure de lângå Sibiu se sus¡inea lui Ra¡iu teza domnului prim-ministru,
voind a-l convinge cå nu este în interesul românilor så-¿i înfunde zilele în întunecimea
temni¡elor (subl. ns.). El, privind cu o privire de sus, încårcatå de milå pentru omule¡ul
pe care-l credea un råsfå¡at al libertå¡ei ¿i al norocului din România, råspunde: «Sunt
båtrân; nu pot så încalec calul ca un voinic de 20 de ani; jandarmii må privegheazå
d-aproape. Spune d-ta, n-ar fi o ru¿ine ne¿tearså ca eu, Ra¡iu, så fiu împu¿cat ¿i suflarea
româneascå så afle cå glon¡ul a intrat prin spate, cum numai fugarilor la¿i le este dat så
piarå?» (Aplauze.) (...)

Ceea ce m-a impresionat ¿i mai mult când am auzit defåimându-se virtutea celor
din temni¡å a fost urmåtoarea judecatå: Europa întreagå luase act de bårbå¡ia lor.
Opinia publicå din Occident era cu ei, era pentru noi. Jurnale, albumuri, bro¿uri,
reviste erau pline de dovezi de simpatie pentru aceia pe cari noi îi adoram. Publici¿ti,
litera¡i, arti¿ti, istorici, oameni de stat, oratori ilu¿tri, to¡i î¿i aruncau cuvântul în
favoarea lor. Femeile chiar începuserå a fi mi¿cate de suferin¡ele martirilor osândi¡i cu
atâta cruzime. Douå domni¿oare, una la Oxford, alta la Paris, ¡inurå douå conferin¡e în
cari descriserå în colori vii durerea celor de peste Carpa¡i. De pretutindeni, din Francia,
din Germania, din Italia, din Anglia, se ridicå o protestare de o înål¡ime moralå demnå
de råbdårile ¿i de sfânta dreptate a robilor no¿tri fra¡i. ªi tocmai când se prepara un
verdict mântuitor în Europa civilizatå, în numele partidului na¡ional-liberal din
România furå denun¡a¡i cei cari intraserå bolnavi în temni¡ele Ungariei, ca ni¿te
mizerabili, cumpåra¡i ca så joace comedia dezguståtoare a unor eroi fårå curaj, a
unor martiri fårå ideal ¿i fårå de virtute (subl. ns.)! (Aplauze prelungite ¿i îndelung
repetate.)” (Text preluat din lucrarea Barbu Delavrancea. Discursuri parlamentare,
apårutå sub îngrijirea lui Constantin Cålin, în 1977.)

Asupra calitå¡ii morale a politicienilor cu care s-a confruntat ¿i Eminescu
vom fi obliga¡i så revenim, analizând fapte concrete, pentru a vedea dacå
¿i în ce måsurå jurnalistica acestuia meritå sau nu så fie terfelitå. Pânå
atunci, constatåm o eviden¡å: cople¿itorul „patriotism” dovedit de D. A.
Sturdza în „cestiunea na¡ionalå” ne aratå måsura în care am fi sau nu
naivi, crezând cå a fost de bunå-credin¡å ¿i în rela¡ia cu Biserica. A fost
instruit? Cinste lui! A fost bun orator? Aidoma. Noi înså aveam nevoie,
înainte de toate, de un bun român.
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FABRICA DE DOCUMENTE
ªI PERSONAJE

Primejdiosul visåtor pa¿nic

A¿adar, Eminescu ar fi ajuns în ospiciul de lângå Månåstiresa Neam¡ului.
Cum î¿i trecea el vremea acolo? ¥n acest sens, cea mai vânturatå surså pentru
luminarea publicului este doctorul Zosin:

„Un gardian de pe acele vremi, care este ¿i aståzi (30 Mai 1903 – n. ns.) în serviciu
¿i care l-a îngrijit de aproape, ne relateazå cå Eminescu avea perioade de mare agita¡ie,
se lovea de pere¡i ¿i de balcoane, î¿i cauza råni, nu dormea, une-ori mânca foarte pu¡in,
se murdårea, fåcea figuri ¿i murdårea pere¡ii cu escremente, etc. Aproape toatå iarna a
fost a¿a; cåtre primåvara anului 1887 se fåcuse bine, dupå care timp a ¿i plecat la
data aråtatå.

Nimic mai mult nu se ¿tie asupra vie¡ei po-etului în ospiciu.”

[ªi totu¿i, Ion Nica (medic specializat în stabilirea diagnosticelor pe bazå
de amintiri, fie ele ¿i evident mincinoase) pretinde cå, încå de la internare,
„Poetul nu-¿i dådea seama unde se gåse¿te ¿i voio¿ia sa iresponsabilå se
continuå pânå în ianuarie 1887...” Deci, în sinea doctorului Nica se plimba
convingerea cå Eminescu se izbea „de pere¡i ¿i de balcoane” ¿i „î¿i cauza
råni” cu mare entuziasm sau, ca så-l citåm pe autor, cu voio¿ie iresponsabilå?
(Vezi Eminescu, structura somato-psihicå, 1972.)]

Mårturia gardianului este atât de imbecilå, încât, în cazul în care Zosin nu
l-a confundat cu unul dintre pacien¡i, ne putem întreba dacå, atunci când l-a
intervievat, nu l-a ¡inut legat de scaun, în timp ce el lua noti¡e ¿i se juca cu un
brici pe la beregata lui. Când cite¿ti o sentin¡å atât de asprå, fårå voie, ¡i-l
imaginezi pe emitent ca pe un ins nåscut cu cre¡uri adânci între ochi, un
bulgåre de lut uscat, incapabil så zâmbeascå ori så mângâie, dar numai bun
de spart capete ¿i de rånit suflete. Când lucid, când apatic sau abulic, el te
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face så te cutremuri prin cumplita descriere ¿i (poate, mai ales) prin
implacabila adåugare cå la spusele sale nu existå nici o cale de atac, relatarea
lui înghesuind întregul adevår.

Fårå så polemizeze cu Zosin, Rudolf ªu¡u îl contrazice. ¥n articolul intitulat
Eminescu la M-rea Neam¡ (vezi Anexa 15), R. ªu¡u afirmå cå, dimpotrivå,
„Se povestesc multe pe socoteala lui Eminescu, cât timp a stat la Neam¡”,
dupå care exemplificå:

„A¿a, în privin¡a chipului cum î¿i petrecea zilele, se dau amånunte, ce pânå acuma
nu ¿i’au luat încå chip de adevår. La 5 diminea¡a era treaz. Se îmbråca a¿a pe tåcute,
umbla atât de încet, parcå i-ar fi fost necaz så trezeascå pe ceilal¡i bolnavi, cât era de
bun în nebunia sa. Nu putea suferi odaia. ¥i plåcea aer, luminå, natura. Ie¿ea în cerdac
¿i se plimba de-a lungul lui ceasuri întregi, recitând versuri, ori, poate, ¿i versuri, pe
care nici nu le-am våzut publicate.

Aceastå plimbare, diminea¡a, ¡inea neîntrerupt vreo 5 ceasuri, fårå nici o clipå de
odihnå, fårå nici un popas în mersu-i nervos, pânå ce, în cele din urmå, de obosealå
trebuia så se supuie clopo¡elului, care striga pe bolnavi la dejun. Eminescu mânca
foarte pu¡in. Fire blândå ¿i împåciuitoare, dânsul de multe ori din mizerabila lui por¡ie
da acelor bolnavi lacomi, ca så nu audå glasuri de protestare, ori sfezi. Peste zi, dacå-
l apuca foamea, se pitula pe din dosul spitalului, sårea gardul, apuca pe câmp, trecând
Nem¡i¿orul ¿i fuga-fuga se abåtea la crâ¿må de-¿i lua o jumåtate de pâine ¿i un pahar
de vin… Dupå a¿a-zisul dejun, se culca pânå la 4, când se trezea ¿i î¿i începea iarå¿i
plimbarea prin cerdac.

ªi pe când diminea¡a stråbåtea de-a lungul cerdacului, ceasuri întregi, ¿optind
mereu, dupå-amiazå se a¿eza pe un scaun, cu picioarele întinse peste coloanele
cerdacului, cu mâinile încruci¿ate ¿i privirea råtåcitå în våzduh. Clopo¡elul de maså
apuca pe Eminescu în acela¿i loc, cu aceea¿i privire îndreptatå spre aceea¿i parte. Se
poveste¿te cå, într-una din zile, pe când sta el a¿a, un bolnav, dar råu de tot, scåpase
din fiare ¿i o luase la sånåtoasa… Nebunul, ie¿ind, dete peste Eminescu. Trânti scaunul
såu, trânti la påmânt ¿i pe Eminescu ¿i o ¿terse înainte. Lui Eminescu nici nu-i påsa. El
råmase a¿a cum a vrut nebunul.

Suna ceasurile 6, când mizerabila maså, cum o poreclise genialul poet, aduna
iarå¿i pe to¡i bolnavii împreunå, ca så-i mai lini¿teascå hrana.

De la 8 seara, Eminescu, lini¿tit ¿i tåcut cum era, se ducea în cerdac ¿i, în puterea
nop¡ii, se låsa legånat de cele mai dulci visuri ¿i iluzii. […]

Cåuta luna, care înså la munte se ivea ceva mai târziu, ceea ce ¿i fåcea pe Eminescu
så plângå uneori… De abia la 2 dupå miezul-nop¡ii, îl fura somnul. Pânå s-adoarmå,
înså, cerca versuri.”

Cui så acorzi încredere? Durului care î¡i love¿te sim¡irea, vorbindu-¡i de
excremente ¿i de izbiri de balcoane, sau celui care, duios, invocå plimbåri ¿i
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concursuri de recitat versuri? Dar ¿i mai trist este faptul cå istoricii literari
nici måcar nu sesizeazå uria¿ele diferen¡e dintre asemenea scribi, folosindu-i cu
egalå încredere drept argument în propriile lor scrieri, în care contureazå,
astfel, un Eminescu care nu a existat niciodatå.

Asupra prostiilor lui Zosin vom reveni.
¥n ceea ce prive¿te roman¡ata zumzåialå a lui R. ªu¡u, remarcåm cå la

peste 15 ani de la trecerea anonimului Eminescu prin stabiliment, salaria¡ii
locului, oameni simpli, încå mai ¡ineau minte orarul acestuia, cu care, probabil,
cineva mai puternic îi båtuse bine în cap. Plimbårile par så fi fost cronometrate,
iar Eminescu urmårit pânå spre diminea¡å, când adormea pentru vreo douå
ceasuri ¿i jumåtate, ochi vigilen¡i ¿i prieteno¿i ¿tiind cu precizie ce ¿i când
scria. ªi în¡elegem cå „bolnavul” trebuie så fi stat bine cu banii ¿i cu condi¡ia
fizicå, dacå sårea frecvent gardul, mergând „fuga-fuga” så-¿i cumpere, ca
orice nebun cumsecade, „o jumåtate de pâine ¿i un pahar de vin”. Gardienii
balamucului, aflând de la R. ªu¡u ce u¿or i-a påcålit Eminescu, trebuie så se
fi înverzit de turbare ¿i spaimå cå vor fi penaliza¡i. Din fericire, dintr-o reflexå
solidaritate de breaslå, peste trei sferturi de veac, doctorul Nica va depune
mårturie în favoarea lor, aråtând cå, de fapt, Eminescu ar fi fugit o singurå
datå din balamuc ¿i nici atunci n-ar fi ajuns mai departe decât „într-un sat
vecin, de unde gardienii l-au readus într-o «mizerie de nedescris»”.

De parcå n-ar fi fost prea de-ajuns textierii P. Zosin & R. ªu¡u, câ¡iva ani
mai încolo au fost confec¡iona¡i ¿i lansa¡i al¡i doi autori – ambii, martori
oculari ai celor relatate: L. Onicescu ¿i inexistentul Gh. Bojeicu.

Leon Onicescu – slåbiciunea lui A. Z. N. Pop

O relatare pe care unii istorici literari o ¡in la mare pre¡ este cea semnatå
de un anume Leon Onicescu, auto-prezentat drept „Casieri Administrator”
la ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului. Amintirile numitului au fost
publicate de Augustin Z. N. Pop, care le-a schimbat titlul, din „Eminescu la
M-rea Neam¡ului” în „Avataruri”, incluzându-le în volumul ¥ntregiri
documentare… Vom parcurge împreunå acest text, oprindu-ne asupra
pasajelor care ni se par semnificative. Dacå vom gåsi împreunå neconcordan¡e
ori neadevåruri, posibilitatea ca materialul lui Onicescu så fie încå o fåcåturå
ne va deveni limpede tuturor. Dacå nu, eliminåm o bånuialå gratuitå.
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¥ncepem cu prezentarea fåcutå de A. Z. N. Pop textului scris, zice el, de
L. Onicescu:

 „AVATARURI
Suplimentar ¿i esen¡ial peste ceea ce se cunoa¿te asupra pacien¡ii lui Eminescu

între 1886-1887 comunicå memoriul autograf al fostului casier al bolni¡ei de la Neam¡,
Leon Onicescu, redactat la un an dupå moartea poetului ¿i ajuns înaintea primului
råzboi mondial în revista «Flacåra», în mîinile lui N. Locusteanu, care nu l-a publicat,
råmânând inedit pânå la publicarea de fa¡å. Provenit de la un martor de fiece zi al
stagiului poetului la Månåstirea Neam¡, el concordå ¿i amplificå amånuntele de via¡å a
poetului în nefericita lui agonie moralå.”

A. Z. N. Pop ne aten¡ioneazå cå textul ar fi „provenit de la un martor de
fiece zi al stagiului poetului la Månåstirea Neam¡”. Posibil, dar îl vom crede
doar dupå ce se vor proba câteva lucruri:

1) cå un domn pe nume Leon Onicescu a trimis revistei Flacåra un text
cuprinzând amintirile lui despre Eminescu „la Månåstirea Neam¡”;

2) cå acel domn a func¡ionat un intendent la ospiciul de lângå Månåstirea
Neam¡ului, în perioada noiembrie 1886-aprilie 1887;

3) cå textul scris de Onicescu, personal, ¿i nepublicat vreme de un secol,
este identic în con¡inut cu misteriosul document fårå adreså ¿i fårå datå, pe
care ni-l oferå A. Z. N. Pop;

4) cå Onicescu nu fabuleazå.
Dacå textul a fost scris „la un an dupå moartea poetului” cu scopul de a

fi dat publicitå¡ii, de ce a trebuit så treacå 25 de ani pânå ce autorul l-a predat
unei redac¡ii, oricare ar fi fost aceasta? ªi, în cazul în care „amintirile” ar fi
fost a¿ternute pe hârtie atunci când pretinde A. Z. N. Pop, ce l-ar fi re¡inut pe
Onicescu så copieze datele exacte din registrul pe care, de-ar fi fost intendent,
iar Eminescu pacient, Legea îi cerea så îl aibå în grijå? Cum de tocmai el
n-a fost în stare så precizeze ziua internårii? Pânå când vom reveni asupra
datårii manuscrisului lui Onicescu, amintim un lucru cert: tehnologia de
fabricare a hârtiei nu a stat niciodatå locului. Prin urmare, în 1914, structura
¿i aspectul ei erau substan¡ial diferite de cele ale hârtiei existente înainte de
1900. Nu degeaba anumite institu¡ii... agere au în depozit hârtie din diferite
perioade istorice.

Manuscrisul, zice Augustin Z. N. Pop, a råmas „inedit pânå la publicarea
de fa¡å”, adicå pânå în 1983. N-a avut cuno¿tin¡å istoricul de el? Ba da, din
moment ce îl invocå încå din 1962 (vezi Contribu¡ii documentare...). De ce
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oare nu a citat înså nici una dintre afirma¡iile acestuia, mul¡umindu-se så le
parafrazeze, timp de mai bine de douå decenii? Nu ¿tim, dar un råspuns am
putea afla atunci când documentul original va putea fi parcurs de oricine, nu
doar de o mânå fåcåtoare de minuni. S-au publicat la gråmadå toate noti¡ele
lui Eminescu, fie ele ¿i simple copieri de texte, ¿i s-au repetat obositor câteva
zeci de locu¡iuni sau pasaje agreate politic, dar s-a påstrat o suspectå precau¡ie
în tipårirea documentelor pe baza cårora s-au scris biografiile „nebunului”
Eminescu. S-ar zice cå, undeva, Cineva preferå ca lumea så fie preocupatå
cu tot soiul de mårun¡i¿uri speculative, în loc så cerceteze atent evenimentele
concrete, care i-au determinat tragicul destin. Dacå despre opera lui Eminescu
se poate vorbi ¿i subiectiv (în contradictoriu sau nu), destinul cetå¡eanului
cu acela¿i nume nu mai permite aceea¿i libertate. Faptele lui ¿i faptele comise
împotriva lui pot fi judecate obiectiv, în func¡ie de criterii stabile ¿i obligatorii,
precum Legea.

Documentul lui Onicescu, mai zice A. Z. N. Pop, „concordå ¿i amplificå
amånuntele de via¡å a poetului în nefericita lui agonie moralå”. Nu credem
cå spusa lui L. Onicescu poate concorda cu ceva, deoarece numai el ne este
recomandat a fi scris ca martor despre perioada în care Eminescu ar fi dat
semne de alienare, pe când se gåsea la Neam¡. ªi dacå nu concordå, nici
nu amplificå.

Cât prive¿te „agonia moralå”, aceasta råmâne o locu¡iune adesea folositå.
Sunå bine, pentru cei cu o dezvoltatå senzualitate telectualo-poeticå, dar nu
a fost vreodatå sus¡inutå cu fapte concrete ¿i probate. Premiza „nebuniei” lui
Eminescu nu este, a¿a cum le-ar conveni unora, un soi de constantå
matematicå. Atâta timp cât o asemenea stare nu este doveditå, ea råmâne
fic¡iune. ªi, cum fic¡iunile de acest fel se mai numesc ¿i calomnii, istoria
noastrå literarå nu poate clådi din ele catedrale ale regretului ipocrit, ci
biete ¿oproane, pe care orice simplu oftat al adevårului le culcå la påmânt,
spulberându-le.

Nu conteståm cå, pentru societate, în ultimii lui ¿ase ani, Eminescu a
tråit un fel de agonie. Dacå un om imobilizat cu for¡a nu se mi¿cå, nu înseamnå
cå el ar fi paralitic. Dar, dacå e nepotrivit så vorbim de „agonie moralå” în
cazul Eminescu, în schimb, avem prea destule ipochimene na¡ionale care se
nasc ¿i tråiesc într-o neîntreruptå stare de comå eticå; lor da, locu¡iunea le
picå månu¿å!

Så-i dåm înså cuvântul numitului Leon Onicescu, cå stå de mult la rând
(pentru textul integral vezi Anexa 19):
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„Era în toamna anului 1886, ¿i må aflam ca Casieri Administrator ospiciului de
aliena¡i din Månåstirea Neam¡, când într-una din zile, un gardian din Ia¿i a adus ¿i
internat în ospiciu pe Eminescu, trimis pe cale administrativå cu formalitå¡ile obi¿nuite.
Eu eram la Ia¿i a¿a c-a fost internat în lipsa mea. Personalul inferior al ospiciului nu
cuno¿tea cine-i Eminescu ¿i l-a internat într-o camerå cu mai mul¡i aliena¡i ¿i fårå nici
o excep¡iune de tratament.” (Re¡inem cå textul nu are titlu, cå începe abrupt ¿i cå nu se
adreseazå nimånui, iar despre autor nu se ¿tie absolut nimic, nici måcar ce vârstå avea.)

Din aceste prime cuvinte po¡i în¡elege cå, de-ar fi fost prezent intendentul
Leon Onicescu, Eminescu ar fi fost primit cu flori ¿i fanfarå ¿i cazat într-un
conåcel de protocol. Så vedem ce scrie Gh. Ungureanu în bine documentata
lui lucrare:

„Dintr-un raport (f. 60) aflåm cå se aflau acolo 59 bolnavi, care erau îngråmådi¡i
în 7 camere. ¥n prima camerå erau 12, în camera a doua erau 11 epileptici, în a treia
erau 2, în camera a patra erau 10, în a cincea tot 10, în a ¿asea erau 9 ¿i în ultima, a
¿aptea, erau 5. Nu ¿tim în ce camerå a fost ¡inut Eminescu. Din rapoarte nu reiese dacå
li se fåcea sau nu vreun tratament.”

Prin urmare, chiar så fi dorit, Onicescu nu ar fi avut cum så-l favorizeze
pe Eminescu. Ne îndoim înså cå l-ar fi bântuit vreo clipå astfel de idei, faptul
cå – zice el – nu l-a scutit nici måcar de portul bonetei fiind dovada cea mai
måruntå în acest sens. Asta nu-l împiedicå så declare:

„Am regulat så-i deie o camerå deosebitå ¿i o îngrijire specialå. La câteva zile a
venit medicul ospiciului, dl. dr. Ursulescu ¿i i-a prescris cuvenitul tratament. Pe lângå
boala mentalå, Eminescu avea o ranå la un picior.”

ªtiind care era situa¡ia realå a stabilimentului, po¡i så nu te întrebi prin ce
era „deosebitå” camera datå lui Eminescu? Avea geamurile puse în tavan ¿i
tavanul în podea? Era deosebitå pentru cå era alta decât celelalte? ªi îngrijirea
specialå în ce anume consta? Nu-l båtea la fel de des ca pe ceilal¡i? ªi-apoi,
de ce ar fi fåcut Onicescu astfel de gesturi, într-un moment în care singur
recunoa¿te cå nu dådea „destulå însemnåtate aceluia care mai târziu a fost
recunoscut geniul poesiei române”? (Mårturisirea parvine tot prin
inepuizabilul A. Z. N. Pop, harnicul modelator al trecutului necunoscut, ¿i
asupra ei vom reveni.) Nu ne intereseazå din ce buzunåra¿ al min¡ii scosese
micul ¿i dinamicul intendent camera deosebitå ¿i îngrijirea specialå, dar ne
prive¿te teribil de mult faptul cå istoria literarå pare så-i fi dat crezare
necondi¡ionat.
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Ni se mai spune cå Eminescu nu ar fi beneficiat de „nici o excep¡iune de
tratament”, autorul referindu-se, bånuim, la atitudinea salaria¡ilor din
sobordinea lui. Numai cå bolnavii nu se vindecå doar prin bunul
comportament al cadrelor sanitare, ci ¿i prin „cuvenitul tratament” medical.
Or, despre acesta autorul nu suflå o vorbå. Faptul cå, a¿a cum se va vedea,
peste ani, doctorul Zosin va fi la fel de „re¡inut” în aceastå privin¡å, de¿i
putea scotoci în voie prin arhiva ospiciului (la care nimeni altul nu a avut
acces), nu indicå decât un lucru: absen¡a tratamentului medical ¿i, mai ales,
absen¡a unei fi¿e medicale întocmite pe numele Eminescu.

Precizarea: „Eminescu avea o ranå la un picior” (subl. ns.) nu este tocmai
conformå cu realitatea, cåci în acea perioadå ectima îi creea într-adevår
probleme lui Eminescu, dar nu era vorba de „o ranå”, ci de mult mai multe
pustule care „au o mårime dela acea a unei gåmålii de ac pânå la a unui
bob”. Aspectul acestei puzderii de bubi¡e este substan¡ial diferit de ceea ce
î¡i imaginezi atunci când te gânde¿ti la „o ranå”. Ne agå¡åm de nimicuri?
Poate da, poate nu, dar nu e din vina noastrå. Sigur cå, în ipoteza în care
Onicescu a fost intendent ¿i Eminescu i-a cåzut pe mânå, teoretic existå
posibilitatea ca pentru el mul¡imea pustulelor så fi reprezentat „o ranå”.
Chestiunea e cå boala nu afecta un picior, cum scrie Onicescu, ci pe
amândouå. De aceea, suspiciunea cå Onicescu (sau cine-o fi autorul textului)
a auzit ceva despre ectima lui Eminescu, dar n-a avut ocazia så o vadå cu
ochii lui, a¿a cum pretinde, devine legitimå.

Så trecem la alt pasaj:

„Cum am ajuns din Ia¿i la Månåstire, m-am dus så våd pe Eminescu. L-am gåsit
culcat, îmbråcat cu haine de spital cu boneta pe cap. I-am dat bunå ziua ¿i l-am întrebat
cum se aflå ¿i dacå este mul¡umit de tratament. Eu îl cuno¿team din copilårie de la
Boto¿ani. El nu må cuno¿tea.”

Prima frazå subliniatå ne obligå så ne întrebåm: de ce Onicescu, ajuns la
ospiciu, s-a dus a¡å cåtre încåperea în care era Eminescu? (Oare din cauza
acestei puternice emo¡ii så fi uitat el så facå însrierea ilustrului „pacient” în
eviden¡a ospiciului?) Intendentul sus¡ine cå aflase de internarea lui Eminescu
de la „personalul inferior”. Posibil, dar improbabil, deoarece câteva rânduri
mai sus se plânge cå acesta „nu cuno¿tea cine-i Eminescu”. Ba, mai mult,
chiar el însu¿i mårturise¿te cå la acea vreme nu con¿tientiza ce favoare îi
fåcuse soarta, dându-i-l pe Eminescu spre îngrijire. ªi dacå Eminescu nu
reprezenta (mai) nimic în ochii lui, ce motiv îl putea determina ca så dea
fuga la acesta, låsând orice altceva la o parte?
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Så-l creditåm când sus¡ine cå îl cuno¿tea „din copilårie”? Aparent, e
plauzibil. ¥n realitate, prin ce anume se reliefase Eminescu la acea vârstå ¿i
cât timp ståtuse el în Boto¿ani, astfel încât så råmânå, icoanå, în memoria lui
Onicescu? Cum de ¡inuse Onicescu minte o persoanå cu care nu-i fåcuse
nimeni cuno¿tin¡å, despre care nu avea nici o amintire concretå (deosebitå,
nici atât) ¿i care, în plus, î¿i schimbase nu numai aspectul, ci ¿i numele? ¥n
ipoteza în care Onicescu era un om cumsecade, care-¿i trecea vremea stând
la taclale ¿i cu bie¡ii sminti¡i, era de a¿teptat ca el så-i spunå lui Eminescu cå
îl ¿tia „din copilårie de la Boto¿ani” ¿i, dacå nu aveau de depånat amintiri
comune, måcar erau lega¡i de ora¿ul în sine, care putea deveni subiect de
discu¡ie. Or, a¿a cum se va vedea ¿i în continuare, Leon Onicescu afirmå cå
s-ar fi dus gâfâind så-l caute pe Eminescu, cå ar fi vorbit cu acesta, dar nu då
nici un detaliu privind tema conversa¡iei.

Onicescu pretinde cå primele întrebåri pe care i le-ar fi pus lui Eminescu
ar fi vizat starea generalå a clientului ¿i måsura în care îl mul¡umea tratamentul.
Unui bolnav autentic, diagnosticat cu „manie furibundå”, cum va pretinde
ulterior doctorul Zosin, i se cere oare pårerea privitor la calitatea tratamentului?
Iar dacå acest diagnostic ar fi fost corect, mai era Eminescu, maniacul furibund,
„foarte mul¡umit ¿i vesel”? (Furibund = „Plin de furie, foarte furios, mânios
la culme; turbat” – DEX.)

¥n întreaga lui relatare, Onicescu nu invocå prezen¡a altui medic, afarå de
Ursulescu, cel care, din când în când, mai trecea pe la ospiciu. Så vedem ce ¿tie
în acest sens doctorul Zosin, care scrie în a lui Dare de seamå despre mi¿carea ¿i
asisten¡a aliena¡ilor din ospiciul Månåstirea Neam¡u pe anul 1903:

„Astfel cå vreme de aproape 40 de ani, adicå pânå la 1898, acest ospiciu n’a avut
medicul såu propriu; conducåtorul de fapt a fost intendentul; partea medicalå era
încredin¡atå unui profan cu titlul de medic secundar” (subl. ns.).

Profan sau nu, acesta avea în mâinile lui „partea medicalå”. Onicescu
nu scrie nici un cuvânt despre acest nepriceput înarmat, care, bun sau råu,
exista ¿i se fåcea sim¡it pe pielea pacien¡ilor. De asemenea, vom vedea cå
textul intendentului nu con¡ine nici måcar diagnoza stabilitå în cazul lui
Eminescu, nici informa¡ii în ceea ce prive¿te tratamentul aplicat acestuia. De
altfel, el nu scrie nici cum erau, în general, trata¡i medical cei adu¿i în
stabilimentul pe care-l gospodårea.

[NotåNotåNotåNotåNotå: Afirma¡ia lui Onicescu, precum cå în 1886 era salariat al ospiciului „din
Månåstirea Neam¡” nu este tocmai exactå. Un asemenea stabiliment nu mai exista de
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mult. Ca plasament geografic, ospiciul nu mai era în Månåstirea Neam¡ului încå din
1864, când fusese mutat în incinta vechii tipografii a acesteia – tipografie aflatå la circa
500 de metri de månåstire. Din punct de vedere juridic, din 1866, balamucul se gåsea
„sub d’a dreptul administrare a onor. Epitropiei generale a casei Sft. Spiridon din Ia¿i”.

¥n vechime, epitropia era „corpora¡iunea instituitå pentru administrarea averei
biserice¿ti dintr’o parohie, eparhie, mitropolie, etc. Membrii E.-ei sunt preo¡i ¿i laici,
ale¿i din partea credincio¿ilor” (Enciclopedia Minerva). La primå vedere, s-ar zice cå,
în fond, tot Månåstirea Neam¡ului conducea ospiciul, mai ales cå unul dintre epitropii
locali era ieromonah. ¥n realitate, sub anumite aspecte, în raport cu Statul laic, Biserica
nu mai era decât aparent ceea ce fusese odinoarå, când, ca så-l citåm pe Creangå, månåstiri
ca Secu ¿i Neam¡ erau „a doua visterie a ¡årii”. Cum am mai spus, în 1885, Patriarhia
Ecumenicå a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. A fost un câ¿tig?
¥ntr-un fel, da. Pe de altå parte, dacå ne întrebåm cine anume decidea alegerea
Mitropolitului Primat al României (vechea denumire pentru Patriarhul ºårii), cåpåtåm
unele îndoieli, „tutela” ºarigradului având avantajul de a-i ¡ine în frâu pe politicieni.]

Dacå Onicescu nu aminte¿te de profanul „cu titlu de medic secundar”,
o va face Bojeicu, pretinsa lui rudå: „În stabiliment func¡iona ca un fel de
medic, în permanen¡å, Balomir”. ªi nu numai el. Când se referå la pretinsa
internare a lui Eminescu în ospiciul de la Neam¡,  Cålinescu folose¿te deloc
ortodox ¿i un text al lui Vlahu¡å, încercând så sugereze cå ¿i acesta i-ar
împårtå¿i opinia (în paranteze drepte am trecut sursele informa¡iilor de
dinaintea lor):

„¥n noiembrie, noile atentate împotriva doamnelor ¿i stricarea a vreo douå felinare
orå¿ene¿ti hotårârå pe pårin¡ii urbei så interneze pe poet într-un ospiciu. [C. Emilian]
¥n urma unui raport medical semnat de d-rii Iuliano ¿i Bogdan, poetul fu predat de un
gardian din Ia¿i, în ziua de 9 noiembrie 1886, Ospiciului de aliena¡i de lângå Månåstirea
Neam¡ului. I. Caragiani se gråbi så cearå înlocuirea lui din postul de subbibliotecar
(19 noiembrie). [P. Zosin] A. Vlahu¡å vizitå spitalul patru ani mai târziu ¿i-l gåsi curat
¿i în ordine, sub îngrijiorea casierului Bontå¿, a¿ezat într-o veche zidire de vreo 20 de
încåperi cu cerdac, în spatele månåstirii, ce servise pe vremuri de tipografie. ¥n curtea
mare, verde, împrejmuitå cu zåplazuri, ¿i pe såli, se învârteau vreo 60 de pacien¡i,
contempla¡i, în lipsa îndelungå a medicului, de ochiul vigilent al unui mo¿ Balomir,
alienist improvizat ¿i nåstru¿nic. [Vlahu¡å] Pacien¡ii, români, ¡igani, evrei, mistici,
epileptici sau furibunzi, se aråtau în toatå împestri¡area lor la maså, pe care, la sunarea
unui clopot, o luau fie în refectoriu, fie afarå, în grådinå, dupå anotimp. O canå cu apå
¿i o lingurå de lemn alcåtuiau tacâmul fiecårui pacient. [R. ªu¡u] Aci petrecu Eminescu
vreo cinci luni, îngrijit înså cu mai multå bågare de seamå, medic fiind un dr. Ursulescu.
Leon Onicescu, casier administrator, în lipsa cåruia intrase, îl gåsi în haine ospitalice¿ti
¿i cu bonetå pe cap...” [Cålinescu/Onicescu].



99Nr. 6-9 Semnele timpului

Dintre cele cinci izvoare, în bibliografia monografiei nu sunt men¡iona¡i
explicit decât Vlahu¡å ¿i R. ªu¡u. Numele Corneliei Emilian nu apare deloc,
cåci informa¡iile ei privind stricarea unor felinare au apårut în introducerea
volumului care cuprinde coresponden¡a Harietei (detaliu necunoscut celor
mai mul¡i). Zosin poate fi gåsit în bibliografie, dar, nefiind marcat în text, nu
se poate ¿ti care sunt informa¡iile preluate de la el. (Probabil, a fost ocolit
pentru a nu se atrage aten¡ia asupra faptului cå este singurul autor care ar fi
våzut pretinsa constatare medicalå.) Cât despre Onicescu, acesta lipse¿te cu
totul din bibliografie – ¿i nu numai de-acolo, textul original nefiind „våzut”
decât de Cålinescu, A. Z. N. Pop ¿i, poate, cel/cei care a/au preluat ¿tafeta de
la ace¿tia.

A¿adar, Cålinescu ¿tia cå personajul Balomir fusese descoperit cu mai
bine douå decenii înainte ca Bojeicu (sau cine s-a prezentat astfel) så-¿i punå
pe hârtie „amintirile”, fiind foarte probabil ca acesta din urmå så se fi inspirat
de la Vlahu¡å. Când cite¿ti doar monografia „divinului”, î¡i po¡i pune unele
întrebåri. Bunåoarå: ce så fi cåutat Vlahu¡å în 1891 la ospiciul de lângå
Månåstirea Neam¡ului? De ce så fi vizitat el stabilimentul doar dupå moartea
lui Eminescu? De ce nu i-o fi întrebat pe intendent ¿i pe al¡i salaria¡i ai
ospiciului, cum se comporta „nebunul”? Cum de nu a gåsit el, primul, registrul
din care Zosin pretinde cå ar fi transcris data internårii ¿i diagnosticul pus
pacientului Eminescu?

Când depå¿e¿ti sfera (inten¡ionat) atât de limitatå a monografiei lui
Cålinescu, lucrurile se simplificå. ¥n realitate, Vlahu¡å a vizitat Månåstirea
Neam¡ului doar din întâmplare, ca så-¿i treacå timpul, ca atâtea alte mii ¿i mii
de al¡i români care treceau anual pe acolo („Pipirig, 7 august 1891. Azi
diminea¡å am fost la Månåstirea Neam¡ului, de-aici cale de-un ceas cu
tråsura” – vezi Din goana vie¡ii, File rupte), iar dacå tot ajunsese atât de
aproape de acel balamuc despre care se spuneau numai lucruri rele, cumplite,
fireasca curiozitate a scriitorului l-a determinat så vrea så-l vadå cu ochii lui.

¥n pasajul sus citat, Cålinescu a plasat în a¿a fel datele culese de la Vlahu¡å
încât så dea iluzia cå ¿i acesta ar depune mårturie cå Eminescu ar fi fost
internat în ospiciul de la Neam¡. Este o viclenie. Iatå ce scrie Vlahu¡å referitor
la ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului:

„Dupå dejun må duc så våd ospiciul de nebuni. ¥n spatele månåstirei e o curte mare
împrejmuitå cu zaplaz înalt, ¿’o construc¡ie veche cu vre-o 20 de încåperi, în care a fost
pe vremuri tipografia månåstirei. Aici se adåpostesc 60 de nenoroci¡i, sub cinstita
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îngrijire a casierului Bontå¿, un om foarte de treabå, care conduce singur toatå
administra¡ia ospiciului. ¥n toate odåile o curå¡enie ¿’o ordine, care ia localului ori-ce
aspect de caså de nebuni. Pe såli întâlnesc figuri palide, de-o melancolie sfâ¿ietoare;
un tânår bine ’mbråcat, stå cu capul în mâni, ceasuri întregi în picioare, îmårmurit a¿a
într’o atitudine de-o nespuså suferin¡å, fårå så spue o vorbå, fårå så facå o mi¿care. Un
leah båtrân, cu un sarcom colosal în spate, se precipitå vesel så ne deschidå u¿a ¿i må
salutå c’o gentile¡å ¿’o ceremonie, de care ’i-a¿i fi foarte recunoscåtor så må scuteascå.
Un orator, bine fåcut, gesticuleazå solemn într’un col¡ ¿i strigå mereu: «Bine ’¡i-a fåcut,
Bine ’¡i-a fåcut.... Cuvântul meu a fost cuvânt de prooroc!» Iar persoana, care primia
aceste amicale mustråri, pentru noi era invizibilå. Am a¿teptat pânå a sunat clopotul
pentru maså. Din toate pår¡ile îi vedeai alergând în sufragerie. M’am dus så’i våd pe
to¡i mâncând la un loc. Ce varietate de figuri ¿i mai cu seamå de ochi curio¿i! Un ovrei
strigå la mine, cu gura plinå, så es afarå. Un ¡igan lacom înfulicå co¿cogea halcå de
måmåligå din trei îmbucåturi, ¿i îndesând cu degetul pe cea din urmå, se repede ¿i
în¿facå altå por¡ie. Erau asupra bor¿ului: lingurile ¿i leorpåitul atâtor guri, dådeau
sgomotul fuselor dintr’o fabricå de tors. Mâncarea e îndestulåtoare ¿i bine pregåtitå.
¥n timpul mesei un nebun e apucat de epilepsie. Un gardian îl ia în bra¡e, ca pe un copil,
¿i fuge cu el afarå. Sunt mul¡i epileptici aici. Câ¡i-va nebuni sunt furio¿i. Unul din
ace¿tia, mai deunå-zi, a scos ochiul ¿i a ucis, dintr’o loviturå, pe un coleg al såu de
suferin¡i. Altå datå un ¡igan a rupt cu din¡ii degetul unui alt nebun ¿i imediat ’l-a
înghi¡it. Nenorociri de acestea se întâmplå foarte rar, mai ales în admirabila disciplinå,
pe care nu-mi esplic cum a ¿tiut s’o introducå aici inteligentul ¿i activul conducåtor al
ospiciului, d. Bontå¿. Ce råu e cå nu se rândue¿te un medic permanent, care så observe
¿i så studieze zilnic suferin¡ele acestor nenoroci¡i! Cu vizitele rari ¿i pe fugå ale
doctorului din Târgu-Neam¡u ¿i cu inspira¡iile nåbådåioase ale lui mo¿ Balomir, nu se
mai sdråvenesc, cât ’i håu, nebunii de la månåstirea Neam¡ului” (subl. ns.).

Precum se vede, nici o referire la Eminescu.
Remarcåm o precizare: casierul „Bontå¿... care conduce singur toatå

administra¡ia ospiciului”. Cuvintele subliniate ne ajutå så aflåm care a fost
sursa de inspira¡ie a lui Onicescu sau a celui care l-a prezentat pe acesta drept
fost „Casieri Administrator” al ospiciului. Doctorul Zosin ne întåre¿te aceastå
pårere, deoarece în „schema” stabilimentului prezentatå de el într-o Dare de
seamå cåtre superiori apare un „intendent”, nu un „casier administrator”,
iar un fost angajat în acest post s-ar fi prezentat cu titulatura oficialå.
Fraza „¥n toate odåile o curå¡enie ¿’o ordine, care ia localului ori-ce aspect
de caså de nebuni” numai cu gândul la båtåi cu frânghia udå ori la sinistre
încarceråri în subsol nu te duce. Pe de altå parte, nu putem så nu ¡inem cont ¿i
de spusele lui Zosin, care ar explica altfel de ce douå luni dupå anchetå, în
ospiciu era „curå¡enie” ¿i „ordine”:
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„«¥n urma unei denun¡åri prin care se aratå cå la ospiciu s’ar fi comis de cåtre
gardieni maltratåri asupra bolnavilor ¿i din care cauzå unii din ei ar fi murit» prefectura
jude¡ului Neam¡u face o anchetå la 13 Iunie 1891 ¿i dupå ce aratå cari ar fi «måsurile
de îndreptare» ¿i încheie astfel raportul: «Este cu totul insuficient ca bolnavii så fie
våzu¡i de medic de 3-4 ori pe lunå ¿i så fie låsa¡i a fi trata¡i de un om care n’are nici cea
mai micå no¡iune de posi¡ia sa” (probabil, „mo¿ Balomir”),

Dar toate acestea constituie detalii. Fundamental råmâne faptul cå vizitarea
ospiciului nu-i aduce lui Vlahu¡å deloc aminte de Eminescu – fie ¿i doar
pentru a-l consola cå, måcar, acesta ar fi fost închis într-un mediu foarte
apropiat de cel normal. Sceptica încheiere întåre¿te ideea cå el n-a crezut
niciodatå cå Eminescu ar fi fost internat în acel balamuc.

De altfel, chiar în perioada în care unii zic cå Eminescu ar fi fost pacient
al ospiciului de la Neam¡, Vlahu¡å afirmå public:

„Adesea ori må iau de vorbå cu prietinii mei despre starea ¿i soarta literaturei
noastre. Sunt lungi ¿i amårâte discu¡iile acestea. Ne plângem de multe neajunsuri ¿i în
totd’a-una e o våditå sfialå ¿i mâhnire în încurajårile pe cari ni le facem unul altuia.
Ce påcat cå nu mai avem între noi pe cel mai puternic ¿i mai luminat talent, ce ne-a fost
dat s’avem, pe fratele Eminescu, al cårui desgust de om superior nedreptå¡it – ’l-a fåcut
så se retragå din mijlocul nostru, tocmai atunci când ne era mai scump ¿i mai necesar!
– Pu¡ini sunt oamenii lumina¡i ¿i drep¡i, de cari så ne fie dor când nu ’i-ai våzut o
såptåmânå, a cåror vorbå bunå, cinstitå ¿i în¡eleaptå så ’¡i råcoreascå inima ¿i så ’¡i
însenineze gândurile, a cåror prietenie så ’¡i potoleascå necazurile ¿i så te întåreascå
în dureroasa luptå a vie¡ei. Când ’¡i-ai pierdut toate iluziile cu cari ai e¿it din ¿coalå,
când tot restul vie¡ei tale se încheie într’o biatå muncå de condei, strâmtoratå ¿i
anevoioaså, când te sim¡i a¿a de mic, a¿a de slab ¿i de pråpådit în fa¡a acestei colosale
nepåsåri de mort, care te înspåimântå, ¿i împotriva cåreia tot risipindu-¡i puterile ¿i
råsvråtindu-te mereu, fårå nici o isbândå, ajungi så te întrebi singur uneori dacå nu
cum-va ai înebunit, – când toate, toate, de câte încerci så te reazimi, så rup, ¿i începi a
¿ovåi, obosit, trist ¿i fårå noroc, singura mângâere ce te mai leagå de viea¡å, singurul
sprijin ce te mai ¡ine în picioare, sunt câ¡i-va prietini, cari ’¡i ascultå påsul ¿i ¡i-l cred,
– câ¡i-va oameni buni, sinceri ¿i inteligen¡i, care ’¡i ¿tiu suferin¡a, ¿i ’¡i dau råsplata
moralå ¿i încurajarea pe care indiferen¡a celor-l’al¡i ’¡i-o refuzå.”

O întrebare neplåcutå råmâne, totu¿i: atunci când au ie¿it pe pia¡å
båznelile lui P. Zosin ¿i ale lui R. ªu¡u (ale cåror scorneli, culmea, se mai ¿i
contrazic cu frenezie), de ce nu s-a auzit glasul lui Vlahu¡å, spre sus¡inerea
unuia ¿i combaterea celuilalt sau a amândurora? Nu insiståm acum asupra
acestei chestiuni. Vom redeschide subiectul, atunci când vom demonstra cå
nu to¡i contemporanii lui Eminescu erau convi¿i de „nebunia” acestuia.

Så ne întoarcem la textul lui Leon Onicescu:
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„Eminescu s-a aråtat foarte mul¡umit ¿i vesel. Observ înså din convorbirea cu el cå
nu-¿i dådea socoteala unde se afla ¿i nici nu era în stare så spuie voiajul din Ia¿i la
Monastire. Pe lângå aceste comisese ¿i mai multe necuviin¡i ¿i må conving cå ra¡iunea-i
lipse¿te. Din simplul råspuns al lui Eminescu, cå era mul¡umit de tratament, se vedea cå
aiure¿te. Cåci, cum poate fi mul¡umit cineva, påzit de gardieni la un loc cu al¡i
unsprezece, din care unii furibunzi, ¿i cari comit tot felul de necuviin¡i.

Am regulat så-i deie... (...) ...Eminescu avea o ranå la un picior.”

Logica lui L. Onicescu este curioaså, fårå a fi, înså, aberantå: în opinia lui,
argumentul suprem al faptului cå Eminescu aiura era acela cå se declarase
mul¡umit cu situa¡ia în care se afla. Påi, în cazul în care Eminescu era „mul¡umit
¿i vesel”, dar, totodatå, era ¿i incon¿tient („må conving cå ra¡iunea-i lipse¿te”),
cum de n-a observat acest lucru din prima clipå? Ce anume conversa¡ie au mai
avut cei doi?

Mul¡umirea ¿i veselia lui Eminescu par så-l fi surprins pe Onicescu, încât
ai zice cå, atunci când a pornit spre salonul în care se afla ¿i Eminescu,
intendentul nostru se a¿tepta så întâlneascå un om perfect sånåtos sau un bolnav
închipuit, dar spre mirarea lui („Observ înså...”), din discu¡ii, se convinsese
de contrariu. Elementele principale care l-ar fi dus la constatarea cå Eminescu
„aiure¿te” sunt: 1) „nu-¿i dådea socoteala unde se afla”, 2) „nu era în stare
så spuie voiajul din Ia¿i la Monastire” ¿i 3) „comisese ¿i mai multe necuviin¡i”.

Så începem cu sfâr¿itul. Necuviin¡ele imputate (constând în ce anume?)
se petrecuserå anterior (re)venirii lui Onicescu în ospiciu ¿i, potrivit propriei
relatåri, nu-i fuseserå prezentate acestuia înainte de a merge la „bolnav”.
Atunci, cum aflase de ele, pentru ca energica lui ra¡iune så le arunce în
ecua¡ie? Modul în care aduce vorba de „necuviin¡i”, alåturându-le o datå lui
Eminescu, apoi celor „furibunzi”, demen¡ii în toatå regula, reprezintå o
modalitate vicleanå de a-l include pe acesta în rândul furibunzilor, „uitând”
sau nevrând så ¿tie cå un furibund numai „foarte mul¡umit ¿i vesel” nu este.
„Necuviin¡ile” invocate de Onicescu nu sunt ceva inedit. Primul care a scris
despre ele a fost doctorul P. Zosin. Cum lucrarea lui a fost tipåritå ¿i a stârnit
ceva valuri, este, deci, posibil ca ¿i aceastå informa¡ie så fi fost culeaså de
Onicescu din respectiva surså.

„Nu era în stare så spuie voiajul din Ia¿i la Monastire”? Adicå, så spunå,
ce? Nici pânå aståzi, detractorii lui, altminteri imaginativi, n-au gåsit o formulå
care så explice când, cine, cu ce ¿i cum l-ar fi transportat pe Eminescu la un...
„acel ospiciu”. Ce a¿tepta, de fapt, Onicescu så afle de la Eminescu? Despre
cum ¿i cu ce mijloace de transport a cålåtorit? Nici la acest capitol Onicescu
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nu oferå amånunte privind råspunsul sau reac¡ia lui Eminescu. Ce înseamnå
„nu era în stare”? Cå a tåcut? Cå i-a råspuns cå nu ¿tie? Cå relatarea nu era
coerentå? Versiuni sunt nenumårate ¿i cel/cei care a/au redactat ¿i mediatizat
„memoriul” au ¿tiut mai bine acest lucru decât ipoteticul Onicescu.

Cum ¿i-a dat Onicescu seama cå Eminescu n-ar fi ¿tiut „unde se afla”? ¥l
întrebase direct ¿i nu-i råspunsese sau råspunsese gre¿it? Nici  vorbå. Intendentul
„vedea cå aiure¿te”, deoarece „era mul¡umit de tratament”. Autocritic vorbind,
dupå capul lui Onicescu, avea motive så nu fi fost? De ce så ni-l imaginåm ca
A. Z. N. Pop, care-l vede båtut la trei coaste cu frânghia udå ¿i stropit cu gåle¡i
de apå rece, aruncate în fa¡å? Prin anumite amånunte, relatarea lui Onicescu
ne aminte¿te atât de textul lui I. N. Roman, care, atunci când l-ar fi întrebat pe
Eminescu – aflat în arestul Poli¡iei – cum se simte, aceasta i-ar fi råspuns: „Nu
se poate mai bine! Dacå a¿i avea jurnale ¿i cafea, a¿ fi omul cel mai fericit din
lume!”, cât ¿i de infla¡ia mårturiilor privind plåcerea lui Eminescu de a fuma
¿i de a bea cafea.

Så citim mai departe:

„Dupå câteva zile de tratament Eminescu se sim¡ea mai bine, începuse a-¿i reveni
în cuno¿tin¡å. Atunci a våzut unde se afla ¿i a fugit din ospiciu îmbråcat în hainele
spitalului. A fost pânå la un sat din apropiere ¿i, fiind recunoscut dupå haine, a fost adus
la ospiciu.

De atunci începuse a deveni trist, melancolic. Aråta mirare pentru ce-a fost adus la
Månåstire ¿i cerea så i se permitå sa îmbrace hainele lui. Nu i se putea înså da hainele
de teamå så nu fugå.

Eminescu a fost adus la Månåstire într-o complectå lipså. Cu cât era pe el. ¥ntr-o
a¿a mizerie de nedescris.

Gra¡ie tratamentului medical ¿i îngrijirilor particulare Eminescu din zi în zi mergea
mai bine ¿i devenea ra¡ionabil, a¿a cå-¿i putea da socoteala de starea lui. Medicul îi
interzisese båuturile alcoolice, cafea ¿i tutun, – îi limitase numårul ¡igårilor, treptat
înså, i se permise tot mai mult, dându-i ¿i chiar câte pu¡in vin. Mâncare îi dådeam din
masa mea ¿i mai totdeauna îl luam la mine la maså. Când era dispus, cânta, recita
versuri, spunea anecdote, nu te mai urai cu dânsul.

Cea mai mare pasiune era tutunul, pentru tutun se lipsea de mâncare. Când avea o
¡igarå ¿i o cafea neagrå spunea cå-i cel mai fericit. Tutun îi dådeam eu fiind cå ospiciul
nu dådea, ceea ce era o cheltuialå sim¡itoare.”

A¿adar, evolu¡ia favorabilå a sånåtå¡ii lui Eminescu s-ar fi datorat unui
anume tratament. ¥n ce a constat acesta? Cum se face cå Onicescu, un individ
care se pretinde a fi extrem de bine informat asupra acestui subiect, nu oferå
chiar nici un detaliu medical, rezumându-se la a men¡iona cå i s-a interzis
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consumul de alcool, cafea ¿i tutun? Dieta lui Ursulescu aminte¿te de indica¡iile
„psihiatrului” Maiorescu, care admitea acelea¿i produse, cu deosebirea cå
regimul prescris de magistru era ceva mai pu¡in sever, întrucât Eminescu se
afla, la acea datå, dupå 6 luni de a¿a-zis tratament:

„Regim: vinul nu-i exclus, înså pu¡in, cafeaua neagrå ¿i ceaiul oprite.
Fumatul permis” – 7 aprilie 1884.

Mai aflåm ¿i cå Eminescu ar fi încercat så evadeze, tocmai pentru cå
între timp devenise con¿tient, în¡elegând unde se aflå (dar nefiind interesat
så afle când,  cum ¿i de ce ajunsese acolo!). Dacå era con¿tient, n-ar fi ¿tiut
¿i la ce riscuri l-ar expune o tentativå de evadare? Pentru ce så fi evadat? Se
mai îndrugå ¿i cå l-ar fi capturat localnicii. Oare? Erau ¡åranii din acel „sat
din apropiere” (probabil, Vânåtori) atât de curajo¿i ¿i cu un sim¡ civic atât de
puternic încât så-l ducå din proprie ini¡iativå înapoi, cu juvå¡ul de gât ¿i
mâinile legate la spate? Cum de nimeni altcineva nu a mai auzit de a¿a ceva
– nici måcar a¿a-numitul Gh. Bojeicu, alt nefericit povestitor fårå chip, care
pretinde cå era rudå cu Onicescu?

[Medicul I. Nica, sim¡ind cå implicarea ¡åranilor nu este credibilå, îi
înlocuie¿te precaut cu gardienii: „Sub scrutårile con¿tiin¡ei, fugi cum era
îmbråcat, în haine vårgate, într-un sat vecin, de unde gardienii l-au readus”.
ªi, ca så întåreascå ideea alienårii „fugarului” Eminescu, I. Nica precizeazå
cå acesta ar fi fost „readus într-o «mizerie de nedescris».” E drept cå Onicescu
invocå ¿i el o anumitå „mizerie de nedescris”, dar o face într-un cu totul alt
context: „Eminescu a fost adus la Månåstire într-o complectå lipså. Cu cât
era pe el. ¥ntr-o a¿a mizerie de nedescris.” Interven¡ia paramedicalå a avut
douå efecte: a resubliniat „nebunia” lui Eminescu ¿i a ¿ters de pulbere onoarea
„protectorilor” junimi¿ti, folosind pentru aceasta blazonul autorului Nica,
devenit un fel de fatå în caså. Asemenea imixtiuni ne dovedesc cå biografia
lui Eminescu a fost ¿i råmâne un „scenariu interactiv”, la care, ca în folclor,
fiecare î¿i aduce obolul.]

Informa¡ia lui Onicescu privind evadarea lui Eminescu va cåpåta la unii
autori ¿i forme care sperie. Såluc Horvat mai pune de la el, mai pile¿te pe ici, pe
colo ¿i iacå informa¡ia nouå, strålucind de profesionalismul celui ce-a mo¿it-o:

„ian. [1887] Revenindu-¿i dupå mai multe luni de întuneric mintal, Eminescu,
aflat în ospiciul de la Månåstirea Neam¡ului, dezerteazå în starea vestimentarå în care
se afla, fiind descoperit într-un sat vecin ¿i readus, într-o stare deplorabilå, la månåstire”
(Eminescu – Dic¡ionar cronologic).
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Så admitem cå, a¿a cum poveste¿te Onicescu, Eminescu ar fi mers la
„Månåstire într-o complectå lipså. Cu cât era pe el. ¥ntr-o a¿a mizerie de
nedescris”. Numai cå, dacå Eminescu a „fost adus” ¿i predat ospiciului în
absen¡a intendentului, care l-a gåsit gata îmbråcat în uniforma locului, de
unde ¿tia acesta din urmå cå sosise doar „cu cât era pe el”? Se interesase
mai apoi? Din ce motiv, dacå, pe atunci, nu-i dådea nici o importan¡å? Ce-l
fåcuse så-i cerceteze cu atâta aten¡ie hainele, încât så poatå spune fårå ezitare:
„erau cu totul uzate”?

Onicescu mai pretinde: „mai totdeauna îl luam la mine la maså” ¿i,
pentru a suna cât mai credibil, adaugå cå atunci când Eminescu „era dispus...
nu te mai urai cu dânsul”. Dar iatå ce scrie Zosin într-un document oficial,
redactat la cald, la 11 februarie 1904 (Dare de seamå...):

„Cei patru-zeci de ani de pa¿alâc intenden¡esc într’atât au influen¡at ¿i dupå ce
s’a luat disposi¡ia de-a se numi un medic anume pentru ospiciu, cå cei 2 predecesori ai
mei medici primari n’au putut face nimic pentru îmbunåtå¡irea soartei bolnavilor.
Numit medic primar al ospiciului în Mai 1903, am resim¡it adânc influen¡a acelui
pa¿alâc; dar hotårât a nu ceda, am realizat parte din ceea ce credeam cå-i bine ¿i
posibil de realizat. Mårturisesc cå tot ce-i posibil n’am realizat, fiind-cå ospiciul ca ¿i
acum 40 de ani, este sub o epitropie localå ¿i ca ¿i acum 40 de ani, intendentul este un
personaj, atât de important cå nu se sfie¿te de a-mi pune alternativa sau de a-l agrea
necondi¡ionat sau de-a pleca!” (subl. ns.).

Crede cineva cå astfel de in¿i, care nu se sfiau så dea cu tifla medicului, ar
fi stat la maså cu un pacient evadat? Onicescu o fi fost o excep¡ie? Dacå ar fi
fost dintr-o cu totul altå plåmadå, ar mai fi ajuns el så ocupe un post pe care nu
puneau mâna decât cei pentru care insensibilitatea... polivalentå era virtute?

De altfel, în lucrarea Eminescu în documente de familie, Gh. Ungureanu
aratå cå, în perioada în care se zice cå Eminescu ar fi fost internat în ospiciul
de la Neam¡, au existat plângeri chiar împotriva casierului (deci, a lui
Onicescu):

„Grådina ce era destinatå plimbårii bolnavilor a fost luatå ¿i folositå pentru
agriculturå, låsând pentru ospiciu doar o micå curte stråjuitå de gard înalt. Aceastå
neomenie o fåcuse casierul, spre marea supårare a infirmierului ce locuia acolo ¿i care
denun¡a aceasta  «cinstitei Epitropii» (f. 84 v.)” – subl. ns. (vezi „Arh. St. Ia¿i, fond
Epitropia generalå a spitalelor «Sf. Spiridon» din Ia¿i, dosar 556").

Ce fåcea Eminescu, atunci când prânzea cu Onicescu? „Cânta, recita
versuri, spunea anecdote”. A¿adar, nu comenta, nu polemiza ¿i, mai ales,
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nu discuta politicå. Altfel spus, se purta ca un elev la serbarea de sfâr¿it de
an. Frapeazå faptul cå Onicescu are despre Eminescu impresia tipicå
cititorului de preså, a omului care nu l-a întâlnit niciodatå în carne ¿i oase: el
vede numai poetul – ¿i acela, nåscocit de condeiele altora.

Abureala lui Onicescu are ceva nefiresc. Nu discutåm cât de plauzibilå
ar fi (sau nu) nara¡iunea în sine. Mai important ni se pare faptul cå, atunci
când se a¿eazå pe sine în centrul ac¡iunii, autorul nu se bâlbâie, oferind
relatåri exacte, ca ¿i cum ar fi asistat la evenimente parcå mai ieri. ¥n schimb,
nicåieri nu då detalii concrete (inclusiv de ordin medical), posibil de verificat.
Astfel de lacune nu se justificå prin ipoteze de soiul: autorul era un om simplu
¿i, oricum, n-ar trebui så a¿teptåm procese-verbale de la memoriali¿ti. Simplu
sau complex, el trebuia så ofere måcar câteva probe credibile, care så-i sus¡inå
¡esåtura de afirma¡ii. A intervenit uitarea? ¥ntâi, când uitarea este selectivå se
nume¿te altfel. Apoi, dacå se poate spune cu temei cå memoria umanå nu e
bandå magneticå ¿i cå a încurca lucrurile sau a omite unele aspecte nu
dovede¿te automat delict ori premeditare, la fel de adevårat este ¿i cå aceastå
realitate nu face ca pe lume så nu existe minciunå deliberatå. Dar, ca så nu
riscåm, så zicem cå e vorba doar de ni¿te noi ciudå¡enii, så le marcåm existen¡a
¿i så trecem mai departe.

„Ståteam de vorbå cu Eminescu ¿i-l întrebam: cum se face ca dintr-atâ¡i amici
nimenea nu se interesa de soarta lui, îi ziceam: bine, Domnule Eminescu, D-ta care ai
scris atâtea ¿i atâta de bine, ¡i-ai fåcut un renume ¿i acum så n-ai D-ta un ban în pungå
¿i påråsit de to¡i ?

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.

¥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.

Trecuserå trei, patru luni ¿i nimeni nu se interesa de soarta lui Eminescu, el înså
devenise cu totul ra¡ionabil, dar melancolic. Sim¡ea lipsa ¿i mizeria, îi fågåduisem cå
dacå va fi corect ¿i nu va fugi din ospiciu så-i dau hainele lui ¿i el, în aceasta speran¡å,
într-una din zile când servitorul meu îmi scosese hainele så le ¿teargå afarå, Eminescu
s-a desbråcat de hainele spitalului ¿i a îmbråcat pe-ale mele. Servitorul, îngrijat, vine
¿i-mi spune ce-a fåcut Eminescu; ¿i i le-am låsat så le poarte, cåci hainele proprii ale lui
Eminescu erau cu totul uzate.”

Cite¿ti ¿i mai cå-¡i dau lacrimile, când vezi cum nesim¡irea „amicilor”
face så creascå cotele emo¡iei în sufletul blajinului intendent! Când auzi cå
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discutå de renumele lui Eminescu ¿i face stra¿nice judecå¡i de valoare
(„D-ta care ai scris atâtea ¿i atâta de bine”), så nu ¡i-l imaginezi pe Onicescu
declamând din Glossa, înainte de cinå ¿i având sub pat colec¡ia cu
editoriale de la Timpul, pe care-o råsfoia spre alinare de douå ori pe såptâmânå,
la ore fixe?

Ni se då de în¡eles cå la Neam¡ Eminescu n-ar fi avut para chioarå cu el.
Posibil, dar – iarå¿i, ¿i iarå¿i – improbabil. (Dacå ar fi fost sub-bibliotecar, a¿a
cum în mod eronat afirmå biografii lui, ar fi avut un salariu – modest, dar din
care ar fi putut supravie¡ui în limitele decen¡ei.) Pe lângå mul¡ii du¿mani, în
Ia¿i se gåsea ¿i Creangå, prietenul la care ar fi gåsit nu numai gåzduire în caz
de for¡å majorå ori un sfat bun pentru ie¿ire din impas, ci ¿i un imediat ajutor
bånesc. Cåci Eminescu, ne-o spune chiar Harieta, putea fi cheltuitor, dar nu
era omul care så se lase complet descoperit, existând un minim, o rezervå de
care nu se mai atingea pentru a-¿i satisface o plåcere, ci doar dacå altminteri
nu se mai putea cu nici un chip. De aceea, nu-i de crezut cå Eminescu ar fi
ajuns la Månåstirea Neam¡ului complet lefter. Putem înså accepta ideea cå
unul dintre motivele care l-au determinat så meargå acolo a fost sleirea aproape
completå a rezervelor sale båne¿ti. Dacå ideea i-a apar¡inut lui ori lui Creangå,
dacå a ac¡ionat singur ori cu sprijinul acestuia, care încå avea rela¡ii în lumea
preo¡ilor, cine s-o mai ¿tie?

Onicescu insistå mult asupra lipsei de bani a lui Eminescu, îndemnându-
l så fie mai båtåios pentru a-¿i smulge drepturile pe care ceilal¡i nu i le dau de
bunå voie. O astfel de... presiune pozitivå ar fi naturalå în cazul a doi prieteni,
afla¡i într-o situa¡ie obi¿nuitå. Dacå Eminescu ar fi fost înså alienat, cum se
afirmå, mai putea Onicescu (om zdravån, nu-i a¿a?) så-l îndemne så cearå
paralele de pe la datornici? Chiar så fi vrut ace¿tia så i-i dea, ar fi fåcut-o
tocmai într-un astfel de moment, când, gåsindu-se în ospiciu, Eminescu nu
era „în starea sigurå de a se îngriji însu¿i” (ca så-l citåm pe Maiorescu)?
ªi-apoi, la ce i-ar fi servit acei bani în ospiciu, adicå într-un loc ca o pu¿cårie
uitatå de lume? ªi unde mai pui cå acolo însu¿i intendentul Onicescu îl ospåta,
invitându-l cu dânsul la maså!

Dacå Eminescu n-ar fi avut ce face cu banii în balamuc, nu la fel ståteau
lucrurile ¿i în cazul în care ar fi fost gåzduit la månåstire. El nu se culca o datå
cu gåinile, adesea intrând mult în noapte, iar toamna ¿i iarna sunt anotimpurile
cu nop¡ile cele mai lungi. Pentru ca la Neam¡ så nu-¿i fi schimbat acest obicei,
avea nevoie de gaz pentru lampå, care costa 0,40 lei litrul, sau de lumânåri
– cele mai ieftine erau 7 lei/kilogram. Cum orice învå¡ are ¿i dezvå¡, så zicem
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cå în lunile petrecute la Neam¡ Eminescu ¿i-a schimbat vechile obiceiuri.
Pentru a putea så scrie, îi trebuia înså ¿i... hârtie. Abordarea poate pårea
aståzi derizorie. Nu la fel ståteau lucrurile ¿i în trecut. Amintim cå Eminescu,
când lucra, consuma foarte multå hârtie, ¿i cå, de exemplu, Harieta s-a aflat
la un moment dat în situa¡ia de a „fura” o coalå de hârtie de la un vecin,
pentru a putea råspunde la o scrisoare, cå altå datå, o anun¡å pe C. Emilian
cå „Hârtia se gåte¿te, alta zåu nu am” (27 noiembrie 1887), iar la 3 februarie
1888 face un mic decont: „suta luatå la 1 Fevruarie ¿i cu suta primitå de la
d-nu Mor¡un, s’a ales cå ¿i-a cumpårat hârtie pentru lucru ¿i alte mårun¡i¿uri
cari îi trebuiau”  (subl. ns.).

[Referitor la acela¿i aspect, Slavici î¿i aminte¿te:

„Ca scriitor, Eminescu strica multå hârtie, cåci fåcea multe corecturi, mai ales în
ceea ce privea alegerea vorbelor, ¿i ¡inea så deie la tipografie manuscript curat ¿i cite¡.
(...) ¥mprejurul mesei lui de scris era deci mereu plin de hârtii rupte.”]

Hârtia nu pare så fi fost foarte ieftinå pe-atunci, iar ospiciul administrat
de Onicescu avea probleme båne¿ti pentru a cåror rezolvare lua din por¡iile
zilnice ale bolnavilor. Cât prive¿te punga personalå a lui Onicescu, ¿i aceasta
trebuie så fi fost destul de strânså, dacå e så credem mårturia lui: „La plecare
am dat lui Eminescu 5 lei de buzunar...” (aceea¿i sumå i-ar fi dat-o ¿i
Maiorescu, la 28 iunie 1883, pentru birjå). Un ins care nu a avut de unde
så-i dea bani de drum, i-ar fi asigurat necesarul de hârtie, care, potrivit Harietei,
sårea de sutå?

Sunt asemenea amånunte nesemnificative? Atunci, ce cautå în literatura
denigratorilor cita¡i încå în bibliografii de istorie literarå? Dacå biograful nu
reu¿e¿te så se transpunå cât de cât în condi¡ia realå a celui a cårui via¡å are
cutezan¡a så o punå în cuvinte, va reu¿i el så creioneze altceva decât o
caricaturå?

¥n sfâr¿it, indiferent ce råspunsuri s-ar da la astfel de întrebåri, credem cå
existå ¿i o dovadå certå cå Onicescu minte ¿i atunci când afirmå cå Eminescu
ar fi fost fårå „un ban în pungå”. Ne vom referi la aceasta atunci când vom
vorbi despre momentul plecårii spre Boto¿ani.

Eminescu ar fi spus cå ar avea de luat bani „chiar pentru o editurå”.
Este informa¡ia corectå? Urmåtoarea chitan¡å scriså ¿i semnatå de Eminescu
(la o cu totul altå datå, înså) atestå, surprinzåtor, cå da:
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„Ia¿i, 14 septemvrie 1885
Chitan¡å
L.n.
500 cinci sute lei noi am primit prin d. T. Maiorescu de la d. Socec ca à compte

pentru edi¡iunea a doua a poeziilor mele.
M. Eminescu”

Banii au fost primi¡i pentru tipårirea edi¡iei a doua a volumului Poesii,
apårutå spre sfâr¿itul aceluia¿i an (Maiorescu scrie în jurnal, la 19 septembrie:
„Multå corecturå de tipar la Poesiile lui Eminescu, edi¡ia a doua”, dar nu
prea vedem în ce a constat truda lui, cât timp gre¿elile din prima edi¡ie se
repetå cu scrupulozitate). Dacå cei 500 de lei reprezentau un acont, este
limpede cå suma totalå ce trebuia så-i revinå autorului era mai mare. Cu
toate acestea, în urmåtorii doi ani ¿i jumåtate nu i-a mai achitat sfan¡. De
aceea, în scrisoarea din 14 martie 1888, Eminescu (elegant pânå în ultima
clipå) îi spune lui Maiorescu: „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 sub adresa
mea” (subl. ns.). Edi¡ia a doua se epuizase, a¿a cå „prisosul” trebuie så fi
existat, dar a råmas în alte buzunare. Oricum, acest rest (mare, mic?) nu
trebuie confundat cu acontul „asupra edi¡iei a treia” – al¡i 500 de lei, ¿i
ace¿tia fura¡i de Maiorescu prin mâna slugarnicului N. Petra¿cu ¿i cu acceptul
tacit al lui Socec, la sfâr¿itul lui iunie 1888.

Relatarea modului în care Eminescu ar fi îmbråcat hainele intendentului
este ¿i ea greu de înghi¡it, deoarece el era atât de departe de a fi luat vreodatå
cu japca un lucru care nu-i apar¡inea! Câ¡i scriitori ar renun¡a fårå luptå la
biblioteca ¿i la totalitatea manuscriselor lor, furate de un amic? Gestul de a
folosi hainele altuia fårå ca måcar så-i cearå permisiunea råmâne o minciunå
cu atât mai neru¿inatå, cu cât ni se precizeazå cå ar fi fost comis atunci când
Eminescu „devenise cu totul ra¡ionabil, dar melancolic”. Teoretic, to¡i ¿tim
ce este aceea melancolie ¿i produsul ei, melancolicul. A lua cu de-a sila
hainele altcuiva ¿i a le îmbråca o fi oare tipic melancolicului? ªi, dupå ce am
våzut din ce aluat afirmå Zosin cå erau croi¡i intenden¡ii ospiciului de lângå
Månåstirea Neam¡ului, chiar po¡i accepta ideea cå Onicescu ar fi avut o reac¡ie
paternå fa¡å de o asemenea for¡are a notei?

[Remarcåm cå pretinsa melancolie face caså bunå cu „foarte indiferent”
¿i cu „totdeauna indiferent” fa¡å de bani, împreunå sprijinind temeinic ideea
de nepåsare propuså ¿i sus¡inutå de însu¿i Maiorescu („prea nepåsåtor de
soarta lucrårilor sale” – prefa¡a la prima edi¡ie a volumului Poesii, 1883;
„Så fi avut ca redactor al Timpului mai mult decât a avut, så fi avut mai
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pu¡in, pentru micile lui trebuin¡e materiale tot atât era” – Eminescu ¿i
poeziile lui, 1889).]

Patru paragrafe dupå ce afirmå cå Eminescu ar fi fost „påråsit de to¡i”,
Onicescu î¿i revizuie¿te spusele:

 „Eminescu nu era înså cu totul uitat, cåci la câtva timp în douå rânduri, M. Vasiliu
a trimis mi se pare 70 lei pentru a-i procura tutun, bani strân¿i prin subscrip¡iuni de la
amicii cei mici.”

Oare Onicescu a uitat c-a spus: „Tutun îi dådeam eu fiind cå ospiciul nu
dådea, ceea ce era o cheltuialå sim¡itoare”? Cei 140 de lei (70 x 2) veni¡i „de
la amicii cei mici” erau suficien¡i ca så-i asigure tutunul, care putea fi scump
comparativ cu alte produse, dar nu într-atât încât så nu poatå fi accesibil ¿i cu
atât mai pu¡in så devinå o „cheltuialå sim¡itoare” pentru buzunarul lui Onicescu.
Eminescu avusese ¿i venituri chiar mai mici de 140 de lei (la 12 octombrie
1877, el îi scrie lui Slavici: „100 de fr. am pe lunå”). Cu toate acestea, ¿i
atunci fuma la fel de mult ¿i, în plus, avea de plåtit chiria pentru locuin¡å, îl
costa destul de mult hrana zilnicå (inclusiv cafeaua) ¿i trebuia så-¿i cumpere
sau så-¿i dea la spålat haine (de diverse mårun¡i¿uri necesare întâmplåtor nu
mai vorbim). De altfel, în acea perioadå, în ºarå, „una zi de lucru cu mâinile”
era plåtitå cu doi lei, câ¿tigul lunar total fiind a¿adar de maximum 62 de lei
(dacå se lucra ¿i în zilele de sårbåtoare). ªi muncitorii încå aveau un câ¿tig
lunar mare, dacå ne gândim, bunåoarå, cå preotul paraclisului ospiciului de
lângå Månåstirea Neam¡ului primea 30 de lei (ca båia¿ul), cå spålåtoreasa
câ¿tiga fix un pol, iar rânda¿ul era plåtit cu 18 lei. Oare între cei care trudeau
din greu nu se gåsea nici un fumåtor?

Nu ¿tim cine era misteriosul M. Vasiliu, dupå cum nu ¿tim nici care erau
„amicii cei mici”, invoca¡i de Onicescu. ¥n mod surprinzåtor, numele lui
apare ¿i în textul lui Bojeicu, care ar fi scris: „Nu l-am mai våzut (pe Eminescu
– n. ns.) pânå în 1875 la Ia¿i. Locuia în casele foastei M-me  Alexandru din
Strada Låpu¿neanu (foaste Lepådatu, actuale Pollak). Må duceam adeseori
la Mihai Vasiliu, care locuia alåturi.” Din nou coinciden¡å sau minte slabå?
Så fie, cumva, autorul scrisorii-lui-Bojeicu una ¿i aceea¿i persoanå cu cel
care de¡ine ¿i copy-right-ul textului lui Onicescu? Oare, vrând så facå ambele
plåsmuiri mai credibile, le-a gåsit asemenea puncte comune?

La primå vedere, lucrurile par foarte limpezi: ni¿te cuno¿tin¡e, oameni de
suflet, instituie chetå pentru Eminescu, ca så-i asigure måcar tutunul. ¥n fapt,
de¿i se face referire la ni¿te „subscrip¡iuni”, nu se spune nimic despre vreo
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epistolå, telegramå sau mesaj de alt soi din care så reiaså când, cum ¿i de la
cine anume au fost colecta¡i banii. ¥n aceste condi¡ii, ne întrebåm: cum ¿i pe
a cui adreså din ospiciu au fost trimi¿i acei bani ¿i cine i-a gestionat? Dacå
erau expedia¡i prin mandat po¿tal, i-ar fi putut ridica Eminescu, despre care
ni se dau asiguråri c-ar fi fost îmbråcat în uniforma specificå nebunilor?

Cum aceastå informa¡ie nu mai apare nicåieri ¿i cum „compunerea” lui
Onicescu este lipsitå de limpezimea ¿i de informa¡ia ineditå pe care am fi
a¿teptat-o de la cineva care pretinde cå, timp de mai mult de cinci luni, s-a
gåsit zi de zi lângå Eminescu, nu este deloc nefiresc så luåm în calcul ¿i ipoteza
în care aceste rânduri (care amintesc de jocul de maus din Ia¿i, prin care – zice
I. N. Roman – unii amici i-ar fi bågat lui Eminescu câ¡iva poli în buzunar,
låsându-l så câ¿tige la cår¡i) ar fi doar încå o tristå patå de culoare într-un
peisaj ce¡os.

„¥ntr-o vreme a venit la Månåstire D. V. G. Mor¡un, ¿i regretatul profesor Creangå
så vadå pe Eminescu ¿i au stat cu el douå zile – singurii dintre prietenii lui Eminescu –
mi-aduc aminte cå era o iarna mare ¿i gre. Mor¡un ¿i Creangå au adus din partea
studen¡ilor din Ia¿i o scrisoare cåtre Eminescu prin care-i cer învoiere, så deie un ¿ir de
reprezenta¡ii în folosul lui Eminescu ¿i el a refuzat, cu toatå mizeria în care se afla.

Iatå con¡inutul scrisorii studen¡ilor a cåror prevederi s-a realizat pe deplin cu
ridicarea monumentului lui Eminescu :

Ilustre poet,
Iartå nåzuin¡a noastrå dacå ea te-ar jigni întru ceva. Curå¡enia gândului ce

urmårim vorbeascå-¡i în numele  ¿i în ajutorul nostru.
Våzut-am cu întristare în istoria vremurilor apuse cum poe¡ii ¿i geniile, cu cari

omenirea se mândre¿te aståzi, tråit-au în restri¿te traiul lor lumesc. Våzut-am apoi
marmora ¿i bronzul nål¡ându-se falnic întru amintirea ¿i nemurirea acelor eroi ai gândirei
¿i zisu-ne-am cå mult mai bine-ar fi priit acelor oameni fårå samån un trai mai lin în
vremea vie¡ei decât måre¡ele statui ridicate-n urma lor. Zisu-ne-am ¿i la tine am gîndit.

Restri¿tea nu e ru¿inoaså în ni¿te vremi de sbucium, cum e vremea noastrå, ståvile¿te
rodnicia unui poet ca tine.

Vroim, dar numai cu încuviin¡area ta så dåm un ¿ir de reprezenta¡ii pentru a-¡i
strâge un avut care så-¡i u¿ureze traiul, så-¡i adåposteascå båtrâne¡ele pe care le dorim
cât mai mândre ¿i mai strålucite.

Vroiam ca slobod de grijele ¿i neajunsurile vie¡ei, så te îndeletnice¿ti în voie cu
idealurile ce ¡i-au ¿optit viersurile, cari ne-au mi¿cat atât de-adânc ¿i ne-au stors
atâtea lacrimi.

Pleacå-te rugåmin¡ei noastre ¿i învoie¿te pe admiratorii tåi så-¡i dovedeascå
nemårginita dragoste care mi¿cå ¡ara-ntreaga pentru strålucitul ei poet.
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Comitetul studen¡ilor : A. Conta, Th. Stratilescu, N. Late¿, George Vasiliu, D. A. Teodoru,
ºurcanovici, D. Neculau, Gr. Gu¡u, L. Grigorescu, St. Nedelcu, J. Panaitescu” (subl. ns.).

Textul este prea „altfel” ¿i prea lipsit de informa¡ii inedite, pentru a crede
cå a fost scris de o persoanå precum intendentul Onicescu. A nu consemna
nici un cuvânt despre reac¡ia lui Eminescu la apari¡ia celor doi vizitatori ori
despre ce au fåcut împreunå este suspect. Cu atât mai suspect cu cât unicul
detaliu pe care ¿i l-ar aminti Onicescu este unul aparent pu¡in semnificativ
pentru noi („era o iarnå mare ¿i gre”), dar care, accidental?, poate fi par¡ial
atestat de mårturia olografå a lui Creangå („...când am fost cu V. G. Mor¡un så
vedem pe Eminescu!… Era ¿i omåt de vro palmå domneascå de gros în una ¿i
noaptea 2 Fevruarie 1887"), mårturie publicatå de Gh. Teodorescu-Kirileanu
în ªezåtoarea din 12 decembrie 1899 – deci, cu pu¡in înainte ca Onicescu
så-nceapå a memorisi.

Coinciden¡a care face ca amånuntele prezentate de Onicescu så fi fost
publicate anterior (îndeosebi) în ziare sau bro¿uri ne obligå (¿i ea) så avem în
vedere ipoteza cå textul lui este opera unui „iscusit” compilator al pove¿tilor
scrise pe marginea vie¡ii lui Eminescu, el însåilând încå o fåcåturå menitå så
sus¡inå anumite teorii mincinoase.

¥n ceea ce prive¿te scrisoarea studen¡ilor, aceasta reprezintå o informa¡ie
contradictorie, deoarece, în cazul în care ace¿tia l-ar fi ¿tiut pe Eminescu rupt
de realitate, nu i-ar mai fi cerut acordul. Epistola trimiså de studen¡i råmâne
una dintre cele mai elocvente dovezi cå Eminescu nu se afla internat în ospiciu,
fiind gåzduit în Månåstire (dacå nu în arhondaric, atunci în bolni¡a mereu
deschiså oricårui sårman).

A copiat Onicescu textul scrisorii dupå originalul acesteia sau l-a preluat
din preså? Nu ne pronun¡åm. Douå lucruri ¿tim înså cu precizie. Primul este
acela cå intendentul afirmå cå scrisoarea studen¡ilor s-ar fi pierdut – deci,
dacå i s-ar fi cerut, nu ¿i-ar fi putut sus¡ine afirma¡iile cu probe. A doua
certitudine este aceea cå despre o scrisoare trimiså de studen¡i lui Eminescu
s-a scris ¿i în preså. Iatå, bunåoarå, ce se putea citi la 8 februarie 1887, în
rubrica Ultime informa¡ii a ziarului Lupta:

„Restri¿tea în care se gåse¿te strålucitul poet Eminescu, hotårâ pe studen¡ii
Universitå¡ii din Ia¿i, så organizeze o serie de reprezenta¡ii teatrale, produsul cårora så
facå lui Eminescu un trai lini¿tit, fårå nuori ¿i griji. ¥ntruni¡i în ziua de 30 Ianuarie la
Universitate, studen¡ii aleserå un comitet alcåtuit din 10 studen¡i ¿i 2 studente, care fu
însårcinat cu alegerea piesei ce se va juca, a persoanelor ce li se vor încredin¡a roluri,
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etc. Studen¡ii înså cerurå mult så aibå încuviin¡area poetului, cåtre care voeau så-¿i
dovedeascå recuno¿tin¡a ¿i admira¡iunea lor; pentru aceasta, comitetul studen¡ilor îi
trimise o scrisoare foarte mågulitoare, scriså în un stil admirabil de frumos, scrisoare
vrednicå de persoana cåreia îi era adresatå. Eminescu încuviin¡å cele cerute de
studen¡i, a¿a cå foarte curând va avea loc I-a representa¡ie pe care studen¡ii o vor
da în Ia¿i. De aci se va duce ¿i prin cele-l’alte ora¿e ale ¡årei, pentru a putea
strânge ilustrului poet, câte-va mii de lei, cu care så poatå tråi câ¡i-va ani. Iatå
pilde vrednice de imitat, iatå fapte ce trebue så ridice pe studen¡ii de la Ia¿i în ochii
lumei care ¿tie cine este Eminescu.”

ªtirea din Lupta se deosebe¿te de textul lui Onicescu cel pu¡in prin douå
lucruri. ¥ntâi, Onicescu în¿irå numele a 11 semnatari, to¡i bårba¡i, în timp de
Lupta sus¡ine cå invocatul comitet era alcåtuit din 12 persoane, dintre care
douå studente. Apoi, intendentul afirmå cå Eminescu ar fi respins oferta
studen¡ilor, în vreme ce ziarul sus¡ine contrariul. Nu avem suficientå
informa¡ie pentru a putea da crezare deplinå uneia sau alteia dintre pår¡i.
Despre Lupta ¿tim cå a publicat articolul infect al lui Mille ¿i cå tot ea a
promovat apelul lui Vlahu¡å, provocând a doua reac¡ie a lui Eminescu. Prin
urmare, n-ar fi curat imposibil så fi „gre¿it”, atunci când scrie: „Eminescu
încuviin¡å cele cerute de studen¡i”. Cât prive¿te afirma¡ia lui Onicescu, privind
refuzul lui Eminescu, aceasta pare credibilå, întrucât nu existå indicii cå
ini¡iativa ar fi fost puså în aplicare ¿i se ¿tie cå Eminescu avea oroare de
asemenea ajutoare. Pe de altå parte, înså, pozi¡ia lui Eminescu fa¡å de cer¿etoria
coordonatå a devenit publicå târziu, dar cu un an înainte ca Onicescu så-¿i
scrie „amintirile”. Concret, este vorba de numårul din 16 iunie 1913 al
publica¡iei Universul literar, unde apare post factum scrisoarea prin care
Eminescu îi ceruse lui Vlahu¡å så renun¡e la ideea de-a apela pentru el la
mila lumii, explicându-i: „...odioaså e pentru mine aceastå specie de
cer¿etorie, deghizatå sub titlul de subscrip¡ie publicå...” (26 ianuarie 1887).
A¿a stând lucrurile, nu este deloc cu neputin¡å ca Onicescu så-¿i fi adaptat
relatarea ¿i dupå aceastå probå indubitabilå.

Råmâne totu¿i întrebarea: cum a ajuns epistola studen¡ilor în mâinile
intendentului? Så zicem cå a låsat-o Eminescu în „rezervå”, la „externare”?
Am zice-o ¿i pe-asta, dacå nu ne-am aminti cå, la plecarea din Månåstirea
Neam¡ului, Onicescu era departe de a pune pre¡ pe Eminescu, el scriindu-¿i
„memoriile” abia dupå 27 de ani, în 1914! ¥n atari condi¡ii, ce resort interior l-ar
fi fåcut så conserve, mai multe decenii, aceastå epistolå, care nici måcar nu
era scriså de Eminescu?
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De asemenea, a¿a cum am mai aråtat, ¿tirea din Lupta apårând la câteva
zile bune dupå ce Creangå ¿i Mor¡un trecuserå pe la Månåstirea Neam¡ului, în
cazul în care epistola i-ar fi parvenit lui Eminescu prin ace¿tia doi (cum pretinde
Onicescu), faptul ar fi fost pomenit în ¿tire, fie ¿i numai pentru cå primul era
celebru, iar Mor¡un avea prieteni la Lupta.

Parcå pentru a domoli orice curiozitå¡i incomode, într-o epistolå din 1919
Onicescu afirmå cå nu poate aråta vreuna din cele douå scrisori prezentate de
el (cea a studen¡ilor ¿i un råspuns dat de Mor¡un lui Eminescu), întrucât le-ar
fi låsat „lui Locusteanu ¿i Galaction”, iar primul hotårâse så moarå peste
noapte, pågubindu-l definitiv. Ca de obicei, mor¡ii, ce-i mai salveazå pe
impostori!

„La plecare Mor¡un mi-a dat lei 100 – pentru Eminescu – cu care i-am cumpårat un
rând de haine, cåciulå ¿i ghete ¿i a fågåduit cå va mai trimite.”

Posibil, dar nu prea în¡elegem de ce Mor¡un i-ar fi dat banii lui Onicescu
¿i nu lui Eminescu, despre care chiar intendentul ne asigurå cå era perfect
lucid la acea datå. Chestiunea îmbråcåmin¡ii provoacå ¿i ea nedumeriri.

Dacå Eminescu avea nevoie de haine, înseamnå cå acelea luate de la
Onicescu nu erau tocmai bune? Ba trebuie så fi fost ceva de ele, cåci altfel le-ar
mai fi scos servitorul la periat ¿i la aerisit? Atunci de ce så mai fi fost nevoie
de altele? Pentru ca Eminescu så nu fie obligat så poarte haine de cåpåtat?
Sunå plauzibil, dar dacå acesta ar fi fost motivul, îndatå ce s-ar fi înnoit,
Eminescu trebuia så înapoieze proprietarului ¡oalele împrumutate. Or,
Onicescu laså så se în¡eleagå contrariul. Asta ca så nu mai vorbim de
faptul cå hainele ¿i mai ales încål¡årile nu se prea cumpårå fårå så ai måsurile
celui care le va purta.

Cum i-a primit Eminescu pe Creangå ¿i pe Mor¡un? ¥n uniformå de smintit
sau îmbråcat în ¡oalele smulse din garderoba lui Onicescu? Logicå ar fi cea
de-a doua variantå, dar apare o neconcordan¡å. Onicescu afirmå cå Eminescu
i-ar fi luat hainele când „trecuserå trei, patru luni” de la internare – adicå
dupå ce Eminescu fusese vizitat de Creangå ¿i Mor¡un, sosi¡i cu doar circa
douå luni ¿i jumåtate în urma lui. Dacå din primele zile ale lui februarie
Eminescu ar fi avut un „rând de haine” noi, cumpårat din banii lui Mor¡un,
cum ar mai fi râvnit el la costumul lui Onicescu, prin februarie-martie?

ªi, la urma urmei, ce l-ar fi apucat pe Onicescu så-i cumpere lui Eminescu
haine, când, zice el, tocmai i le oferise pe-ale lui? Så-i fi cerut Mor¡un a¿a
ceva? Din rândurile lui Onicescu nu rezultå una ca asta. De altfel, el nu
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indicå nici o destina¡ie a banilor, stabilitå de Mor¡un, mul¡umindu-se så spunå
cå ar fi primit de la acesta „lei 100 – pentru Eminescu”. Fraza pledeazå
pentru dårnicia lui Mor¡un ¿i onestitatea lui Onicescu, dar îl pune sub tutelå
pe Eminescu, care apare ca un bebelu¿ aflat în grija intendentului, cu care
Unchiul-din-Ia¿i trateazå spre binele „protejatului”.

Onicescu nu scrie nimic despre reac¡ia lui Eminescu, atunci când s-a
trezit cå-i pune în bra¡e toate cele sus în¿irate. ªi ar mai fi un detaliu: intendentul
pretinde cå l-ar fi întâlnit pe fostul pacient în Capitalå, peste un an. Cu acea
ocazie, ar fi observat cå acesta purta acela¿i palton vechi cu care ar fi venit la
ospiciul de la Neam¡. Ochiul lui atât de ager nu (re)descoperå înså nici propria
îmbråcåminte, dåruitå lui Eminescu, nici acel „rând de haine” pe care sus¡ine
cå i l-ar fi cumpårat personal, fårå så-i ia måsura! De cåciulå, ce så mai
vorbim, cåci ea se metamorfozase de mult. Ne-o spune poetul I. Påun-Pincio,
personaj neutru, complet dezinteresat în afacerea Eminescu, ¿i-l aminte¿te
pe acesta la Boto¿ani, „îmbråcat într-un palton terfelit ¿i cu aceea¿i pålårie
în cap, cu care venise de la monastirea Neam¡ului” (subl. ns.). Doar nu ni s-
o cere så credem cå Onicescu într-adevår i-ar fi cumpårat ¿i cåciulå, dar
Eminescu a schimbat-o în tren pe-o pålårie!

Mor¡un, mai zice Onicescu, ar fi „fågåduit cå va mai trimite” bani. ªi-
asta sunå bine, dar nu prea credem cå Mor¡un, un om foarte bogat, plecase la
drum doar cu mårun¡i¿. De aceea, dacå ar fi inten¡ionat så-i mai dea bani lui
Eminescu, ar fi fåcut-o pe loc.

„Totdeauna îndemnam pe Eminescu så scrie ¿i el pretexta cå nu-i dispus. Ca så-i
fac ocupa¡iune îi dådeam de scris în cancelarie ¿i scria cu multå bunåvoin¡å. Mi-aduc
aminte într-o zi îi dådusem så copieze ni¿te tabele de nutriment ¿i el a gre¿it rubricile
unde se men¡iona alimentele întrebuin¡ate ¿i vine la mine îngrijat ¿i spune c-a gre¿it
tabelele fiind cå a amestecat mazårea cu fasolele.

Dupå ståruin¡ele mele – îmi fågåduise în fine cå va face ni¿te versuri ¿i într-o
diminea¡a îmi aduce versurile «Vezi rândunelele se duc» så le våd dacå-s bune ¿i så le
corectez.

Le-am cetit ¿i nu credeam cå le-a scris atunci, fiind cå încå nu era deplin restabilit.
A scris douå exemplare cu acele versuri, – unul l-am trimis, cu o scrisoare a lui Eminescu,
d-lui Iacob Negruzzi, care le-a pus în «Convorbiri literare», cunoscute acum ¿i cåutate
de to¡i, ¿i altul scris ¿i subscris de Eminescu îl påstrez ¿i acum.

L-am îndemnat så mai facå versuri, dar n-a mai fåcut. Se restabilise cu totul ¿i grija
nevoiei îl preocupa.

Voia så iaså din ospiciu ¿i medicul nu-i permitea încå.”
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„Totdeauna îndemnam pe Eminescu så scrie...” Så râzi, så plângi?
Afirma¡ia vine curând dupå ce autorul ne poveste¿te cum îl mângâiase pe

cre¿tet, ca pe un nepot cuminte ¿i promi¡åtor: „D-ta, care ai scris atâtea ¿i atât
de bine...” (mai lipsea mårturisirea cå, înainte de culcure, Onicescu recita
Somnoroase påsårele). Sunt toate acestea inabilitå¡i ale unui om nu prea ¿colit
sau, dimpotrivå, autorul a fost un mare ¿mecher ¿i, pe alocuri, un hazliu
mânuitor de cuvinte, dovadå, destul de inspirata poveste a amestecårii boabelor
de mazåre cu cele de fasole?

Când sus¡ine cå Eminescu i-ar fi cerut nu doar så se pronun¡e asupra calitå¡ii
versurilor, ci så le ¿i… corecteze, intendentul Onicescu se întrece cu gluma,
supraliciteazå ¿i pierde, deoarece pânå ¿i Negruzzi recunoa¿te cå poezii precum
De ce nu-mi vii nu puteau fi scrise decât într-o stare de perfectå limpezime a
gândului. Pretinsa invita¡ie de a fi „cenzurat” nu poate fi privitå nici måcar
ca o ironie, pentru cå, pe de altå parte, nu era nici genul care så-¿i batå joc de
cei simpli ¿i nevinova¡i. Cu toatå modestia lui, Eminescu nu era omul care
så-¿i lase în mod con¿tient opera la cheremul unui intendent de balamuc. Nu
luase el în seamå påreri autorizate! ¥n februarie 1878, de exemplu, îi adreseazå
lui Negruzzi „trei rugåmin¡i cât se poate de ståruitoare, a cåror împlinire
voi privi-o totdeuna ca un deosebit semn de priete¿ug: 1) Så nu se schimbe
nimic din ceea ce am scris, cåci, îndatå ce ies tipårite cu iscålitura mea,
råspunderea gre¿elelor må prive¿te pe mine...” (subl. ns.).

[Posibil ca Onicescu så se fi inspirat din spusele lui Slavici:

„Articolele pentru Timpul, de exemplu, le scria de obicei acaså, le cetea cu glas
tare, apoi le scria. Mai nainte apoi de a le da la tipar le citea apoi cuiva ¿i, dacå nu era
mul¡umit cu ele, le prescria din nou” (subl. ns.).

Numai cå Timpul nu era balamucul de la Neam¡, iar Onicescu – nici atât
– nu era Caragiale.]

Onicescu mai afirmå ¿i cå, atunci când Eminescu i-a prezentat poezia
De ce nu-mi vii, lui i s-au fåcut ochii cruci¿, nevenindu-i så creadå „cå le-a
scris atunci”. Versurile nu l-au convins, a¿adar, cå autorul ar fi zdravån, ci
doar l-au mirat – dar nu prea mult, intendentul ¿tiind ¿i el, de mic, cå toamna
rândunelele se duc ¿i cå se scuturå nu numai nucii. Så pricepem cå pentru
Onicescu poezia ¿i alienarea nu erau deloc incompatibile? N-ar fi fost singurul
care ar fi socotit cå poe¡ii ar fi ni¡el zdrenghea. Aceastå opinie, destul de
råspânditå în mul¡imi, pare så fi fost preluatå chiar de la unii speciali¿ti.
Astfel, în bro¿ura intitulatå Despre mecanismul aliena¡iunii mintale (1880),
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doctorul ªu¡u scrie negru pe alb: „Poesia ¿i aliena¡iunea mintalå se ating;
uå imagina¡iune vie ¿i poeticå este deja uå congestiune cerebralå;
congestiunea poate så devie inflama¡iune”. Interesantele cuvinte citate pot
så spunå multe despre medicul ªu¡u ¿i pårerea lui despre poe¡i ¿i al¡i creatori
din spa¡iul artelor. Explica¡ia generalå datå de doctorul ªu¡u „inflama¡iunii”
(„uå imagina¡iune vie ¿i poeticå este deja uå congestiune cerebralå”, care,
la rându-i, „poate så devie inflama¡iune”) se regåse¿te ¿i la Maiorescu, care,
din motive proprii lesne de în¡eles, în loc de „imagina¡iune vie ¿i poeticå”,
invocå temperaturile ridicate: „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” – subl. ns.
(scrisoare cåtre Eminescu, 10 februarie 1884).

Pasajul de mai sus aratå cât de u¿or îi puteai despica mintea în viu,
cåutând-o de congestiune ¿i de inflama¡iune, apoi lipind-o la loc. Estimåri
de soiul acesta, dar mai vagi, gåsim ¿i la I. Negruzzi. ¥n pauza dintre douå
mandate de vicepre¿edinte al Academiei Române, de¿i nu l-a våzut pe
Eminescu în acea perioadå, Negruzzi încearcå så convingå cå ar ¿ti totul
despre acesta: „Eminescu avea såptåmâni întregi de deplinå luciditate”
(subl. ns.). ¥n realitate, acest impecabil papagal de Moldova råmâne la fel
de confuz ca Onicescu, care nu spune nici ce fåcea, nici ce nu fåcea Eminescu
pentru a fi socotit un alienat care „nu era deplin restabilit”. Altfel spus, în
vreme ce „deplina luciditate” a „bolnavului” este probatå cu argumente

indubitabile (poeziile ¿i coresponden¡a), pretinsa stare maladivå råmâne

o simplå afirma¡ie fårå acoperire, profund denigratoare.
Parte din cele de mai sus ar mai putea fi socotite de unii interpretåri

discutabile. Iatå înså ¿i câteva argumente zdrobitoare, care atestå falsitatea
variantei Onicescu, preluatå, cu toate inep¡iile ei, în pseudo-ateliere de istorie
literarå dedicate pretinsei cunoa¿teri a biografiei eminesciene.

Un exemplar al poeziei De ce nu-mi vii, scrie Onicescu, „l-am trimis, cu
o scrisoare a lui Eminescu, d-lui Iacob Negruzzi”. Fals! Eminescu nu a trimis
o singurå poezie, ci mai multe (cât a stat la Månåstirea Neam¡ului, Eminescu
„a putut scrie câte-va  poesii frumoase” – vezi Negruzzi, în Convorbiri
Literare 1899 XXXIII pg. 10, conform lui I. E. Torou¡iu). Ba, ca så nu råmânå
urme de îndoialå cå Eminescu ar fi fost incapabil så realizeze noi crea¡ii, în
textul lui Onicescu (sau doar pus în seama numitului personaj), chiar se ¿i
precizeazå explicit cå acesta l-ar fi „îndemnat så mai facå versuri, dar n-a
mai fåcut” (subl. ns.).
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Presa vremii îl contrazice ¿i ea pe intendent. ¥ntr-o ¿tire preluatå ¿i de
Universul, ziarul Lupta prezintå lucrurile taman pe dos (21 ianuarie 1887):

„Am publicat mai zilele trecute o scrisoare de la Eminescu prin care restabilea el
singur adevårul în privin¡a stårei lui de sånåtate.

Astå-zi primim o altå scrisoare de la o persoanå din Neam¡u în care scrisoare ni se
spune cå Eminescu a început a se ocupa serios ¿i a compus deja câte-va poezii”
(subl. ns.).

Diferen¡a dintre ceea ce afirmå Onicescu („l-am îndemnat så mai facå
versuri, dar n-a mai fåcut”) ¿i con¡inutul ¿tirii din Lupta („Eminescu a început
a se ocupa serios ¿i a compus deja câte-va poezii”) este flagrantå. Cum
Lupta nu era atât de prietenoaså cu Eminescu încât så mintå în favoarea lui,
cum Eminescu însu¿i scrie cå a trimis mai multe poezii ¿i cum destinatarul,
Negruzzi, recunoa¿te – implicit – acest lucru, rezultå cå neadevårul îl roste¿te
Onicescu. Amnezie? Nu, cåci varianta Onicescu prea insistå asupra faptului
cå Eminescu ar fi scris la Neam¡ o unicå poezie. Nu trebuie så fii deosebit de
suspicios pentru a-¡i pune întrebarea: ce interes putea så aibå acest anonim,
pentru a reduce crea¡ia lui Eminescu din acea perioadå doar la versurile pe
care a avut amabilitatea så le gåzduiascå Convorbiri literare, de¿i primise
mai multe? Lui Onicescu, din contra, interesul propriu i-ar fi dictat så arate
cå, uite, el, micul administrator, i-a oferit „poetului na¡ional” condi¡ii optime
pentru a crea!

Ipoteza cå Onicescu este doar un nume-paravan pentru måsluitorii istoriei
devine tot mai legitimå. Ea se transformå aproape în certitudine când
argumentului de mai sus îi adåugåm un altul: Onicescu nu scrie nici un

cuvânt despre articolele publicate în Lupta la 15 ¿i 25 ianuarie 1887 ori

despre reac¡ia „pacientului” fa¡å de ele. Mai mult, Onicescu nu afirmå
nicåieri cå Eminescu ar fi citit vreun ziar, în lungile luni petrecute în balamucul
administrat de el. ¥n scenariul lui, acesta apare închis ermetic într-o cutie
plinå cu nebuni, fiind complet rupt de restul lumii. Probe materiale mai presus
de orice îndoialå demonstreazå înså contrariul. Deci, încå o datå, Onicescu
– sau cine i-a ¡inut condeiul în mânå – minte cu premeditare.

Minciunå, circ ¿i pråjiturele

Cum au ajuns ziarele la Eminescu sau cum a ajuns el la ele? Iatå o întrebare
pe care speciali¿tii o ocolesc, presupunând, probabil, cå balamucul de la
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Neam¡, care n-avea bani ca så cumpere cearceafuri ¿i unde se fåceau
„economii” din mâncarea bolnavilor (vezi Gh. Ungureanu), avea în schimb
bibliotecå ¿i abonamente la ziarele importante! N. Georgescu, încercând så
explice cum a reu¿it Eminescu så råspundå atât de prompt articolelor din
Lupta, scrie:

„Trebuie så presupunem – realitatea ne obligå – curieri, oameni care mergeau la
poet, îl informau ¿i preluau de la el råspunsul. Nu-i cunoa¿tem – ¿i nu credem så-i
descoperim vreodatå. Singurul lucru cert pe care-l putem afirma este cå drumul de la
Bucure¿ti la Târgu Neam¡ era bine båtut. Un lan¡ viu de prieteni ai lui Eminescu se lega,
verigå cu verigå, pe acest drum – la un capåt fiind centrul ¡årii cu ziarele ¿i intrigile lui,
la celålalt, poetul însu¿i” (Moartea antumå a lui Eminescu).

A¿adar, un fel de maraton-¿tafetå, cu pingele de schimb în buzunar? A¿a
ceva n-ar fi imaginabil nici presupunând o prealabilå organizare, necum un
¿ir de reac¡ii spontane, în care o „verigå” sleitå de fugå, cu ziarul în din¡i, se
ciocne¿te de o alta, care preia jurnalul ¿i tot a¿a, pânå sub zidurile Månåstirii,
de unde ultima ¿tafetå este recuperatå de cålugåri, mai mult moartå decât
vie. Autorul uitå cå pe atunci exista telegraful, în ipoteza în care interesele
lui Eminescu chiar ar fi avut apåråtori în Capitalå, fiind suficiente douå
persoane: una care så anun¡e apari¡ia articolului ¿i foaia care l-a gåzduit,
cealaltå, din Târgu Neam¡, neavând decât så a¿tepte sosirea presei. ªi, oricum,
ne îndoim cå se creeazå un lan¡ viu pentru a informa pe un smintit cå tocmai
a fost scris un articol în care se spune adevårul despre el (N. Georgescu,
în ciuda unor nota¡ii contradictorii, continuå så sus¡inå teoria alienårii a
lui Eminescu).

Credem cå lucrurile sunt mult mai simple.
La întrebarea: cine ¿i cum l-a informat pe Eminescu despre mizeriile

care se scriu pe seama lui, existå mai multe råspunsuri plauzibile. Vom
prezenta doar douå, ambele excluzând varianta internårii lui în ospiciu.

La mijlocul lui ianuarie, când a apårut articolul lui C. Mille, Eminescu se
afla la Månåstirea Neam¡ului. Ar fi imposibil ca acest låca¿ cu impresionantå
tradi¡ie culturalå så fi fost conectat la lumea din afarå ¿i prin abonamante la
gazete, între care ¿i Lupta? Am încercat så aflåm de la actualul stare¡ al
Månåstirii dacå existå sau nu vreo probå în acest sens, dar prea cucernicul
pårinte Arhimandrit Benedict ne-a comunicat cå „arhivele månåstire¿ti din
aceastå zonå au fost preluate de cåtre Arhivele Statului, Bacåu ¿i P. Neam¡”.
Totodatå, înså, am aflat ¿i lucruri încurajatoare:
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„Referitor la marele poet Mihai Eminescu nu este men¡ionat nici într-un loc faptul
cå el ar fi fost bolnav ¿i cå a venit la aceastå månåstire pentru tratament.

Este de men¡ionat faptul cå la aceastå månåstire s-au perindat foarte multe
personalitå¡i, venind aici mai mult pentru lini¿te, aer curat ¿i un loc de o înaltå ¡inutå
spiritualå.”

Eminescu de ce nu s-ar fi numårat printre cei care mergeau la Neam¡
„pentru lini¿te, aer curat ¿i un loc de o înaltå ¡inutå spiritualå”? Cercetarea
atentå se impune cu atât mai mult, cu cât este ¿tiut cå, într-una din epistolele
cåtre Cornelia Emilian, Harieta scrie:

„Trebue så sfâr¿esc scrisoarea cå’mi tremurå mâna prea tare ¿i doctorul zice så nu
må obosesc, nu må laså nici a vorbi. De s’a încålzi vremea, må trimite la månåstire, la
aer curat” (1 aprilie 1888).

Convalescenta Harieta putea fi trimiså de medic la månåstire, spre deplinå
vindecare, dar Eminescu n-avea voie så meargå acolo? La fel, este ¿tiut cå
Veronica ståtea o bunå parte din an la Våratec (în 1886 – ¿i poate nu numai –
ea figureazå chiar ca având „domiciliul în Sf. Mån. Varatic”). Mai mult,
dupå moartea ei, una dintre fiice (Virginia), împreunå cu so¡ul (Eduard Gruber),
i-au urmat exemplul. Dovadå, Gruber îi scrie lui N. Iorga, la 9 august 1893:

„Ståm, aici la Våratec pânå la 1 Septembrie. Scrie-mi încå la Våratec când
pleci ¿i unde”,

iar într-o altå epistolå, datatå tot 9 august, oferå detalii care ne intereseazå:

„Noi am stat la Ia¿i vre-o 6 zile ¿i am ¿ters-o cât mai curând la månåstire, cåci nu
era de chip. Aici duc via¡å de adevårat far nient(e): nu citesc nimic, stau toatå ziua în
pådure. ªi e atât de bine, dupå ce ai muncit mult ¿i încordat!”

Acestor indubitabile exemple concrete le alåturåm o frazå din råspunsul
primit recent de la actualul pårinte stare¡ al Månåstirii Neam¡ului:

„aceastå månåstire a fost ajutatå atât de domnitori cât ¿i de boieri, pentru acest
lucru mul¡i dintre ei î¿i petreceau vacan¡ele în acest loc” (subl. ns.).

V. G. Mor¡un, de pildå, care l-a vizitat pe Eminescu la Neam¡, împreunå
cu Creangå, se trågea dintr-o veche ¿i bogatå familie din Moldova. De ce am
elimina – înainte de-a o verifica – ipoteza cå ¿i el ar fi putut contribui la ¿ederea
lui Eminescu la Neam¡, într-o perioadå care cuprinde cele mai mari sårbåtori
ale cre¿tinåtå¡ii? De ce nu am face o legåturå între plecarea lui Eminescu din
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Ia¿i, spre a veni în acest loc lini¿tit ¿i apropiat de Dumnezeu, ¿i motivele care
ne fac så credem cå pe-atunci inten¡iona så pregåteascå un nou volum de poezie,
ce urma så fie editat de Mor¡un?

Ca o explica¡ie a stårii de fapt prezentate, citåm din Cantemir:

„Purtarea de grijå pentru cheltuielile månåstirii se încredin¡eazå celor mai båtrâni,
care au dovedit stare¡ului cinstea lor ¿i bune nåravuri. Altminteri, nu avem încotro ¿i
trebuie så låudåm chipul cum sunt primi¡i oaspe¡ii în toate månåstirile din Moldova.
Cåci orice drume¡ care se opre¿te acolo – fie el drept credincios ori evreu, ori turc, ori
armean – nu numai cå este bine primit, ba chiar, dacå ar voi så zåboveascå acolo un an
întreg, cu toate carele ¿i dobitoacele sale, i se då de mâncare ¿i i se poartå de grijå
– dupå puterile månåstirii – cu cinste, cum se cuvine ¿i fårå murmur” (Descrierea
Moldovei).

O mårturie elocventå ne-a låsat ¿i Vlahu¡å:

„Pipirig, 7 August 1891. Azi diminea¡å am fost la Månåstirea Neam¡ului, de-aici
cale de-un ceas cu tråsura. Nu mi se pare o posi¡ie a¿a minunatå, dupå cum mi se
spunea. Stau ¿i må uit din vatra månåstirei în toate pår¡ile, ca så våd ce-a gåsit lumea
a¿a de uimitor pe-aici... douå dealuri pleo¿tite, acoperite de pådure, dar aceasta e cam
depårti¿or, – trebue så dispui de câte-va ceasuri, ca så-¡i po¡i permite plåcerea unei
plimbåri pe sub ¿tra¿ina brazilor. ¥ncolo... aer curat, fire¿te, – råcoare, chirii eftine-aud, ¿i
probabil vor mai fi ¿i alte agremente, pe cari nu le gustå de cât cei cari se instaleazå pe
mai multå vreme-aici. ¥n nici o varå n’a fost îmbulzealå ca anul acesta. M’a¿ez ¿i eu
pe-un col¡ de lavi¡å sub ¿andramaua din poarta månåstirei. Pe cât în¡eleg, aci e locul
de ’ntâlnire. Numår vr’o 25 de capete, majoritatea femei. Nu cunosc pe nimeni. O
doamnå guralivå ¿i sulemenitå peroreazå într’un accent cam jidovesc:

– «...Avem în vara asta oaspe¡i însemna¡i, persoane mari... prin¡ul ¿i pren¡esa
Vogoridi, generalul Ipåtescu, Mitropolitul»” (vezi File rupte).

Prin urmare, chiar dacå n-o fi fost ca Snagovul de aståzi ¿i chiar dacå nu
era an de an „îmbulzealå”, Månåstirea Neam¡ului primea continuu vizitatori,
fiind încå de pe atunci ¿i punct de atrac¡ie turisticå. Observåm o modificare
importantå fa¡å de cele relatate de Cantemir: în 1891, apuseserå vremurile în
care „orice drume¡” putea „så zåboveascå acolo un an întreg”, de-ar fi
dorit, fiind îngrijit „cu cinste, cum se cuvine ¿i fårå murmur”. ¥n mod sigur
încå se mai gåzduia ¿i gratuit în arhondaric ¿i în bolni¡a special destinatå
primirii celor bolnavi sau fårå adåpost, dar începuserå så se perceapå ¿i „chirii
eftine”. ¥n ce måsurå acest fapt fusese determinat de secularizarea averilor
månåstire¿ti sau de alte realitå¡i obiective nu cunoa¿tem, dar credem cå meritå
så încercåm så aflåm (evident, nu acum).
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A¿a stând lucrurile, care ar fi motivele pentru care ideea cå Eminescu a
fost unul dintre nenumåra¡ii vizitatori anonimi care au stat cu chirie la
Månåstirea Neam¡ului ar trebui respinså, ca fiind aberantå? Faptul cå Zosin
afirmå altceva, fårå så aducå înså nici o probå materialå în sus¡inerea

spuselor lui? Este textul acestuia impecabil måcar din punct de vedere strict
profesional, ca så mergem orbe¿te pe mâna lui? ¥naintea lui, zeci (dacå nu
sute) de glasuri au afirmat cu totul altceva. Pe ce criteriu respingem ca nefondate
toate afirma¡iile fåcute pe când Eminescu tråia, acordând credit nelimitat
acestui individ care, interpretând tenden¡ios (uneori, la limita imbecilitå¡ii)
pasaje din câteva scrisori, stabile¿te penibile diagnostice post-mortem,
imposibile din punct de vedere medical, dacå ¡inem cont de succesiunea ¿i
de durata „bolilor” puse în seama victimei lui? Cine ¿i ce argumente are, ca
så ne determine så-l credem pe Zosin, dar pe Eminescu însu¿i, nu? Sau de ce
n-am lua în considerare, de pildå, inclusiv faptul cå în epocå ¿ederea la
Månåstirea Neam¡ului era medical indicatå pentru: reumatism, „ficat,
umflåturå, învârto¿are”, „emoroizi” ¿i „splinå, înflatå” (vezi „Båile ¡årei
noastre”, în Fântâna Blanduziei din 23 iulie 1889 – nr. 28)?

Douå lucruri sunt certe: pe de o parte, în noiembrie 1886, nu a fost

întocmit pe numele Eminescu obligatoriul dosar cerut prin Lege pentru
internarea oricårui smintit. Pe de altå parte, se dovede¿te cu documente un
fapt pe care nu degeaba Zosin îl ascunde: Eminescu a purtat coresponden¡å

din Månåstirea Neam¡ului – unde vedem cå putea så vinå oricând ¿i så stea
oricât, plåtind o chirie modestå. Mai ¿tim cå, venind aici, la Månåstire, scåpa
de un mediu nesuferit, tråia în lini¿te ¿i la aer curat, avea la dispozi¡ie bogata
bibliotecå a Månåstirii, plåtea mai pu¡in pentru cazare ¿i pentru maså ¿i, dacå
bånuiala lui Vlahu¡å avea temei, cum se instalase „pe mai multå vreme”
acolo se bucura ¿i de „alte agremente”.


Biografii nu s-au complicat, formulând întrebåri ¿i fåcând stresante

verificåri de rutinå, care le-ar slei fiorul artistic din peni¡å. Când fåure¿ti
¿tiin¡ific destine, te po¡i låsa influen¡at de ni¿te petice de hârtie? De aceea,
autobuzul cu cercetåtori ai Institutului academic condus de Cålinescu a umblat
destul de mult prin ºarå „pe urmele scriitorilor” (sunå convingåtor pentru
contabilitate) ¿i Ovidiu Papadima nu este singurul care are amintiri plåcute
când îi råspunde lui I. Opri¿an:

„Primirile erau memorabile. Nu voi uita cum a fost sejurul nostru la månåstirile
Neam¡, sau Secu. Nimerisem într-o zi de post ¿i, mårturisesc, a fost foarte frumos, nu
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numai în privin¡a slujbelor religioase la care am asistat to¡i, în frunte cu Cålinescu, ¿i
cu doamna Cålinescu... Dânsa, mai ales, participa cu foarte multå credin¡å. El – mai
pu¡in... Era liber cugetåtor ¿i a¿a a råmas pânå în clipa mor¡ii. La aceste månåstiri, în
timpul postu1ui, se serveau numai mâncaruri de post. Nu a fost un meniu mai delicios
decât acest meniu de post, fåcut special pentru stare¡ ¿i pentru Cålinescu, ¿i de care au
beneficiat to¡i cei din Institut. Toate aceste mâncåruri de post au fost fåcute cu måiestrie
¿i aveau un gust nemaipomenit!”

Pântecul a fost satisfåcut. Alte rezultate?
Så luåm drept exemplu concret pe cel amintit cu plåcere ¿i de O.

Papadima. Prin urmare, tropa-tropa dupå scriitori, så-i înha¡e de secrete,
furgonul cu membri de Institut s-a vårsat ¿i la Månåstirea Neam¡ului. Era în
1958, când unii mai singurei priveau låcråmos cum sovieticii î¿i fåceau
tancurile, ca så se mai ducå ¿i pe-acaså, când o mânå nevåzutå i-a întins lui
Cålinescu a¿a-zisul manuscris al lui Onicescu ¿i, în sfâr¿it, când o binevenitå
„defec¡iune” a fåcut så fie descoperit dosarul de tutelå întocmit lui Eminescu
în 1883. Ajun¿i la Neam¡ în primåvara acelui an bogat în evenimente, turi¿tii
literari au mâncat memorabil ¿i – unii spre documentare, al¡ii din alte
considerente – au trecut pragul bisericii, ca elevii du¿i de dirigintå la muzeu.
Cea mai exactå probå a cantonårii lor acolo stå epistola de mul¡umire adresatå
de însu¿i Cålinescu stare¡ului de atunci al Månåstirii, Dionisie Velea (vezi
I. Opri¿an, G. Cålinescu. Spectacolul personalitå¡ii):

„Vå mul¡umim cålduros pentru ospitalitatea plinå de în¡elegere fa¡å de munca
noastrå ¿tiin¡ificå, pe care månåstirea Neam¡ a acordat-o membrilor Institutului de
Istorie Literarå ¿i Folclor al Academiei R.P.R., în cursul campaniei de cercetåri din
31 martie – 9 aprilie 1958.

Nu uitåm a-i mul¡umi ¿i pårintelui Policarp, pentru deosebita osârdie aråtatå în
organizarea bunei gåzduiri.

Având ca punct central de odihnå, în deplasårile noastre, månåstirea Neam¡,
gåzduirea plinå de solicitudine pe care ne-a¡i acordat-o ne-a îngåduit så îndeplinim, în
bune condi¡iuni, programul de cercetåri ¿tiin¡ifice în Moldova de nord-vest, pe urmele
scriitorilor: Ion Creangå, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, C. Hoga¿, Mihail Sadoveanu
¿i al¡ii.

DIRECTORUL INSTITUTULUI, // Acad. prof. G. Cålinescu // 15 aprilie 1958"
(subl. ns.).

Observåm cå din lista scriitorilor men¡iona¡i de Cålinescu lipse¿te
Eminescu, de¿i numele acestuia era cel mai puternic legat de Månåstirea
Neam¡ului. Ce fel de cercetåri fåceau Cålinescu ¿i cei peste 20 de subordona¡i
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ai lui? De pildå, O. Papadima rememoreazå fapte pe care nu ¿ti dacå så le
socote¿ti infantile sau altfel:

„…mergând în zona Moldovei de nord, pe Valea Bistri¡ei, am ajuns la Bro¿teni,
unde am consumat foarte mult timp pentru identificarea exactå a locului unde fusese
coliba Irinucåi (din Amintirile lui Creangå), calea pe care o luase piatra la vale ¿i care
dintre pietre ar fi putut fi aceea care distrusese coliba femeii.

Îmi amintesc cå, atunci când am ajuns la Piatra Teiului, a lui Russo, l-a pus pe
Teodor Vârgolici så citeascå povestirea lui Russo. Când am fost în ªcheii Bra¿ovului,
ne-am dus la biserica Sfântul Nicolae, unde fusese Anton Pann, o perioadå, cântåre¡.
Acolo l-a pus pe Teodor Vârgolici så stea în stranå ¿i så cânte, ca så vedem ¿i noi cum
suna cântarea lui Anton Pann în aceastå bisericå. Existå ¿i o fotografie ce a surprins
acest moment. Mai sunt ¿i alte fotografii, de exemplu de la Piatra Teiului, care
completeazå celebrele relatåri ale lui Cålinescu din «Cronicile optimistului» din
Contemporanul, în care sunt înfå¡i¿ate pe larg toate peripe¡iile acestor excursii.”

Am râde, dacå nu ar fi de plâns. A¿adar, 25 de ipochimeni (cum î¿i alinta
Cålinescu subordona¡ii) bine hråni¡i au putut så caute un bolovan ¿i au putut
participa la penibile scenete desfå¿urate chiar în bisericå (Cålinescu nu era
doar academician, ci ¿i influent om politic), dar n-au fost capabili så încerce så
afle vreun posibil detaliu despre ¿ederea lui Eminescu la Månåstirea care le
oferise ¿i dumnealor cazarea ¿i masa! „Divinului” îi lipseau dubiile, iar celorlal¡i
le lipsea curajul de a formula cu glas tare anumite întrebåri, a memora fiind
mult mai simplu decât a pricepe. Cålinescu socotind cå monografia lui, Via¡a
lui Mihai Eminescu, ar fi prin exactitatea afirma¡iilor aproape un document
oficial, orice întrebare care ie¿ea din limitele stabilite de el devenea un afront
personal – care, desigur, îl enerva pe deputat. Iar asta costa. ªi nimeni, absolut
nimeni, nu ¿i-a riscat situa¡ia, de dragul demnitå¡ii sau al profesiei. Adicå så-¿i
piardå ¿ansa de a merge în grupule¡ „la Cap¿a, sau la Nestor”, unde – zice
cu nostalgie Cornelia ªtefånescu – generosul Cålinescu le dådea så månânce
„lucruri bune”? Ce vremuri, Doamne!


Când încercåm så aflåm cum ori de cåtre cine a fost informat Eminescu

asupra publicårii în Lupta a articolului lui C. Mille, o variantå de care nu
putem încå face abstrac¡ie îl are ca ipotetic personaj central pe unchiul lui

Creangå, preotul paraclisului spitalului din Târgu Neam¡ (în Amintiri din
copilårie, Creangå plaseazå în timp inaugurarea paraclisului: „La 1852, în
ziua când s-a sfin¡it paraclisul spitalului din Târgu-Neam¡ului ¿i s-a deschis
¿coala domneascå de acolo...”). Prezen¡a lui Eminescu în zonå putea produce
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oarecare emo¡ie, a¿a cum s-a întâmplat ¿i la Boto¿ani, dupå cum relateazå
I. Påun-Pincio:

„Fiecare se gråbea så-l vadå” (22 ianuarie 1895).

Direct sau de la cunoscu¡i, preotul Gheorghe Creangå putea så afle de apari¡ia
articolului lui C. Mille – caz în care, fire¿te, l-ar fi informat imediat pe Eminescu
(reamintim cå distan¡a dintre ora¿ ¿i Månåstire era foarte micå). Dar, sigur, o
reac¡ie similarå putea avea oricine altcineva din împrejurimi, care, revoltat de
neadevårul semnat de Mille, i-a atras aten¡ia lui Eminescu. Mai mult, nu-l
putem exclude din calcul nici pe Ion Creangå (ori alt cunoscut ie¿ean), care în
mod cert a citit articolul din Lupta chiar în ziua în care a apårut, asemenea
texte stârnind uimire.

Alarmå:
„Eminescu a început så se ocupe serios...”

De la omiterea de cåtre Onicescu a „polemicii” Eminescu-Lupta, facem
pasul urmåtor, spre o la fel de flagrantå dezinformare a zisului intendent
Onicescu: coresponden¡a lui Eminescu, pe care acesta o reduce la o singurå
epistolå, cea trimiså lui Negruzzi. ¥n realitate, în intervalul dintre noiembrie 1886
¿i aprilie 1887, Eminescu a trimis ¿i a primit scrisori de la diferite persoane,
schimbul epistolar fiind mai intens chiar decât cel din perioada în care se
gåsea în Ia¿i. Aceastå realitate incontestabilå, dublatå de cunoa¿terea faptului
cå Eminescu a fost „tot-deauna greu la scris epistole” (Harieta, 19 mai 1887),
aratå cå se petrecea ceva aparte ¿i cå Eminescu era deosebit de activ. Intrarea
lui în legåturå directå cu Socec, inten¡ia de a lua legåtura cu Iancu Caragiale,
cåruia, îi scrie el lui Vlahu¡å, „am a-i aduce aminte o promisiune care mi-a
fåcut-o”, încheierea unui numår de poezii ¿i altele asemenea indicå nu numai
voin¡å, ci ¿i existen¡a unui plan.

Ziarul Lupta nu precizeazå de la cine a primit informa¡ia cå „Eminescu a
început så se ocupe serios ¿i a compus deja câte-va poezii”. Acea „persoanå
din Neam¡u” care i-a scris nu poate fi Onicescu (sau, mai exact, nu acel
Onicescu pe care ni-l prezintå A. Z. N. Pop). ªi asta nu atât pentru cå intendentul
nu ar fi uitat så precizeze un asemenea gest, dacå l-ar fi fåcut, cât din cauzå cå
spusele lui se bat cap în cap cu afirma¡iile anonimului, care, corect, invocå
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mai multe poezii, nu una singurå. Pe de altå parte, dacå Eminescu ar fi fost
închis în ospiciu, afarå de Onicescu nimeni altcineva „din Neam¡u” nu avea
cum så ¿tie cå Eminescu ar fi (re)început så scrie. Concluzia este una singurå:
Eminescu nu era în ospiciu, ci, a¿a cum scrie cu mâna lui, în „Monastirea
Neam¡ului”, pe care råu-voitorii au înlocuit-o cu ospiciul din apropiere,

profitând de faptul cå în mintea publicului „nebunia” lui era vie, gra¡ie

presei. De altfel, dacå Eminescu s-ar fi aflat în ospiciu, dar ar fi dat adresa
Månåstirii, el nici nu ar fi putut coresponda.

Necunoscuta „persoanå din Neam¡u” så fi fost un monah? Improbabil.
¥n general, istoricii literarii par så uite cå loca¡ia Neam¡ reprezintå, în func¡ie
de context, Månåstirea Neam¡ului, ospiciul de lângå aceasta, ora¿ul Târgu
Neam¡ sau (mai rar ¿i precis nu în cazul nostru) ruinele cetå¡ii Neam¡ului.
To¡i autorii se referå, exclusiv, la ospiciu, care pare så-i atragå ca un magnet,
în ciuda faptului cå scrisorile lui Eminescu indicå limpede cå în ianuarie ’87
se gåsea la Månåstirea Neam¡ului, unde pare så fi ajuns dupå ce a trecut prin
spitalul din Târgu Neam¡. Am mai spus ¿i repetåm: sursele de cea mai mare
încredere nu sunt cele de dupå moartea lui Eminescu, când feluri¡i indivizi
au inventat ce le-a dictat fantezia sau ce le-au cerut al¡ii, ci acelea din timpul
vie¡ii lui. Or, în intervalul noiembrie 1886 – aprilie 1887, numai Mille a scris
cå s-ar afla într-o „caså de sånåtate”, dar afirma¡ia lui a fost contestatå de
însu¿i Eminescu, presa recunoscând cå era „o ¿tire gre¿itå” (Universul),
corectatå printr-o „scrisoare de la Eminescu prin care restabilea el singur
adevårul în privin¡a stårei lui de sånåtate” (Lupta). A¿adar, teza conform
cåreia Eminescu s-ar fi aflat vreo clipå în ospiciul de la Neam¡ cade, nefiind
sus¡inutå de absolut nici o dovadå, afarå de târziu „descoperitele”
documente plåsmuite de medicul P. Zosin.

¥n schimb, existå probe care atestå ¿ederea lui la Månåstirea Neam¡ului.
Când anume a ajuns acolo nu este deloc clar ¿i, repetåm, sunt indicii cå înainte
a trecut prin Târgu Neam¡, unde a stat un timp nedefinit, liber så plece oricând,
oriunde. Principalul argument în acest sens este textul din Liberalul, ziar ie¿ean,
care anun¡a în numårul din 18 iulie 1887:

„Earna trecutå, poetul nostru M. Eminescu cåzuse greu bolnav de picioare. Epitropia
Ospitalului Sf. Spiridon, våzându-l lipsit de mijloacele necesare, l-a trimes la spitalul
din Târgu-Neam¡” (subl. ns.).

A¿adar, faptul cå boala din toamna-iarna lui 1886 n-a fost psihicå, ci „de
picioare” (vechea lui ectimå) era de notorietate publicå. Interven¡ia Epitropiei
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s-a produs din cauzå cå bolnavul nu avea nici slujbå, nici banii necesari
tratamentului, iar pentru vindecare nu a fost internat în ospiciul de lângå
Månåstirea Neam¡, ci în spitalul din Târgu Neam¡ – unde nu putea ajunge
împotriva propriei voin¡e. Pove¿tile cu arestarea, examinarea ¿i transportarea
lui sub paza unui gardian nu mai fac doi bani în lumina acestei informa¡ii,
apårute în preså la doar trei luni dupå plecarea lui Eminescu spre Boto¿ani
– adicå, atunci când amintirile erau vii ¿i, de-ar fi fost mincinoase, puteau
fi infirmate.

Informa¡ia din Liberalul, ziar care, în ciuda aparen¡elor, nu simpatiza cu
Eminescu, nu a fost contestatå de nimeni în epocå. Dacå pentru unii „bolnav
de picioare” chiar înseamnå „alienat mintal”, asta råmâne problema lor.

O altå informa¡ie care mai lumineazå situa¡ia este ¿i aceea cå la paraclisul
spitalului din Târgu Neam¡ (aflat în incinta stabilimentului, la etaj) slujea
nimeni altul decât Gheorghe Creangå, fratele Smarandei, mama lui Ion
Creangå. Ce anume a provocat reac¡ia omenoaså a Epitropiei ie¿ene? S-a
autosesizat aceasta? Teoretic, n-ar fi imposibil, dar cel pu¡in la fel de plauzibilå
ni se pare ¿i ipoteza interven¡iei lui Ion Creangå. Pe de o parte, de¿i exclus
din rândurile preo¡imii, acesta în mod cert mai avea rela¡ii personale de amici¡ie
cu diver¿i clerici, ¿i, pe de altå parte, unchiul lui era preot activ tocmai într-un
spital – adicå exact acolo unde Eminescu, råmas de multi¿or fårå slujbå, î¿i
putea trata suferin¡a.

De ce ¿i cum a ajuns Eminescu så stea apoi la Månåstirea Neam¡ului? La
prima întrebare, unul dintre råspunsuri ar putea fi impresionanta bibliotecå a
låca¿ului, înså, probabil, a fost un concurs de împrejuråri. Cum? Poate, tot
prin interven¡ia preotului Gheorghe Creangå. Nu putem ¿ti cu precizie dacå
acesta avea sau nu vreo influen¡å pe lângå cei din conducerea Månåstirii
Neam¡ului, dar informa¡iile existente par så ne indice un råspuns mai degrabå
afirmativ. Pentru o cât de sumarå orientare, iatå ce scriu I. Iordan ¿i E. Brâncu¿
despre acest unchi al marelui pedagog ¿i povestitor ¿i prieten de suflet al lui
Eminescu (Ion Creangå. Opere, republicatå de Academia Românå în Colec¡ia
„Opere fundamentale”):

„Pentru a putea intra în rândul clericilor, Gheorghe Creangå urmeazå cursurile
ªcolii biserice¿ti din Piatra-Neam¡, pe care o terminå în 1850, dând examen la catihis,
aritmeticå, citire ¿i orânduiala bisericii.

Pentru hirotonire avea nevoie de un atestat de la Socola, pe care îl ob¡ine în urma
unui examen sumar ¿i care se aratå cå la învå¡åturile preo¡e¿ti a råspuns «de mijloc»,
iar în 1850, iulie 26, Departamentul bisericesc recomandå loc¡iitorului de mitropolit,
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Apamias, pe candidatul Creangå Gheorghe pentru a fi hirotonit diacon la paraclisul
spitalului din Tg. Neam¡. Recomandarea este sus¡inutå ¿i de locuitorii din satul Pipirig,
proprietatea månåstirii Neam¡, care în 1852, octombrie 20, depun mårturie pentru
diaconul Gh. Creangå ¿i cer numirea lui ca preot, întrucåt: «Via¡a sa au petrecut-o
cinstitå, n-au fost niciodatå pârât cu vreo faptå de furti¿ag, sau de båtåu¿, be¡iv sau
martor n-au fost la nici un feliu de pricini. La alcåtuirea trupului ¿i la sim¡ire este întreg
¿i sånåtos, la credin¡å pravoslavnic, drept fiu al sfintei biserici a Råsåritului, supus
canoanilor ¿i învå¡åturilor ¿i în toate, atât el, cât ¿i casnicii lui».

Ani în ¿ir preotul Gheorghe Creangå... face slujbå la paraclisul spitalului, fiind
duhovnicul bolnavilor, iubit ¿i stimat de to¡i. Coresponden¡a lui Creangå cu «mo¿ul»
såu ne dezvåluie afec¡iunea statornicå a povestitorului pentru cei råma¿i acaså. ¥n desele
reveniri pe locurile copilåriei ¿i ale adolescen¡ei, cu atmosfera lor a¿a de potrivitå
sufletului såu, nepotul era adåpostit cu mare bucurie în lini¿tita cåsu¡å din Tu¡ueni a
preotului Gheorghe. (...)

¥n perioada 1882–1889, Gheorghe Creangå era tot preot la Neam¡, la paraclisul
spitalului de acolo. A murit în noiembrie 1897" (subl. ns.).

ºu¡ueni este acum numele unui cartier din Târgu Neam¡. Cum am spus cu
altå ocazie, medicul Zosin estimeazå distan¡a între Târgu Neam¡ ¿i Månåstirea
Neam¡ului ca fiind de circa 14 kilometri. Asta, dacå mergi pe ¿osea. Localnicii
ne asigurå cå din ºu¡ueni pânå la Månåstire, dacå o iei pe scurtåtura existentå,
sunt în jur de 6-7 kilometri, distan¡a putând fi parcurså, la pas ¿i cu scurte
popasuri, în maximum douå ceasuri.

Creangå era foarte strâns legat suflete¿te de unchiul lui din Târgu Neam¡.
Pentru unii poate pårea ciudat ca el så meargå adesea la acesta, în loc så se
ducå în Humule¿ti, satul în care se nåscuse ¿i în care trebuie så fi avut rude ¿i
prieteni. Cålinescu zice despre „cumintele” preot Gheorghe Creangå cå era
pentru povestitor „ruda cu care se-nvoia mai mult” (Ion Creangå). O fi fost
¿i asta. Cert este înså cå, atunci când ajungea în Târgu Neam¡, putea spune
cå se aflå în Humule¿ti ¿i invers, într-atât de apropiate erau aceste douå
localitå¡i, între care curgea Ozana. Aståzi, Humule¿tii lui Creangå constituie
un cartier al ora¿ului Târgu Neam¡.

Existå vreun argument solid, care så ne împiedice så credem cå Eminescu
a mai venit uneori de la Månåstire la Târgu Neam¡, la preotul Gheorghe Creangå
(cåsåtorit cu fiica preotului Råzmiri¡å, „leli¡a Ecaterina”, cum îi spunea Ion
Creangå, acesta avea douå fiice – Aneta ¿i Elena – ¿i un båiat – Vasile)? Noi
nu cunoa¿tem. Dar socotim cå nu este deloc neîntemeiatå ipoteza cå misterioasa
„persoanå din Neam¡u”, care a scris celor de la Lupta ¿i pe care speciali¿tii nu
s-au stråduit s-o identifice, a fost chiar acest preot ori cineva apropiat lui.
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De asemenea, dacå într-adevår „pe o carte de rugåciuni” stå scris de o
mânå necunoscutå (dupå cum – zice N. Georgescu – pretinde Paul Miron):
„Pe ziua de sf. Voievozi la anul 1886 m-au chemat la M-rea Neam¡u, la bolni¡å,
¿i l-am spovedit ¿i l-am împårtå¿it pe poetul M. Eminescu” ¿i dacå acesta a
fost adevårul, ne putem gândi cå necunoscutul solicitat a fost unchiul lui
Creangå. Drept argument, ar mai putea sluji faptul cå Eminescu a chemat pe
cineva anume, iar Gheorghe Creangå era singurul preot (monah) cunoscut de
Eminescu în zonå. Avem totu¿i mari re¡ineri fa¡å de autenticitatea noti¡ei
prezentate de P. Miron.

Ni l-am putea imagina pe Eminescu plimbându-se liber prin Târgu
Neam¡? Da! Un indiciu în acest sens ni-l oferå zisul Bojeicu, care, în
confec¡ionarea altui scenariu, comite (involuntar, desigur) o mare impruden¡å
atunci când afirmå cå atât el, cât ¿i Onicescu, aveau credin¡a cå poezia De ce
nu-mi vii i-ar fi fost „inspiratå de o doamnå a unui farmacist din localitate,
Doamna Czenkli”. „Localitatea” la care face referire este, neîndoielnic, Târgu
Neam¡, nu vreun cåtun din vârf de munte. Pentru ca Eminescu så fie inspirat
de so¡ia farmacistului din Târgu Neam¡, el trebuia så ajungå în preajma ei
– lucru imposibil în ianuarie 1887 (sau înainte), când Onicescu nu ¿tie cum
så ne mai convingå cå pacientul ar fi fost departe de a fi „deplin restabilit”.
De¿i suntem convin¿i cå scrisoarea lui Bojeicu este ¿i ea o fåcåturå, ideea cå
Eminescu ar fi ajuns în preajma unui farmacist ne pare foarte plauzibilå,
aråtându-ne, totodatå, cå ne¿tiin¡a unor istorici literari este doar aparentå,
ei ascunzând informa¡ii ¿i validând minciuni cu scopuri foarte clar definite
– ¿i, probabil, retribuite pe måsurå. Faptul cå în lucrarea Contribu¡ii... A. Z.
N. Pop vorbe¿te de so¡ia „farmacistului sas Czenkli” (subl. ns.), de¿i Bojeicu
îi scrie numele, dar nu ¿i etnia, ne face så credem cå nu Bojeicu informeazå
pe A. Z. N. Pop, ci invers. Sau, ca s-o spunem de-a dreptul, tare ne temem cå
Bojeicu este doar un personaj inventat de numitul istoric.

Ectima lui Eminescu era veche ¿i, ani în ¿ir, ¿i-o tratase singur. Dacå a
acceptat în primå instan¡å så stea în spitalul din Târgu Neam¡, explica¡ia ar
rezida mai iute în costul ridicat al medicamentelor necesare, decât în nevoia
de a apela la cineva de specialitate. ¥n plus, pe lângå faptul cå, internat fiind, ar
fi însemnat o gurå în plus, ocupând locul altuia, care chiar trebuia spitalizat,
nici lui nu credem cå i-ar fi convenit så-¿i treacå toatå ziua plimbându-se pe
coridoarele unui spital sau mo¡åind în vârful patului. Explica¡ii posibile sunt
nenumårate ¿i tocmai de aceea, în lipsa unor detalii, nu meritå så pierdem
timpul cu ele. De re¡inut este doar informa¡ia cå, într-un context necunoscut,
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Eminescu a trecut (pentru o orå? pentru o zi? pentru o lunå?) prin spitalul
din Târgu Neam¡, de unde, nesilit de nimeni, a plecat la Månåstirea Neam¡ului.
Tratarea supåråtoarelor leziuni de pe gambe aproape sigur l-a obligat så apeleze
¿i la un farmacist. Dacå acesta se chema Czenkli ori ba, dacå era sau nu însurat
sau dacå Eminescu i-a cunoscut so¡ia råmân amånunte la care nu se poate
råspunde pe baza documentelor existente.

Cât prive¿te coresponden¡a, este cert cå Eminescu a scris la Månåstire mai
multe scrisori. Cum au ajuns acestea la po¿ta din Târgu Neam¡, nu ne hazardåm
så råspundem. Putem spune doar cå, în nici un caz, prin intermediul lui
Onicescu, deoarece acesta nu se referå decât la una dintre ele ¿i chiar ¿i pe
aceea o prezintå deformat. Råmân douå variante: fie Eminescu a apelat la
amabilitatea cuiva care pleca de la månåstire spre ora¿, fie le-a dus personal,
¿tiut fiind cå Târgu Neam¡ nu se gåsea la marginea lumii ¿i cå lui, eliberat de
orice obliga¡ii pe-atunci, îi plåcea så se plimbe ¿i så stea cât mai mult în
mijlocul naturii, indiferent de anotimp.

Doi prieteni ignora¡i: Veronica ¿i Creangå

Preotul Gheorghe Creangå nu era înså singura persoanå din Târgu Neam¡
pe care avem toate temeiurile så credem cå Eminescu a cunoscut-o în perioada
în care a stat la Neam¡. ¥n acest ora¿ mai avea o caså ¿i... Veronica Micle! ¥n
prima lui carte, A. Z. N. Pop îi ¿i prezintå fotografia, înso¡ind-o de explica¡ia:

„Casa din Tg. Neam¡, situatå lângå Spitalul de Stat din localitate, adåpost al
Veronicåi Micle câteva veri consecutive”.

Este un imobil mic ¿i simplu, nici ¡årånesc, nici urban. U¿a – flancatå de
ferestre dispuse simetric, în stânga ¿i-n dreapta ei – se aflå în centru, acoperi¿ul
este în patru ape, cu o lucarnå, iar fa¡ada are o prispå îngustå, dincolo de care
se aflå trotuarul.

Ceva mai multe informa¡ii despre aceastå locuin¡å aflåm de la George
Sanda (Veronica Micle):

„Råmaså fårå sprijin material (so¡ul îi murise luptând „sub flamurile lui Avram
Iancu” – n. ns.), Ana Câmpeanu ¿i-a luat cei doi copii (Radu ¿i Veronica, abia
nåscutå – n. ns.) ¿i, prin pasul Dornei, a trecut mun¡ii în Moldova. Deoarece auzise cå
Mânåstirea din Târgu Neam¡ vinde o parte din casele humuite de pe «Uli¡a Mare,
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capåtul Târgului despre Cetatea Neam¡», a påråsit drumul Ia¿ului ¿i a cumpårat cu o
sutå de galbeni aproape de Humule¿tii lui Creangå o caså acoperitå cu drani¡å...”

Era 10 august 1850.

„La Târgu-Neam¡ a råmas numai doi ani. O rudå îndepårtatå, Petru Câmpeanu,
jurist universitar, locuia de mul¡i ani la Ia¿i. Cu speran¡a cå va primi din partea lui un
ajutor, ¿i-a låsat casa în grija maicilor de la mânåstire ¿i s-a stabilit în Tåtåra¿i, în
apropierea altor transilvåneni care î¿i întemeiaserå acolo gospodårii. Atât la Târgu-Neam¡,
cât ¿i la Ia¿i nu s-a sfiit så spele rufe în casele mai înstårite sau så se ocupe cu mo¿itul,
me¿te¿ug cu care se îndeletnicise ¿i la Nåsåud.”

Referitor la casa din Târgu Neam¡, G. Sanda mai noteazå:

„¥n anul 1886, casa a fost dåruitå de Veronica Micle Mânåstirii Våratic, ca så fie
metoc maicilor care lucrau în spital sau se ocupau cu alte activitå¡i în ora¿. ¥n primii
ani a fost locuitå de maica Fevronia Sârbu (¿tiutå drept Sârboaica – n. ns.), iar apoi a
intrat în proprietatea lui Grådinariu Ioan. Din ini¡iativa lui Nicolae Iorga, în 1918 a
fost a¿ezatå o placå de marmurå pe care se poate citi: «¥n aceastå caså a locuit vremelnic
Veronica Micle, 1850–1889».”

Cu altå ocazie, G. Sanda scrie cå Veronica, „împreunå cu fiica sa Virginia,
s-au îndreptat spre primåvara anului 1889 din Bucure¿ti, mai întâi spre Târgu-
Neam¡, unde a locuit în casa pe care o dåruise în 1886 Månåstirii Våratic...”

A¿adar, Veronica a donat locuin¡a, dar, date fiind destina¡ia de metoc ¿i
bunele rela¡ii ale fostei proprietare cu Ståre¡ia Våraticului, atunci când a avut
drum prin Târgu Neam¡, a avut unde så tragå, câteva nop¡i. ¥n articolul
Mormânt uitat (Ramuri, 1 martie 1913), Emil Gârleanu relateazå despre locul
de veci al Veronicåi, aflat la månåstirea Våratic:

„Cålugåri¡ele trec nepåsåtoare pe lângå locul acesta; unele (?) mi-au ¿i spus cå
nu-l mai îngrijesc fiindcå: «råposata n-a låsat doar nimic månåstirii».”

De asemenea, E. Gârleanu invocå ¿i el numele maicii Fevronia Sârbu,
dar nu pentru a spune cå aceasta ar fi locuit în casa din Târgu Neam¡ a
Veronicåi, ci, dimpotrivå, cå Veronica ar fi fost cea gåzduitå de Sârboaicå, la
Våratic. Cum Emil Gârleanu scrie dupå ureche ¿i cum el este cel care pare så
fi inventat ¿i revolverul lui Eminescu, automat spusele lui trebuiau primite
cu pruden¡å. Cu pu¡inå ¿anså, ne-am putut convinge cå ¿i în privin¡a Veronicåi
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a acreditat neadevåruri, cåci, gra¡ie Internet-ului, am ob¡inut urmåtoarele
pasaje din actul de dona¡ie:

„Eu subsemnata Doamnå Veronica Micle cu domiciliul în Sf. Mån. Varatic / ... /
donez de a mea bunå voie Sf. Mån. Varatic / ... / casa mea mobilatå, cu toate atenansele
situatå în Târgu Neam¡ pe Uli¡a Mare (Str. ªtefan cel Mare nr. 12) / ... / în bunå stare de
locuit, în curtea casei se aflå fântânå cu apå, beci, grajd ¿i locul cu pomi fructiferi,
împrejmuit cu gard de scândurå, dupå întinderea ¿i ståpânirea veche ¿i actualå. Casa o
am proprietatea mea ca zestre ¿i mo¿tenire de la defunc¡ii mei pårin¡i / ... / Iar pe
peretele casei så fie afi¿at o placå de marmurå pe care va fi scris pentru pomenire de
genera¡ia actualå ¿i viitoare «Casa Veronica Micle» / ... / Semnat proprie de mine
Veronica Micle. Fåcut la Mån. Våratic, anul 1886 octombrie 12.”

(Actul acesta nu se aflå în Târgu Neam¡. Probabil, el ar trebui cåutat fie
la Complexul Muzeal Jude¡ean, de pe al cårui site am copiat acest pasaj, fie
la Arhivele Statului din Piatra Neam¡.)

Douå lucruri atrag în mod deosebit aten¡ia în actul de dona¡ie: întâi,
Veronica figureazå ca având domiciliul la månåstirea Våratic ¿i, doi,
documentul a fost întocmit cu numai vreo lunå înainte ca Eminescu så
påråseascå Ia¿ii, pentru a merge la Neam¡. Coinciden¡å?

Donatå sau nu, casa din Târgu Neam¡ era oricum o realitate, iar Veronica,
dacå avea nevoie, î¿i gåsea un loc sub acoperi¿ul ei. A trecut ¿i Eminescu pe
acolo? Faptul cå aceastå caså era amplasatå în imediata apropiere a spitalului

a avut vreun rol în zvonistica timpului? ¥n perioada în care Eminescu s-a aflat
la Månåstirea Neam¡ului, Veronica a venit vreodatå în aceastå caså? Bunå prietenå
cu Creangå, îl cuno¿tea ea pe unchiul acestuia, preotul de la paraclisul spitalului?
Au jucat ei, Creangå ¿i Veronica, vreun rol atunci când Eminescu s-a decis så
meargå la Neam¡, locul pe care amândoi îl cuno¿teau atât de bine ¿i în care
amândoi aveau câte un acoperi¿ sub care så stea?

Dincolo de incertitudini, înså, este sigur cå în epocå au tråit oameni care
cuno¿teau adevårul în ceea ce-l prive¿te pe Eminescu, fiind bine informa¡i asupra
datei, a cauzelor ¿i a locului în care a mers acesta dupå ce a påråsit Ia¿ii. Unii
dintre ei, anonimi ¿i neavând acces la preså, n-au putut så comunice ¿i altora
cele ¿tiute ¿i våzute. Al¡ii, uni¡i de interese comune, aveau posibilitatea så
mediatizeze adevårul, dar nu au fåcut-o, întrucât nu servea scopurilor lor ascunse.

Un nefericit exemplu în acest sens îl reprezintå ¿i soarta crea¡iilor lui
Eminescu, poeziile scrise de el în perioada nem¡eanå. A¿a cum am aråtat,
Junimea (prin Negruzzi ¿i Maiorescu) a fåcut tot ce i-a stat în putin¡å pentru
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a minimaliza produc¡iile lui literare – måsura extremå aplicatå fiind refuzul
de a-i publica lucrårile. Dintr-un numår incert de titluri, a fost ales doar De
ce nu-mi vii. Alde Bojeicu leagå aceste versuri de numele unei so¡ii de
farmacist, parcå special pentru a nu aduce vorba de Veronica, spre care se
duce mai întâi cu gândul orice cititor onest. Dintre marii biografi, G. Munteanu
opineazå cå poezia respectivå ar fi „o foarte veche invoca¡ie a iubitei din
adolescen¡å ¿i a fost transcriså desigur din memorie”, iar Cålinescu evitå så
aleagå vreun nume feminin, dar nu uitå så strecoare ¿opârla: „E adevårat cå
poezia De ce nu-mi vii... nu poate fi scriså acum, prin însu¿i con¡inutul ei
lini¿tit-erotic. Poetul punea pe hârtie versuri vechi...” Pentru astfel de autori,
Eminescu ar fi scris totul din memorie, ca ¿i cum memoria ar fi un hard de
PC, din care sco¡i la imprimantå fi¿irele care te intereseazå. Nici o secundå
nu par så se fi întrebat: dacå lucrurile ar fi stat a¿a, ce nevoie mai avea
Eminescu de lada cu manuscrise?

Majoritatea istoricilor literari se prefac a uita zilele de 1 februarie (data
apari¡iei poeziei De ce nu-mi în vii) ¿i de 6 februarie 1886 – când Veronica
va råspunde chemårii, scriindu-i urmåtoarea dedica¡ie pe volumul ei de
versuri: „Scumpului meu Mihai Eminescu, ca o mårturisire de ne¿tearså
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dragoste”. A. Z. N. Pop, glume¡ cum îl ¿tim, afirmå cå Veronica i-ar fi trimis-o la
Boto¿ani, într-o perioadå în care nimic nu aratå cå Eminescu însu¿i ar fi ¿tiut
dacå ¿i când va ajunge acolo. Dupå ce prezintå dedica¡ia, A. Z. N. Pop adaugå
(sublinierile ne apar¡in):

„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).”

De la acest repetat „ªi uit...” så se fi inspirat cel care a plåsmuit epistola
prin care, pasåmite, în decembrie 1888, când era în Capitalå, Eminescu ar fi
chemat-o pe Veronica din... Boto¿ani: „Dragå Veronicå, uitå totul.
Nenorocirea care m-a lovit e destulå...”? (Din moment ce Veronica îi declara
„ne¿tearså dragoste”, devenea absurd ca, peste doar câteva luni, Eminescu
så-i mai fi cerut så uite totul.)

De ce afirmå A. Z. N. Pop cå Veronica ar fi expediat volumul ei de
poezii „la Boto¿ani lui Eminescu”, cu câteva luni înainte ca acesta så se
decidå så meargå în acest ora¿? Ne închipuim cå i-au lipsit alte op¡iuni. Så fi
spus: Månåstirea Neam¡ului, adreså pe care chiar Eminescu o indica în
coresponden¡a lui de atunci, nu se brodea cu pretinsa ¿edere în ospiciu. Så fi
ales Târgu Neam¡, era ¿i mai dezavantajos pentru biografii de partid, cåci
acolo se gåseau locuin¡a unchiului lui Creangå ¿i casa Veronicåi Micle.
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Bålmåjeli de casier încurcat în socoteli

Så continuåm så citåm din textul lui Onicescu, de unde råmåsesem:

„S-apropiau sårbåtorile Pa¿telor în 1887 ¿i Eminescu vroia så iaså, medicul chiar
îi permise. Mai mul¡i prieteni îi fågåduise cå vor veni de Pa¿ti la Månåstire så petreacå
cu el, între care Mor¡un, ¿i n-au venit. Trecuse Pa¿tele ¿i Eminescu era neråbdåtor så
iaså, n-avea înså bani de drum. Am cerut 40 lei formal la Epitropia Generalå ca ajutor
¿i i-a acordat, dar din pricina formalitå¡ilor a întârziat trimiterea sumei.

L-am îndemnat så scrie lui Mor¡un så-i cearå bani ¿i a scris cu mare greutate.
Mor¡un întârzie råspunsul ¿i tocmai dupå plecarea lui Eminescu de la Månåstire vine
o scrisoare a lui Mor¡un cåtre Eminescu ¿i cu un mandat po¿tal de 100 sau 200 lei.
Scrisoarea am oprit-o ¿i mandatul l-am restituit ¿i mi se pare c-am ¿i scris imediat o
carte d-lui Mor¡un despre plecarea lui Eminescu” (subl. ns.).

„Mai mul¡i prieteni îi fågåduise cå vor veni de Pa¿ti la Månåstire så
petreacå cu el”? Sunå frumos, dar cine crede, câtå vreme acei „mul¡i prieteni”
nu se obosiserå så facå gesturi mai simple, precum trimiterea unui råva¿?
O ini¡iativå de felul acesta, în care o trupå de fix „mai mul¡i prieteni” se
hotårâse så spunå în acel an „Hristos a-nviat!” la Månåstirea Neam¡ului,
ar fi scåpat neconsemnatå?

E drept cå Onicescu îl include la un moment dat ¿i pe socialistul Mor¡un
între acei „prieteni”, dar modul în care o face nu ne laså deloc så deducem cå,
la 3 februarie 1887, când påråsea arhondaricul Månåstirii Neam¡ului, acesta
ar fi ¿tiut cå se va întoarce peste vreo douå luni ca så petreacå Pa¿tele împreunå.
Numele lui Mor¡un pare aruncat mai mult din disperare, pentru ca „mai mul¡i
prieteni” så nu fie chiar vorbå în vânt.

Dacå, în scenariul lui Onicescu, lui Eminescu i se permisese så påråseascå
ospiciul înainte de Pa¿ti, rezultå cå acei „mai mul¡i prieteni” care ar fi venit
la Månåstire cu ocazia ¥nvierii, la plecare l-ar fi luat cu ei, întorcându-se to¡i,
nu-i a¿a?, într-o mare veselie. Potrivit intendentului înså, ei l-ar fi låsat så
zacå în acel cumplit loc, fårå a-i mai da vreun semn de via¡å. Dacå relatarea
lui Onicescu ar fi exactå, n-ar trebui så concluzionåm cå „amicii” erau cam
din topor, ca så nu spunem nesim¡i¡i?

Când a picat Pa¿tele în 1887? Iatå o altå întrebare care nu pare så fi
tulburat lini¿tea biografilor lui Eminescu, de¿i exacta ei stabilire putea întåri
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sau contrazice anumite mårturii. Cum, urmare primului Sinod ecumenic de
la Niceea (325), deschis chiar de împåratul Constantin cel Mare, bisericile
cre¿tine încetaserå polemicile pe tema datei Sfintelor Pa¿ti, stabilind ca aceasta
så fie mereu dupå 21 martie, putem fi siguri cå în 1887 erau 5 duminici în
care putea så cadå: douå în martie (22 ¿i 29) ¿i trei în aprilie (5, 12 ¿i 19). ¥n
care dintre ele se celebrase ¥nvierea Domnului? Acela¿i Sinod mai hotårâse
ca Pa¿tele så fie în prima duminicå de dupå apari¡ia Lunei Pline (într-o perioadå
nedefinitå de timp, sårbåtoarea putea fi amânatå cu o såptåmânå numai în
cazul în care cådea simulatan cu Pa¿tile evree¿ti). Am apelat la un institut de
specialitate, pentru a afla când a fost Lunå Plinå în martie ¿i în aprilie 1887.
De aici, pe baza datelor existente într-un program primit de Institut de la
NASA (cel pu¡in, a¿a ni s-a spus), ne-au fost indicate zilele de 9 martie ¿i,
respectiv, 8 aprilie. Posibil, dar nu concordå zilele såptåmânii, 8 aprilie
figurând în programul respectiv ca fiind într-o sâmbåtå, pe când în calendarul
nostru a cåzut miercuri.

De la Patriarhia Românå am primit copia unui text intitulat Elemente de
Paschalie. Redactat în 1884 ¿i publicat în numårul 6 al revistei Biserica
Ortodoxå Românå, acesta prezintå o metodå de calcul a datei Pa¿telor,
prezentatå ca „perpetuå sau pururelnicå”. Aplicând-o, am aflat cå în 1887
Pa¿tele s-a nimerit la 5 aprilie. Plauzibil. Dacå ar fi fost 12 sau 19 aprilie,
cum este cert cå la 10 aprilie Eminescu se afla deja în Boto¿ani, minciunile
lui Onicescu ar fi devenit cu atât mai evidente.

Dacå Pa¿tele a fost Duminicå (¿i nu putea så nu fie) ¿i dacå – a¿a cum
sus¡ine Bojeicu – joi Eminescu a plecat, ar însemna ca adresa prin care
Onicescu cerea parale Epitropiei så fi fost scriså aproape simultan cu
pretinsa scrisoare a lui Eminescu cåtre Mor¡un, adicå miercuri (luni ¿i
mar¡i continuase sårbåtoarea Pa¿telor, care pe-atunci avea altå importan¡å).
Trecând peste faptul cå e foarte pu¡in plauzibil ca Eminescu så se fi låsat
influen¡at de Onicescu ¿i så-i scrie lui Mor¡un, întrebåm: dacå, totu¿i, ar
fi fåcut-o, mai pleca el a doua zi?

Func¡ionarea concomitentå a douå stiluri calendaristice a complicat foarte
mult situa¡ia, pentru cå unii români au sim¡it nevoia imperioaså de a-¿i data
scrisorile ¿i, în general, manuscrisele, folosind ambele date calendaristice.
¥ntr-adevår pågubitori au fost înså acei autori mai noi, care, din atari date
duble, au ales-o pe cea conformå stilului nou, de¿i în România de atunci era
în vigoare stilul vechi. Datarea istoricå a fost astfel datå peste cap, obsesia
„alinierii” propriului trecut la calendarele stråine schimbând, practic, adevårul
¿i creând confuzie.
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Indiferent ce-ar bâigui Onicescu, este clar pentru oricine cå Eminescu

dovedise tuturor cå nu existå nici un motiv pentru care så fi fost ¡inut închis în
ospiciu. Dupå ce el însu¿i dezmin¡ise afirma¡iile calomnioase apårute în Lupta,
ziarul se dezisese, practic, de spusele lui Mille. Urmase interven¡ia lui ªtefan
Vârgolici, care, la 25 ianauarie, dupå ce îl anun¡ase pe Negruzzi cå „Eminescu,
care e la Niam¡u, e cu totul bine, dar dacå ar veni la Ia¿i n’ar avea cu ce tråi”,
adåuga revoltat: „E o adevåratå ru¿ine pentru ¡arå”, ¿i, în sfâr¿it, Convorbiri
literare, de voie, de nevoie, publica poezia De ce nu-mi vii. ¥n asemenea condi¡ii,
crede cineva cå adevåratul lui prieten, Creangå, chiar ar fi råmas de piatrå
dacå, într-adevår, Eminescu ar fi ajuns în ospiciu? Ar fi tåcut el, de l-ar fi
gåsit pe „bådia Mihai” cu boneta pe cap, printre nebuni?

La insisten¡ele lui Onicescu, Eminescu ar fi apelat la generozitatea lui
Mor¡un. Atunci, ce rost ar mai fi avut ca acela¿i Onicescu så fi „cerut 40 lei
formal la Epitropia Generalå ca ajutor ¿i i-a acordat”? Iar dacå ar fi fåcut
acest gest fårå så-l anun¡e pe „beneficiar”, de unde ¿tim cå Eminescu nu era un
pretext, banii urmând så fie re¡inu¡i de intendent? (Reamintim cå în acea
perioadå, din lipså de bani, tainul devenise mai mic; 40 de lei era suma alocatå
de Epitropie pentru hrana unui bolnav, timp de 80 de zile.)

Pretinsul îndemn adresat lui Eminescu, îmboldit så cearå bani de la stråini,
frapeazå ¿i prin faptul cå nici o clipå Onicescu nu ia în calcul ¿i familia

acestuia, pe care nici måcar nu o pomene¿te. Acest lucru cu totul nefiresc li
s-a pårut perfect normal biografilor ¿i istoricilor literari. Dupå modelul
Maiorescu, ace¿tia l-au rupt constant pe omul Eminescu de mediile apropiate
prin rudenie sau prietenie. De ce i-ar fi sugerat Onicescu så-i scrie lui Mor¡un,
nu lui Creangå? Credem cå existå un singur råspuns: cåtre Mor¡un mai existå
douå epistole de acest soi, cu grijå conservate ¿i mediatizate, în vreme ce, cu
o excep¡ie, scrisorile lui cåtre Creangå au fost fåcute pierdute. Deoarece la
25 februarie 1890, N. Iorga invocå aceste epistole trimise de Eminescu lui
Creangå, rezultå cå la acea datå încå mai existau. Aståzi, n-a mai råmas
decât una, fårå importan¡å deosebitå.

¥ntre Eminescu ¿i Mor¡un exista o în¡elegere privind editarea volumului
Poesii. Probele materiale existente converg spre concluzia cå Eminescu ¿i-a
dorit din suflet så se scuture de aceastå ultimå punte de legåturå cu magistrul
– „edi¡ia Maiorescu” a poemelor lui. Pentru început, voia så elimine din
ecua¡ie editura lui Socec, care råspundea cuminte solicitårilor influentului
politician Maiorescu. O datå înlocuit investitorul, se schimbau ¿i termenii
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contractului ¿i, mai ales, se întocmea un contract semnat de Eminescu însu¿i,
nu de „protectori”.

Nu degeaba, la 27 februarie 1888, Harieta îi scrie Corneliei Emilian,
despre inten¡iile lui Eminescu: „…D-lui Maiorescu nu i-a scris så-i tipåreascå
a treia edi¡ie, zicându-mi cå, de nu va putea cåpåta pensie, va tipåri o edi¡ie
nouå ¿i atunci î¿i va procura mul¡i bani” (subl. ns.).

S-a spus de mul¡i cå, în general, scriitorii nu puteau tråi pe atunci din
publicarea propriilor crea¡ii, dar nimeni nu a oferit informa¡ii concrete ¿i nu
a spus nici ce nivel de trai avea în vedere atunci când fåcea astfel de afirma¡ii.
(Reamintim cå în lada cu manuscrise a lui Eminescu, ob¡inutå de Maiorescu
în modul ¿tiut, se gåsea un impresionant numår de lucråri aflate în stadii
avansate, publicate dupå 1889 sub genericul „Postume”.)

¥n via¡å fiind, Eminescu reprezenta o excep¡ie, fiind un autor citit de tot
mai multå lume, iar clauzele din contractele lui Maiorescu cu Socec n-au
fost fåcute publice, astfel încât så ¿tim cu precizie cine ¿i câ¡i bani avea de
primit, de pe urma fiecårei edi¡ii. ªtim doar cå lui Eminescu i s-a dat un unic
acont de 500 de lei, pentru rest neexistând dovezi cå ar fi fost plåtit – ba,
dimpotrivå, documentele probeazå cå i-au fost furate drepturile de autor la a
treia edi¡ie, de cåtre acela¿i „mårinimos” magistru.

Eminescu nu se afla sub contract cu nimeni, dar, de fapt, avea stare de
rob, munca lui fiind arbitrar fructificatå de cel ce-i devenise ståpân prin for¡å
brutå ¿i prin viclenie.

Un geamantan gol, la domnu’, s-aibå ce pierde!

Micå plåsmuire epistolarå într-o urzealå mai mare.
Din nou Onicescu:

 „Iatå con¡inutul scrisorii d-lui Mor¡un cåtre Eminescu:
Scumpe ¿i ilustre prieten,
De vreo douåzeci de zile sunt la ¡arå, de aceea nu am putut så-¡i råspund îndatå la

råva¿ul ce mi-ai trimis, råva¿ care m-a îmbucurat foarte mult aflând cå în curând vei
veni spre Ia¿i, ¿i cå te afli bine ¿i sånåtos.

Eu unul regret cå nu am putut veni pe acolo de Pa¿ti, dar nådåjduiesc cå d-ta vei
putea veni pe aci, la ¡arå, unde voi cåuta så ai cât se vor putea mai multe distrac¡ii, aer
curat... etc.

Dari ori¿icum, ne vom întâlni în curând. Cu po¿ta de azi î¡i trimit mica sumå ce-mi
ceri ¿i te îmbrå¡i¿ez din toatå inima.

Vecinic ¿i devotat prieten,
V. G. Mor¡un // Cuciula¡i 8 april, 87" (subl. ns.).
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Legat de aceastå scrisoare invocatå de Onicescu vom face douå precizåri,
care ar putea limpezi lucurile ¿i fårå alte comentarii.

Prima precizare: scrisoarea mai sus citatå nu existå. ¥ntr-un text ulterior,
Onicescu ar afirma cå ar fi „fåcut gre¿eala” de a o låsa, împreunå cu alte
scrisori ¿i cu „un manuscris al lui Eminescu”, „la revista «Flacåra» lui
Locusteanu ¿i Galaction”, de la care nu le-a mai putut recupera. Pe baza
acestei afirma¡ii, cei de teapa lui A. Z. N. Pop se socotesc elibera¡i de obliga¡ia
de a dovedi cå Mor¡un chiar este autorul pretinsei epistole. Din fericire pentru
noi, cititorii, A. Z. N. Pop a comis înså ¿i el cel pu¡in alte douå gre¿eli
elocvente. Prima, când a precizat cå textul lui Onicescu ar fi fost gåsit „postum
în arhiva lui N. Locusteanu” (de fapt, e vorba de Petre, nu de Nicolae
Locusteanu, acesta din urmå murind în 1901, cu 10 ani înainte de apari¡ia
revistei Flacåra). ¥ntrebåm: când au fost gåsite aceste „câteva amintiri,
expuse greoi” (postum e ¿i aståzi ¿i va fi ¿i mâine, pânå la sfâr¿itul veacurilor),
de cåtre cine ¿i unde se aflå acum? Nu se spune, probabil, pentru a nu ne
complica existen¡a. Dacå ar fi fost a¿a cum poveste¿te Augustin Z. N. Pop,
atunci, alåturi de manuscrisul lui Onicescu trebuiau så fie ¿i respectivele
scrisori, plus poezia De ce nu-mi vii, scriså de mâna autorului. N-a fost cazul.

Mor¡un s-ar fi „îmbucurat foarte mult aflând cå în curând” Eminescu va
„veni spre Ia¿i”. Cum se ¿tie, de la Månåstirea Neam¡ului, Eminescu a plecat
direct la Boto¿ani. L-a min¡it el pe Mor¡un? N-avea de ce. ªi-a schimbat decizia?
Posibil, dar multe lucruri nu sunt imposibile, fårå ca asta så le facå reale.

A doua precizare prive¿te epistola prin care Eminescu, aflat la Neam¡, i-ar
cere bani lui Mor¡un: nici aceasta nu existå. Ba, mai mult, probå indubitabilå
cå scrisoarea prezentatå de Onicescu este o contrafacere, Mor¡un însu¿i s-a
fålit cu doar douå scrisori primite de la Eminescu, ambele trimise din Boto¿ani,
în 10 ¿i, respectiv, 22 noiembrie 1887. Prin urmare, neexistând scrisoarea lui
Eminescu, nu putea exista nici råspunsul la ea.

Precisa localizare a casei de „la ¡arå” a lui Mor¡un (în Cuciula¡i) constituie
un element de naturå så sporeascå credibilitatea textului lui Onicescu. Dar
este un cu¡it cu douå tåi¿uri, cåci, din clipa în care încrederea în autenticitatea
scrisorii se pierde, devine (din nou!) clar ca lumina zilei cå acela care a inventat

scrisoarea lui Mor¡un nu-i un ins oarecare, ci o persoanå bine informatå,
cineva cåruia îi place o anumitå... istorie ¿i care are ambi¡ia så o (re)modeleze,
dupå propriul chef.

„Mi se pare c-am ¿i scris imediat o carte d-lui Mor¡un despre plecarea
lui Eminescu”, mai zice abilul individ ascuns sub numele Onicescu ¿i, de
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data aceasta, bågåm mâna în foc pentru spusele lui, convin¿i fiind cå are
dreptate: într-adevår, i „se pare”!


Din nou Onicescu:

„Am zis cå banii de la Epitropie ¿i de la Mor¡un au întârziat. Eminescu înså ståruia
så plece cu orice chip.

S-a întâmplat c-atunci un prieten al meu, G. Buzescu, så plece din Monastire ¿i l-a
luat cu el pânå la Pa¿cani, înlesnindu-i voiajul pânå la Boto¿ani. La plecare am dat lui
Eminescu 5 lei de buzunar ¿i i-am oferit un geamantan al meu ca så-¿i puie lucrurile.”

Banii Epitropiei, ca ¿i cei ai lui Mor¡un, ar fi întârziat. Poate da, poate nu.
Pentru noi este cert doar faptul cå Eminescu nu a primit parale nici de la
numita institu¡ie, nici de la „amicul” Mor¡un, pentru a putea påråsi Neam¡ul.
Dacå Gane de la Spiridonie ¿i Mor¡un din Cuciula¡i într-adevår i-au trimis
bani, a¿teptåm så ni se demonstreze. Pânå atunci, afirma¡ia lui Onicescu råmâne
la fel de plauzibilå precum ¿tirea cå ¿i împåratul Japoniei a trimis un curier cu
ceva parale, dar cå acesta a gre¿it drumul, nimerind în America de Sud, unde
a pierdut banii, jucând maus cu un vår de-al doilea al regelui Fran¡ei ¿i care se
prezenta drept nepot al lui Goethe.

Cât prive¿te pretinsa neråbdare a lui Eminescu, nu era obligatoriu så fii
intendent al ospiciului ca så-¡i dai seama cå, din clipa în care medicul i-ar fi
permis, orice pacient recuperat ar fi ståruit „så plece cu orice chip”. ¥nainte de
a crede cå ¿i Eminescu s-ar fi gåsit într-o astfel de situa¡ie, a¿teptåm probele cå
acesta at fi fost internat în balamucul în care tåia ¿i spânzura cineva numit
Leon Onicescu. Deocamdatå, acestea lipsesc cu desåvår¿ire.

Onicescu scrie, fårå så-l doarå mâna: „…i-am oferit un geamantan al meu
ca så-¿i puie lucrurile…”  Care lucruri, dacå Eminescu fusese adus „cu cât
era pe el”? Hainele cu care sosise la ospiciu nu erau „cu totul uzate” – deci,
bune de fåcut cârpe din ele? Hainele noi, cumpårate din banii da¡i de Mor¡un,
nu erau pe el? Atunci, ce mai avea de împachetat? Amintiri? Cå doar nu s-o
gândi careva cå a luat cu el ¿i hainele date cu împrumut de Onicescu, astfel
încât så påråseascå ospiciul mai bogat decât la venire!?

Spuneam mai sus cå Eminescu nu a ajuns la Neam¡ lefter, cum încearcå
så-l prezinte Onicescu (mai târziu, ¿i Bojeicu) ¿i cå existå ¿i o dovadå cå avea
proprii bani la el. Intendentul nostru afirmå cå amicul lui, Buzescu, l-ar fi luat
pe Eminescu „cu el pânå la Pa¿cani, înlesnindu-i voiajul pânå la Boto¿ani”.
A¿adar, Buzescu a plecat împreunå cu Eminescu ¿i, ducându-l gratis pânå
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la Pa¿cani, i-a u¿urat „voiajul pânå la Boto¿ani”. Dar biletul de tren cine l-a
plåtit? Buzescu? De unde ¿i pânå unde, dacå nici nu-l cuno¿tea? Iar dacå
Eminescu a avut bani de tren, cum ar fi de crezut cå a primit ofensatorul
mårun¡i¿ pe care Onicescu se laudå cå i l-ar fi dat, ca unui copil trimis pe jos la
na¿ul lui de la ora¿, ca så aibå din ce-¿i cumpåra un corn ¿i-un suc?

„El a plecat sånåtos, mul¡umit ¿i vesel ¿i eu am råmas satisfåcut cå am avut ocaziune
de a îndulci câteva luni de trai din via¡a a mai tristå a lui Eminescu, atunci când
gazetele-l numeau «Ilustrul poet» ¿i el era påråsit într-un ospiciu în cea mai neagrå
mizerie ¿i de unde, numai gra¡ie doctorului Ursulescu ¿i îngrijirilor mele particulare, a
ie¿it cumplect vindecat.

ªi dacå Eminescu ar fi avut tot acea îngrijire ¿i tratament la cel din urmå acces al
boalei, ¿i un trai cum îi recomandase d-rul Ursulescu, desigur nu se stingea a¿a de timpuriu.”

Intendentul nu spune limpede nici în ce ar fi constat „acea îngrijire”, nici
care era acel „tratament”, nici care era traiul recomandat de Ursulescu. ªi,
dacå totul n-ar fi nåscocire, nu se putea ca el så nu fi cunoscut ¿i relatat detalii
despre toate acestea. ªi asta nu numai în virtutea func¡iei pe care afirmå cå ar
fi de¡inut-o, cât pentru cå trebuie så-l fi interesat mult soarta lui Eminescu, din
moment ce îl invita mai mereu la prânz („Mâncare îi dådeam din masa mea ¿i
mai totdeauna îl luam la mine la maså”) ¿i, mai mult, Eminescu a „ie¿it
cumplect vindecat” – zice el – „numai gra¡ie doctorului Ursulescu ¿i îngrijirilor
mele particulare”. Prin urmare, ar fi fost direct implicat în opera de tåmåduire
a lui Eminescu, pacientul inexistent.

ªi-apoi, dacå ¿tia cå gazetele (pe care deducem cå le citea cu nesa¡) îl
numeau pe Eminescu „ilustrul poet”, ce neuron fracturat l-a oprit så în¡eleagå
cå a sta de vorbå cu acesta era un privilegiu („n-am dat la vreme, destulå
însemnåtate celui care...”)?

„Sfâr¿ind sunt silit så fac o rectificare la o cronicå a d.lui Leon Nicoleanu din
«Gazeta gazetarilor» de la Boto¿ani, intitulatå «Paltonu lui Eminescu».

Istoria paltonului spuså de Nicoleanu este inventatå.
Paltonul ce-l purta Eminescu în urma ie¿irii lui de la Månåstirea Neam¡ului ¿i

care, în adevår, cå era lung peste genunchi, larg în spate, i-a fost dat lui Eminescu
de D. Burlå, când Eminescu a fost trimis din Ia¿i la Månåstire. Se ¿tie ca Eminescu era
robust, dar se ¿tie ca dl. Burlå e mai corpolent decât Eminescu, a¿a cå paltonul trebuie
så fie peste genunchi.

¥n iarna 1888 am fost în Bucure¿ti, am våzut pe Eminescu tot cu acel palton – tocmai
în timpul când dl. Nicoleanu spune cå s-a întâmplat istoria paltonului.

Leon Onicescu».
1890 sept.”



142 Nr. 6-9Semnele timpului

„Istoria paltonului” råmâne penibilå în toate variantele ei. S-au zornåit
multe cuvinte, dar s-a ocolit o întrebare elementarå: de ce i-a dat Burlå lui
Eminescu vechiul såu palton? Probabil, pentru cå era frig, se apropia iarna,
î¡i vine så råspunzi. Dar, oare, frig era numai la Månåstirea Neam¡ului, nu ¿i
la Ia¿i? Dacå generosul Burlå ar fi fost atât de grijuliu cu sånåtatea lui
Eminescu, de ce ar fi a¿teptat ca acesta så fie expediat la Neam¡, pentru a-i
face pretinsul cadou, atât de necesar ¿i pânå atunci? Despre calitatea paltonului
în discu¡ie, I. Påun-Pincio, care l-a våzut pe Eminescu îmbråcat cu  el, afirmå
cå era „terfelit”. Ar fi primit Eminescu, ca pomanå, un lucru la care ¿i o
chivu¡å mai pricopsitå s-ar uita strâmbând din nas? Dar, mai ales, ar fi
îndråznit Burlå så-i facå asemenea „daruri”?

¥ntre donatorul Nicoleanu – cel contestat – ¿i Onicescu, pe cine så creadå
publicul? Pårând så fi fåcut o adevåratå pasiune din studierea vestimenta¡iei
lui Eminescu, Onicescu ¡ine så precizeze despre paltonul cu pricina: „¥n iarna
1888 am fost în Bucure¿ti, am våzut pe Eminescu tot cu acel palton”. Nu
avem cum så dovedim contrariul, dar ne întrebåm prin ce vitrinå l-o fi zårit pe
Eminescu, de n-au schimbat nici un cuvânt, în amintirea lunilor de vis în
care-ar fi prânzit împreunå.


Cele de mai sus impun o primå concluzie: indiferent cine a redactat textul

declarat ca fiind al lui Onicescu, a min¡it. Cine e farsorul? Nu ne putem
pronun¡a doar pe baza textului analizat, dar putem spune cu precizie cå, în
pofida aparen¡elor, nimic nu dovede¿te cå acesta ar fi Onicescu. Ca de atâtea
alte ori, ni se cere så-i credem pe cuvânt pe autori. Din påcate, mul¡i ne-au
în¿elat nu o datå încrederea.

Dacå nu ¿tim cine a scris textul lui Onicescu (îi vom spune a¿a, pentru a
u¿ura exprimarea), pare aproape cert cå Augustin Z. N. Pop l-a antedatat
(sau a acceptat antedatarea operatå de altcineva), încercând så-l plaseze cât
mai aproape de momentul pretinsei treceri a lui Eminescu prin ospiciu. A¿a
cum am aråtat, la încheierea textului scrie: „1890 sept.”. Data apare cu acela¿i

A. Z. N. Pop, Pe urmele lui Eminescu
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tip de literå folosit ¿i în transcrierea manuscrisului, diferit de cel al prezentårii
pe care o face A. Z. N. Pop în introducere. Este adevårat cå ghilimele se
închid dupå numele lui Onicescu, dar pentru cititor aceasta poate så parå o
gre¿ealå de tipar.

Numele lunii este prescurtat, ca ¿i când ar fi scris pe fugå, ¿i afarå de
datare, pe rândul respectiv, care încheie materialul, nu existå nici un alt cuvânt.
ªi-atunci, ce ar putea så reprezinte men¡iunea „1890 sept.” (în care nu
degeaba anul este trecut înaintea lunii, lipsind înså ziua – lucru mai pu¡in
obi¿nuit în cazul unui „memoriu”)? A¿a cum vom aråta, cu altå ocazie,
Onicescu relateazå amplu cum ¿i din ce motiv a redactat el textul în 1914 ¿i
ce s-a petrecut dupå aceea. Prin urmare, pânå ce nu se va dovedi cå datarea
i-ar apar¡ine, el este scos din cauzå. Mai råmân trei posibilitå¡i: Locusteanu,
Galaction sau Z. N. Pop. Numai cå, dacå interven¡ia ar fi fost a unuia dintre
primii doi, Z. N. Pop, editorul textului, ar fi observat imediat cå este vorba de
alt scris ¿i de altå cernealå – situa¡ie în care fie nu mai transcria „1890 sept.”,
fie aten¡iona cå este vorba de o noti¡å care nu trebuie så inducå în eroare. ¥n
absen¡a unei astfel de precizåri, nu ne råmâne decât så-i atribuim lui
paternitatea antedatårii (sau cuiva pe care l-a acoperit cu bunå-¿tiin¡å). Rostul
cel mai probabil al faptei? Ob¡inerea unei prime „probe” materiale cât mai
credibile, care så ateste cå Eminescu ar fi trecut prin ospiciul de la Neam¡.

Dovadå cå a¿a stau lucrurile ne oferå chiar A. Z. N. Pop, care se încurcå
în propriile minciuni. ¥n timp ce în 1983, când publicå însemnårile lui
Onicescu, pretinde cå acestea ar fi fost „redactate la un an dupå moartea
poetului”, cu 21 de ani înainte, într-o altå carte (Contribu¡ii...), plaseazå mult
mai târziu comiterea „amintirilor” (sublinierea ne apar¡ine):

„Solicitat în preajma primului råzboi mondial så comunice din observårile lui
asupra lui Eminescu, Leon Onicescu a pus pe hârtie câteva amintiri”.

Dacå istoricul nostru a încercat så deruteze introducând o datå falså, ce
ne-ar face så credem cå s-a oprit la atât, mai ales cå nici n-ar fi prima oarå?
Apar astfel douå antedatåri (1890 ¿i 1914) între care se aflå nu mai pu¡in de
24 de ani. Neaten¡ie? Nu. Anul 1890 fiind apropiat de 1887 este de naturå så
sporeascå credibilitatea autorului, care avea încå proaspåtå memoria faptelor
relatate, iar 1914 a fost obligatoriu (se va vedea de ce).

Con¡inutul manuscrisului declarat ca fiind al lui Onicescu l-am våzut.
Este pe lângå adevår, dar aceasta constituie numai o jumåtate a întregului.



144 Nr. 6-9Semnele timpului

Pentru a cunoa¿te ¿i cealaltå jumåtate trebuie så råspundem la întrebåri
precum: cine l-a lansat, când, de ce ¿i prin ce mijloc de informare?

Cum a apårut textul lui Onicescu? Citåm din contradictoriul A. Z. N. Pop:

„¥n arhivele personale din Biblioteca Academiei R.P.R. Serv. Manuscrise, se gåse¿te
råspunsul lui Leon Onicescu la un chestionar trimis din Ia¿i, scrisoare în care el declarå,
la 21 iunie 1919, din Vaslui:

<¥mi pare bine cå a venit prilejul så-mi reamintesc de ilustrul poet. Regret înså cå
n-am avut prevederea sau, ¿i eu, ca toatå lumea, n-am dat la vreme, destulå însemnåtate
aceluia care mai târziu a fost recunoscut geniul poesiei române. Mai târziu våzând din
reviste cå în scrierile despre Eminescu nu se vorbe¿te nimic despre timpul petrecut de
poet la M-rea Neam¡ului – memorisindu-mi am scris ni¿te însemnåri «Eminescu la
M-rea Neam¡ului» ¿i aflândumå în Bucure¿ti (în 1914), le am dat la revista «Flacåra»
lui Locusteanu ¿i Galaction så le revadå (în sensul de a revizui – n. ns.) ¿i så le publice.
A trecut mult timp ¿i våzând cå nu se mai publicå, am scris lui Locusteanu ¿i-mi råspunde
(«carta p. din 25 August 1914[»]), cå însemnårile sunt la Galaction. Am scris lui
Galaction ¿i-mi råspunde prin revista «Cronica» (No. 35 din Oct. 1915) cå sunt la
Locusteanu.

¥n 1916, aflândumå în Bucure¿ti, m-am dus acaså la Locusteanu ¿i mi a spus cå au
råmas în biroul de la «Flacåra». A vinit pe urmå råsboiul ¿i n-am mai putut face nimic.
ªi când acum må gândeam så-i mai întreb, cum ¿ti¡i, unul a murit (P. Locusteanu a
decedat în martie 1919 – n. ns.) ¿i eu am råmas påguba¿.

Ceea ce pot face acum pentru Dvoastrå este så-mi reamintesc ¿i så reconstitui întru
cât va acele însemnåri – cåci am fåcut ¿i gre¿eala de a nu-mi opri copie – pe lângå cå
am låsat ¿i ni¿te scrisori, din care un manuscris a lui Eminescu, – så-mi låsa¡i înså
timpul necesar.

Cu poesia «Vezi rândunelele se duc» este adevårat, cå dupå ce au scris-o mi-au
dat-o mie s-o våd dacå-i bunå; ¿i am trimis-o Dlui Iacob Negruzzi la Convorbiri literare.

De o cam datå am început så-mi adun oare care date – cåci de la 1887 sunt 32 ani
¿i se fac mai mult o povestire, de când a intrat ¿i pânå a e¿it poetul din Ospiciu>”
(Contribu¡ii...).

NotåNotåNotåNotåNotå: Acest råspuns „la un chestionar” nu trebuie confundat cu „memoriul” în
care Onicescu ar relata pretinsa ¿edere a lui Eminescu în ospiciul de la Neam¡ ¿i al cårui

loc de depozitare nu este nicåieri precizat. A. Z. N. Pop afirmå cå scrisoarea sus citatå
s-ar gåsi la „Biblioteca Academiei R.P.R. Serv. Manuscrise”. Posibil, dar greu de crezut,
câtå vreme în Bibliografia publicatå de înså¿i numita Bibliotecå – volumul XVII al
OPERE – nu figureazå.

Remarcabilå abilitate: cuvântul „ospiciu”, ocolit de-a lungul întregului
text, ¿i din cauzå cå titlul original, Eminescu la M-rea Neam¡ului, apucase så
fie recunoscut public de G. Galaction, apare brusc exact la încheiere, provocând
impactul maxim. Atrage aten¡ia ¿i titlul: Eminescu la M-rea Neam¡u. Articolul
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lui R. ªu¡u se numea la fel, iar formularea se regåse¿te la foarte mul¡i autori.
Teoretic, to¡i cei care relateazå despre Eminescu la Månåstirea Neam¡u, dar
invocå fapte petrecute în ospiciul de lângå Månåstire pot fi suspecta¡i de
viclenie. Practic, numeroase indicii ne conving cå majoritatea preiau fraze
gata mestecate de al¡ii. ¥n orice caz, cititorul este astfel derutat, în dosarul
Eminescu ajungând så substituie automat ospiciul din apropierea Månåstirii
Neam¡ului, månåstirii înså¿i. Deliberat sau nu, adevårul este astfel minat chiar
prin rostirea lui, înså într-un fals context, tenden¡ios sugerat.

O scurtå privire criticå asupra citatului din Z. N. Pop.
 ¥ncepem prin a ne întoarce la exigentul DEX, care explicå astfel cuvântul

chestionar: „Listå de întrebåri alcåtuitå cu scopul de a ob¡ine, pe baza
råspunsurilor date, informa¡ii asupra unei persoane sau a unei probleme”.
Cine ¿i ce informa¡ii despre Eminescu dorea så ob¡inå de la Onicescu, în 1919?
Unde ¿i cui a mai fost trimis acel chestionar ¿i cum se face cå în însåilarea lui
Onicescu nu gåsim nici o referire la acesta ¿i nici vreun råspuns clar, dat la o
întrebare anume, ci ni¿te explica¡ii ciudate ¿i o promisiune nu doar vagå, ci ¿i
neîndeplinitå?

Pretinsul råspuns la chestionarul „trimis din Ia¿i” este fårå adreså, fårå
datå ¿i neiscålit, numele lui Onicescu figurând doar în comentariul lui A. Z.
N. Pop. Singura frazå ce ar putea fi socotitå drept råspuns dat unei întrebåri
lesne de intuit – „Cu poesia «Vezi rândunelele se duc» este adevårat, cå...” –
este înså mincinoaså, întrucât s-a dovedit (¿i A. Z. N. Pop ¿tia asta) cå Eminescu
a trimis de la Månåstire mai multe poezii, nu doar una singurå, ¿i cå în perioada
în care a stat la Neam¡ a corespondat intens. ¥n rest, acestui Onicescu îi „pare
bine cå a venit prilejul” så-¿i aminteascå de „ilustrul poet” ¿i regretå cå n-a
fost mai de¿tept decât al¡ii.

Pentru ca Leon Onicescu så råspundå la acel chestionar „trimis din Ia¿i”,
era obligatoriu ca persoana care a apelat la serviciile lui så-i cunoascå adresa.
Oare Flacåra ¿i Galaction, care refuzaserå så dea publicitå¡ii informa¡iile
autentice primite de la Onicescu, båtuserå toba pe aceastå temå, de se auzise
pânå la Ia¿i? Cine ¿i de ce så fi avut nevoie de mårturiile lui, ocolindu-i înså
pe doctorul Ursulescu – care în 1886-87 råspundea ¿i de ospiciul de lângå
Târgu Neam¡ – ¿i pe cei trei „oameni de bine” fårå de care, în varianta Zosin,
Eminescu nu ar fi fost internat în balamuc: Nicolae Gane ¿i medicii G. Iuliano
¿i G. Bogdan?

Personajul Onicescu poveste¿te cu suspect de multe amånunte lucruri
petrecute cu cinci ani în urmå, când ar fi depus/trimis la Flacåra textul pe
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care A. Z. N. Pop îl nume¿te „memoriu”. Relatarea este nemotivatå, deoarece
se presupune cå aceia care l-ar fi chestionat în 1919 cuno¿teau bine toate
acestea, ajungând la el fie prin Locusteanu, fie prin Galaction. (De altfel,
referirea la ace¿tia se face ca ¿i cum ar fi fost vorba de cuno¿tin¡e comune.)
Asemenea „logoree” – lipsitå de orice element care så facå posibilå verificarea
spuselor lui – pare så aibå un unic scop: acela de a spori credibilitatea
„memoriului” formulat cu 5 ani în urmå.

 De ce ar fi scris Onicescu acel „memoriu”? Pentru cå ar fi våzut „din
reviste cå în scrierile despre Eminescu nu se vorbe¿te nimic despre timpul
petrecut de poet la M-rea Neam¡ului”. Pueril, neadevårat ¿i în contradic¡ie
cu alte afirma¡ii ale aceluia¿i A. Z. N. Pop. La câte ziare ¿i reviste era abonat
pensionarul Onicescu, din Vaslui, ca så ¿tie cu precizie ce s-a publicat ¿i ce
nu? Monitoriza el presa ¿i, de la an la an, devenea tot mai palid ¿i mai nervos,
våzând cå nimeni nu se referå la ¿ederea lui Eminescu în balamucul pe care
îl condusese el, cu mânå de fier ¿i gând sublim? Atunci, de ce a trebuit så
treacå decenii, pânå când så se hotårascå så umple acest gol informativ? ªi-apoi,
tocmai el så nu fi ¿tiut cå, încå din 1903, „despre timpul petrecut de poet la
M-rea Neam¡ului” se spuseserå chiar prea multe, prin „studiul” lui Zosin
¿i – dupå vreun an – prin såcoteiul cu „amintiri” al talentatului R. ªu¡u, doi
autori care, de¿i povestesc lucruri diametral opuse pe marginea aceluia¿i
subiect, sunt folosi¡i cu egalå încredere de speciali¿ti, socotindu-se probabil
cå se... echilibreazå reciproc, ca ro¡ile ma¿inii de min¡it?

 Autor al unui bizar bile¡el cåtre Nimeni-de-Niciunde, numitul Onicescu
nu recompune un adevår, ci alåturå câteva crâmpeie de informa¡ii, råmase în
râ¿ni¡a uitårii: „Ceea ce pot face acum pentru Dvoastrå este så-mi reamintesc
¿i så reconstitui întru cât va acele însemnåri...”. Spre final adaugå încurajator:
„De o cam datå am început så-mi adun oare care date...” De ce trebuia så-
¿i reaminteascå „acele însemnåri”, când ¿i acestea fuseserå descårcate pe
hârtie printr-un eroic efort al memoriei, singura care-l putea ajuta? Ce date
så-¿i adune ¿i de unde anume, când – dacå într-adevår fusese intendent al
ospiciului de la Neam¡ – faptele pe care le istorise¿te puteau fi cunoscute

numai de el, efortul care i se cerea fiind doar de memorie? Så zicem cå am
în¡eles noi gre¿it, fiindcå (prudentul Z. N. Pop ne-a atras aten¡ia!) exprimarea
autorului este „greoaie”? Se potrive¿te înså asemenea vorbire unui cititor
constant al presei de pretutindeni?

Oricum ar fi, o întrebare råmâne: a mai reconstituit Onicescu vreodatå

textul trimis/predat în 1914 lui Locusteanu? Dacå „da”, unde este? Dacå
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„nu”, ce l-a împiedicat? Pânå una-alta, înså, a¿teptåm så fie datå publicitå¡ii
måcar «carta p. din 25 August 1914[»], prin care Locusteanu l-ar anun¡a pe
Onicescu cå „însemnårile” lui „sunt la Galaction”. Dacå despre scrisorile
inserate în „memoriu” Onicescu a mai putut spune cå nu i-ar mai fi fost
returnate de Locusteanu, cartea po¿talå – unicå dovadå cå nu minte de la un
capåt la celålalt – trebuia så fie la el. ¥n mod suspect, din cartea po¿talå
datatå «25 August 1914[»] nu citeazå nici un cuvânt al expeditorului!

 Dupå ce declarå cå ar fi aflat de la Locusteanu cå „însemnårile sunt la
Galaction”, Onicescu continuå: „Am scris lui Galaction ¿i-mi råspunde prin
revista «Cronica»...”. Din aceastå frazå se în¡elege cå l-a cåutat la redac¡ia
såptåmânalului Cronica, unde Gala Galaction împår¡ea conducerea cu I. N.
Teodorescu (Arghezi). Da, numai cå revista Cronica nu exista în 1914, ea
apårând abia la 12 februarie urmåtor. ªi-atunci, ce rezultå? Cå Onicescu i-a
scris lui Galaction la adresa unei gazete ¿i cå acesta i-a råspuns, dar vreun an
mai târziu ¿i în paginile altei publica¡ii? Ideea cå Onicescu ar fi luat singur
urma lui Galaction nu rezistå decât dacå admitem cå ex-intendentul din Vaslui
avea sub control toatå presa românå. Or, ajunge så-¡i scape ochiul pe ortografia
lui ca så te convingi cå era om serios, care nu se ¡inea de ¿otii de-astea!

Una peste alta, privite de sine ståtåtor, declara¡iile lui Onicescu nu stau
în picioare, decât trase de pår. Ele par a fi mai mult o acoperire formalå
încropitå de cineva pentru cazuri disperate.

Unii pot considera asemenea aspecte drept nesemnificative. Ce conteazå
dacå intendentul a înmânat personal manuscrisul sau l-a trimis cu po¿ta ¿i ce
importan¡å are dacå i l-a dat lui Locusteanu sau lui Galaction? se pot întreba
ace¿tia (¿i cam a¿a se pare cå a ra¡ionat istoria literarå în cazul Eminescu). Ce
conteazå cum ¿i când a aflat Onicescu cå Galaction lucreazå la Cronica? Ce
conteazå dacå a fost sau nu un chestionar, atâta vreme cât existå textele lui
Onicescu? Ei, aici e aici, cåci nimeni nu a prezentat public documentul

olograf ¿i nimeni nu a demonstrat cu documente oficiale cå ar fi existat

un intendent de balamuc pe nume Onicescu, care ar fi comis cu proprie
mânå ¿i din proprie ini¡iativå un manuscris în care ar relata lucruri necunoscute
privind ¿ederea lui Eminescu în ospiciul de la Neam¡, în 1886-1887! Dar,
mai ales, a¿a cum am mai spus, nimic nu ne dovede¿te cå acest ipotetic text

ar fi totuna cu ceea ce ne-a prezentat A. Z. N. Pop, pe care, cu regret, noi
nu-l mai credem de mult pe cuvânt.
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„Biografi¿tii”

Leon Onicescu, intendent al ospiciului de lângå Månåstirea Neam¡ului, ar
fi scris, a¿adar, dupå capul lui, nu doar unul, ci douå texte. Primul a fost
„memoriul”, al doilea – zice A. Z. N. Pop – råspuns „la un chestionar”.
Când analizezi atent „operele” lui Onicescu ¿i prezentarea lor de cåtre unii
speciali¿ti, nu trebuie så fii influen¡at de existen¡a atâtor altor fraude
informative comise în cazul Eminescu de personalitå¡i cu mare faimå, ca så
ajungi la o concluzie neplåcutå: totu¿i, cineva minte.

Ipoteza cå textele lui Onicescu ar fi contrafaceri este par¡ial sus¡inutå ¿i
de urmåtorul ra¡ionament: dacå Onicescu a fost cine se pretinde cå ar fi fost,
dacå el, personal, a scris un text privind ¿ederea lui Eminescu la Neam¡ ¿i
dacå acel text nu a fost publicat la vremea potrivitå (1914), ne putem gândi
cå anumite informa¡ii pe care le con¡inea nu conveneau editorului. A¿a cum
a fost transcris ulterior de A. Z. N. Pop, „memoriul” nu con¡ine înså nimic
deosebit, care så justifice nepublicarea – adicå, cenzurarea lui. ªi-atunci, de
ce n-a fost dat imediat tiparului? De ce a apårut atât de târziu ¿i fårå explica¡ii
credibile, dar a fost iute impus ca incontestabilå pieså de bazå a bibliografiei
eminesciene? Pentru cå este o plåsmuire, pe care cineva, care ¡ine cu orice
pre¡ så cârpeascå tot mai ¿ubreda tezå a „nebuniei” lui Eminescu, a substituit-o
variantei originale a lui Onicescu? Mai pe ¿leau spus, så fie „amintirile”
acestuia, în forma ¿tiutå, doar (încå) o venalå acoperire scripticå?

Situa¡ia atât de ce¡oaså impune verificarea ipotezei dacå nu cumva textele
puse în seama lui Onicescu sunt ni¿te falsuri mai elaborate, bazate pe realitatea
cå, la data cutare, în revista Cronica, Galaction a råspuns unui anume Leon
Onicescu, pe acest temei de necontestat clådindu-se minciuna credibilå privitor
la existen¡a unui „memoriu” ¿i a unui råspuns „la un chestionar”.

Mul¡i au invocat råspunsul dat de Galaction lui Onicescu în Cronica, la
po¿ta redac¡iei, dar în nici o lucrare nu l-am întâlnit publicat integral. Iatå-l:

„L. Onicescu, Vaslui. – Am pus deoparte cu luare aminte, scrisorile Dv., cu gând så
vå råspund cât mai de grabå... Dar zilele au venit, zilele au trecut, – cu fel de fel de
treburi ¿i nevoi, ¿i n’am mai ajuns la scrisoarea pe care v’o datoresc. Sunt gata ¿i azi så
må folosesc de însemnårile Dv. ¿i så scriu ceva despre Eminescu la M-rea Neam¡u. Dar
însemnårile au råmas ¿i sunt ¿i azi la prietenul L.! Ar vrea så le utilizeze el. N’am niciun
drept så i le cer. ªi îmi vine ¿i greu så i le cer... Cu toate astea, îi voi aråta scrisorile
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Dv. (pe cari, iatå, le iau la mine, în buzunar) ¿i vå voi scrie, tot aici, ce-a ie¿it. O
strângere de mînå.” (Din nou, „zilele au venit, zilele au trecut”, iar onorabilul Galaction a
uitat så-i mai „scrie, tot aici, ce-a ie¿it”.)

¥nainte de orice, remarcåm cå nu este invocatå nici måcar aluziv profesia
lui Onicescu ori vreo legåturå a acestuia cu ospiciul de lângå Månåstirea
Neam¡ului. De asemenea devin aproape incontestabile douå lucruri: existen¡a
unui text atribuit unei persoane numite Leon Onicescu, precum ¿i faptul cå
în revista Cronica, la po¿ta redac¡iei, s-a dat råspuns autorului. (Spunem
aproape incontestabil, deoarece, a¿a cum vom vedea, onestitatea lui Galaction
mai avea sincope.) Dar numai aceste douå realitå¡i pot demonstra, prin sine,
autenticitatea textului transcris de A. Z. N. Pop? Nu. Råspunsul nostru este
ferm, cåci nimeni n-a indicat locul în care ar fi depozitate „însemnårile”
lui Onicescu (ceea ce înseamnå – implicit – cå nu a putut fi demonstratå nici
autenticitatea lor). Asemenea falsurilor lui Zosin, ¿i acest text circulå fårå ca
autorii care îl folosesc drept unic reazem al vaporoaselor dumnealor
ra¡ionamente så-l fi våzut vreodatå. Ba ¿i mai råu, fårå ca måcar så-¿i fi
exprimat o astfel de dorin¡å. ¥n timp, mul¡i s-au obråznicit ¿i, punând pe
hârtie zvonuri vechi (sau chiar inven¡ii personale), le-au ridicat la rang de
certitudini. (Faptul cå nu gåsim doi care så relateze acela¿i lucru, vorbe¿te de
la sine.) De aceea, bibliografia folositå cu incredibilå u¿urin¡å de biografi
este asemenea culegerilor de folclor. Informa¡iile folosite de mul¡i istorici
spre a rescrie via¡a lui Eminescu având, în esen¡å, caracter oral, le în¡elegem

Cronica, nr. 35, 11 octombrie 1915
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furia împotriva documentelor! Desigur, nu recunosc acest lucru (prea destui
nici nu-l con¿tientizeazå, demonstrând o nåucitoare superficialitate).

Galaction declarå cå n-avea nici un drept så-i cearå lui Locusteanu
„însemnårile” lui Onicescu. Prin urmare, acestea nu îi fuseserå adresate
lui ¿i, dacå erau o reac¡ie la apari¡ia monografiei Mihai Eminescu,
publicatå de el, ne îndoim cå îi erau favorabile. Cum respectiva biografie
a apårut la editura Flacåra, în colec¡ia Românii celebrii, ¿i cum Onicescu
nu-i cuno¿tea nici pe Locusteanu, nici pe Galaction, pare foarte plauzibil
ca el så se fi adresat redac¡iei/editurii. Din ce cauzå înså? ªi cerând, ce?
¥n mod suspect, „amintirile” (varianta A. Z. N. Pop) încep abrupt, fårå
vreo explica¡ie ¿i fårå vreo adreså anume.


¥n lipsa informa¡iilor, situa¡ia începe så aducå a fundåturå. Ce scrie Gala

Galaction în monografia lui despre perioada petrecutå de Eminescu la Neam¡,
încât provoacå ecouri? Så recitim:

„La 9 iunie 1886, Eminescu se întunecå o doua oarå. ¥n vara acestui an, iulie ¿i
septembrie, nefericitul om de geniu face hidioterapie, la båile Repedea, din jude¡ul
Ia¿i. La 6 noiembrie 1886, Eminescu fu cercetat, în arestul preventiv al Despår¡irei I «în
urma rechizi¡iunii d-lui Prim-procuror, din 5 noiembrie», de cåtre doctorii Juliano ¿i
Bogdan, cari constatarå cå poetul suferå de aliena¡ie mintalå «cu accese acute produse,
probabil, de gome sifilitice la creier ¿i exacerbate prin alcolism» ¿i declararå, prin
proces-verbal, cå «starea lui e periculoaså atât pentru societate cât ¿i pentru el însu¿i,
¿i este neapårat [«]nevoie de a fi internat într-o caså specialå»...

La 9 noiembrie 1866, Eminescu fu internat în fostul spital de nebuni de la M-rea
Neam¡u, acolo unde aståzi petrec coloniile ¿colare. Ca o bestie sângeroaså ¿i perfidå,
care se joacå îndelung cu victima pânå s-o sugrume, nebunia îl slåbe¿te încå o datå.
Eminescu se simte iar om întreg, e liber så se plimbe prin potecile a¿ternute cu frunzele
cåzute astå toamnå, î¿i aduce aminte, cu nespuså duio¿ie, de Veronica Micle ¿i de
iubirea ei.

La 10 aprilie 1887, Eminescu iese, zice-se vindecat, din ospiciul de la M-rea Neam¡u
¿i se duce la Boto¿ani...”

¥n mod evident, Galaction preia fårå re¡inere teoria lui Zosin – teorie repede
culeaså (¿i mediatizatå) de ini¡ia¡i din publica¡ia cu micå audien¡å (Spitalul),
în care a apårut ini¡ial. De ce ar fi reac¡ionat L. Onicescu din Vaslui la cuvinte
precum cele de mai sus? A întårit el spusele lui Galaction? ¥n acest caz, Flacåra
ar fi fost interesatå så-l publice integral, cåci, dacå Onicescu s-ar fi prezentat
într-adevår drept fost „Casieri Administrator ospiciului de aliena¡i din
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Månåstirea Neam¡” ¿i dacå mai ¿i putea dovedi acest lucru, revista devenea
posesoarea mårturiilor singurei persoane care s-ar fi aflat continuu lângå
Eminescu de-a lungul lunilor în care acesta ståtuse la Neam¡. Jurnalistic vorbind,
ar fi fost ceea ce aståzi unii numesc „exclusivitate”. Re¡inerea celor din
conducerea revistei ne face så credem cå lucrurile au stat pe dos, Onicescu
contestând spusele lui Galaction privitor la perioada nem¡eanå.

Câteva cuvinte despre bro¿ura Mihai Eminescu, scriså de Galaction.
Aproape cert, ideea unei astfel de lucråri a fost datå de realitatea cå 1914 era
„an comemorativ Eminescu”, împlinindu-se 25 de ani de la stingerea lui (cifrå
„rotundå”). ¥ntr-o carte de format obi¿nuit ¿i cu o literå de mårime medie,
lucrarea ocupå cam 60-70 de pagini, din care capitolului Eminescu bolnav
(1883 – 1889) – remarcåm precizarea perioadei, nu cumva så creadå cineva
cå, odatå „îmbolnåvit”, „pacientul” ¿i-ar mai fi revenit vreo clipå! – îi revin
mai pu¡in de 6 pagini. Este un fel de reportaj scris pe genunchi în tren ¿i
completat acaså cu câteva date cronologice preluate din prima surså care-a
picat în mâna autorului. „Am scris-o sus la Academie – î¿i aminte¿te Galaction
în 1945 –, în sala de lecturå, într-un timp când iri¿ii din grådina Institutului
erau în floare... Aveam la îndemânå pu¡ine cår¡i informative, dar în inimå
adunam, de ani de zile, aleanul ¿i farmecul poeziei eminesciene.” Cum iri¿ii
(stânjeneii) înfloresc în mai-iunie ¿i cum la 15 iunie bro¿ura trebuia så fie gata
tipåritå, în¡elegem cå redactarea ei n-a luat prea mult timp. De documentare
ce så mai vorbim!

Banu ¿i Locusteanu apelaserå la Galaction pentru cå, apreciau ei, acesta
„¿tie så povesteascå cu cåldurå ¿i sinceritate”. Flacåra, direct interesatå de
vânzarea bro¿urii, måcar pentru a-¿i scoate banii, prezintå monografia drept
„scriere popularå” în care „Romanul trist al vie¡ii lui Eminescu e pentru
întâia oarå” pus pe hârtie. Apoi recunoa¿te:

„D-l Galaction a råmas la cel dintâi stadiu al cercetårilor; d-sa a cåutat în via¡a
a¿a dupå cum au povestit-o al¡ii sau a mårturisit-o arareori Eminescu însu¿i, så desvåluie
sufletul poetului ¿i så fixeze câteva dintre tråsåturile sale caracteristice. (...) D-l Galaction
n’a fåcut studii directe asupra isvoarelor, ci a cules, selec¡ionând, din cele relatate de
al¡ii…” (subl. ns.).

Era asta råu? Dimpotrivå:

„Oarecare exageråri de preciziune ¿i de detalii ale savan¡ilor «istori¿ti» intrå
deadreptul în categoria acestor inutile indiscre¡iuni. ¥n afarå de acestea înså, via¡a
unui autor subiectiv este cel dintâi element necesar pentru în¡elegerea operii sale; mai
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interesantå decât simpla biografie e desigur istoria ideilor ¿i a dispozi¡iunilor de spirit
ale unui poet de concep¡ii profunde; aceasta ne-ar explica opera vie în evolu¡ia sa intimå
¿i ne-ar reda personalitatea creatorului în înså¿i fazele forma¡iunei sale...” (subl. ns.).

Ambi¡ia de a recupera „istoria ideilor ¿i a dispozi¡iunilor de spirit ale
unui poet de concep¡ii profunde” cu care n-ai schimbat douå vorbe poate fi un
capåt de drum. Are înså motora¿ul voin¡ei personale for¡a necesarå atingerii
unui asemenea deziderat sau este gata calat chiar ¿i pentru cei mai încåpå¡âna¡i?

Scopul lucrårii lui Galaction? Acela de a strânge „în câteva pagini datele
biografice cunoscute din via¡a poetului, punând astfel la îndemâna tuturora
un însemnat mijloc pentru în¡elegerea operei”. Noroc cå fine¡uri intelectuale
precum legåtura de cauzalitate între operå ¿i destinul autorului råmân în
emi¡åtoare, cåci, de-ar deveni realitate, am mai avea literaturå contemporanå?

Aceasta fiind optica editorului, så vedem pe scurt ce spune ¿i autorul ¿i
cam ce soi de om a fost. ¥n Cuvânt introductiv la edi¡ia din 1914, Gala Galaction
î¿i prezintå opera: „o bro¿urå u¿oarå, menitå celor mul¡i cari încep så citeascå
sau cari citesc cu drag, când îi laså munca grea ¿i nevoile” (aståzi i-am spune
literaturå de metrou). Peste decenii, la 9 august 1945, mårturise¿te în Drapelul:

„Am scris bro¿ura mai mult din amintirile ¿i pentru duio¿ia mea, decât pentru
editorul ¿i cititorii mei. Era o datorie intimå de care må plåteam acum, om în rândul
lumii, ca så acopår reveriile copilåriei ¿i adora¡ia adolescentului fa¡å de geniul
nefericitului poet. Eu povesteam mai mult gândurile ¿i sim¡irea mea în fa¡a dureroasei
vie¡i a poetului” (subl. ns.).

Care „reverii ale copilåriei” trezite de Eminescu, când Galaction s-a
nåscut în 1879? Gh. Cunescu – prin grija cåruia a apårut edi¡ia din 1987 (din
al cårei aparat critic am preluat ¿i noi câteva citate) – este categoric, iar diverse
indicii din scrierile lui Galaction atestå valabilitatea afirma¡iilor lui:

„Astfel, Gala Galaction, în anii copilåriei sale, n-a auzit de Eminescu – nici numele!
Råsfoia cår¡ile ¿i se uita la ilustra¡ii. ªi-a amintit de ele când a evocat anii copilåriei. A
pomenit «Voin¡a na¡ionalå» ¿i pamfletul efemer «Toroipanul», pe care vedea douå bâte
serioase, simbolul concret al argumentelor electorale. (...)

De¿i elevul de la Ro¿iorii de Vede, viitor scriitor, începuse så citeascå cår¡i cu
haiduci (chiar se gândise så scrie ¿i el, «cu foc», un roman despre Iancu Jianu ¿i altul
despre Tudor Vladimirescu) ¿i Poeziile lui V. Alecsandri, împrumutate de la Biblioteca
«Profesorilor Asocia¡i», ¿i a råmas admirator fidel «acelui rege-al poeziei», n-a citit
nici o carte de Eminescu! ¥n iunie 1890, la terminarea ¿colii primare, directorul ei,
institutorul I. Ionescu (autor de manuale ¿colare), în cuvântul de råmas-bun de la
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absolven¡i, s-a referit la noul poet român, cu sfâr¿it trist: Mihai Eminescu (altå datå a
afirmat cå a våzut, în acest an, pesemne tot în Biblioteca «Profesorilor Asocia¡i», cartea
de poezii eminesciene, editatå de Titu Maiorescu). Atât!” (subl. ns.).

„Adora¡ia adolescentului”? Posibil, dar de ce l-am crede acum? Cunescu
– care ar trebui så fie în temå – scrie, vrând probabil så arate cât de profund ar
fi fost legat Galaction de Eminescu:

„...deseori a reprodus strofe din poeziile lui Eminescu în scrierile sale literare ¿i în
articole.

Din stihuri eminesciene a fåcut titluri de articole, precum : «Printre tomuri
bråcuite» (Scrisoarea I), generic al unui ¿ir de recenzii despre cår¡i; «Dintr-un <Carmen
Saeculare> ce-l visai ¿i eu odatå» (Scrisoarea IV); «Fericeascå-l scriitorii, toatå lumea
recunoascå-l» (Scrisoarea I); «Batalioane a plebei proletare» (¥mpårat ¿i proletar);
«La ce zådårnicia (!) pårerilor de råu» (Despår¡ire) ¿.a. S-a referit nominal la M. Eminescu
în numeroase contexte (articole de criticå socialå, despre scriitori, limbå literarå, poezii).
¥ncât se poate risca afirma¡ia, cu multe ¿anse de certitudine, cå Gala Galaction este
scriitorul român care a apelat cel mai mult la numele, autoritatea ¿i poezia lui Mihai
Eminescu” (Gh. Cunescu, Eminescu în con¿tiin¡a lui Gala Galaction – text care precede
biografia Mihai Eminescu, edi¡ia 1987).

Niciodatå înså, adåugåm noi, nu a aprofundat nici opera acestuia,
nici via¡a. Pur ¿i simplu l-a folosit ca pe o unealtå de mare „autoritate”,
cum bine observå editorul lui. Cuvintele elogioase? Fri¿ca de pe tort.
Italienii au cuvântul panciafichista (pacifist profitor); am putea inventa
¿i noi un termen asemånåtor: „biografist”.

Din råspunsul dat de Galaction în Cronica rezultå cå Leon Onicescu a
fost foarte insistent, bombardându-l cu scrisori. Ce con¡ineau acestea ¿i cum
de Gala Galaction, care declara melodramatic cå simte cå are de achitat o
„datorie intimå” fa¡å „geniul nefericitului poet” ¿i care constatase cât de
såracå era informa¡ia privind via¡a acestuia, n-a bågat în seamå un document
atât de pre¡ios? Cum de petele albe din copilåria lui Eminescu l-au atras mai
mult decât perioada în care, nu-i a¿a?, acesta era atacat de acea „bestie
sângeroaså ¿i perfidå” ziså nebunie? Cum de ¿i el ¿i cei de la Flacåra,
altminteri interesa¡i de „istoria ideilor ¿i a dispozi¡iunilor de spirit ale unui
poet de concep¡ii profunde” (subl. ns.), n-au vrut så cunoascå detalii despre
contextul în care apåruserå La steaua ¿i De nu-mi vii (de celelalte poezii
trimise lui Negruzzi nu ¿tiau) sau despre activitatea creatorului care
pregåtea Kamadeva?
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Galaction se declarå gata oricând så foloseascå însemnårile primite de la
Onicescu ca så scrie „ceva despre Eminescu la M-rea Neam¡u”, piedica fiind,
pasåmite, amicul Locusteanu, cåci „Ar vrea så le utilizeze el”. Lucrurile sunt
prea cusute cu a¡å albå pentru a fi luate în serios. Locusteanu a murit la scurt
timp, a¿a cå, de-ar fi fost sincer în råspunsul din Cronica, dupå aceea, Galaction
putea så preia în lini¿te datele din manuscrisul lui Onicescu. Sau måcar în a
doua edi¡ie a monografiei, apårutå în 1924 cu titlul Via¡a lui Mihai Eminescu,
putea aduce vorba fie ¿i numai de simpla existen¡å a unor martori oculari
identifica¡i, rezumând întreg con¡inutul însemnårilor lui Onicescu într-o frazå,
douå (cum a procedat A. Z. N. Pop în 1962). N-a fåcut-o, de¿i, spre exemplu,
la 15 iunie 1924, acela¿i Galaction se aratå dispus a-i fi recunoscåtor
unui fost „con¿colar” al lui Eminescu „dacå s-ar hotårâ så adune, în câteva
pagini de caiet, ¿i så ne dåruiascå amintirile sale” despre Eminescu
(Adevårul literar ¿i artistic). De ce n-o fi reac¡ionat la fel ¿i în cazul lui
Onicescu? Din nou ajungem la suspiciunea legitimå cå textul trimis de
Onicescu revistei Flacåra cuprindea amintiri care stricau scenariul lui
Galaction, Zosin ¿i al¡ii ca ei, deja båtut în cuie.

Ce con¡ineau notele lui Onicescu, de-au speriat critica ¿i pe unii ziari¿ti?
¥n orice caz, nu varianta A. Z. N. Pop, care respectå atât de cuminte „linia”
încât putem spune chiar cå e prea limpede cå textul a fost elaborat cu scopul
de a o întåri.

De la un moment dat, Cålinescu a început så ciuguleascå ¿i el informa¡ii
din manuscrisul lui Onicescu (versiunea A. Z. N. Pop). Când îl introducem în
ecua¡ie ¿i pe „divin”, apar ciudå¡enii noi, dar lucrurile prind så se mai lumineze.

¥n edi¡ia întâi a Vie¡ii lui Mihai Eminescu, Cålinescu nu a preluat nici o
informa¡ie din manuscrisul Onicescu. Concret, iatå principalul pasaj introdus
de „divin” dupå 1932, marcat cu litere italice:

„...se înseninå ca prin farmec ¿i scrisorile sale sunt o dovadå de aceasta. Când poetul
se desmetici, ar fi fugit într-un sat din apropiere, în hainele spitalului. Fusese adus la
mânåstire într-o completå lipså, într-o «mizerie de nedescris». Burlå îi dåduse un palton
lung pânå peste genunchi. Casierul, spre a distra pe poet, îl puse så copieze ni¿te tabele
de nutriment ¿i Emi-nescu mårturisi disperat cå a gre¿it, amestecând ma-zårea cu fasolea.
Ca ¿i când nici un vål nu ar fi trecut asupra min¡ii sale...”

Surprinzåtor, „divinul” nu a adåugat sursa la bogata bibliografie a lucrårii
sale. La fel, atrage aten¡ia faptul cå varianta Z. N. Pop a textului a apårut doar
dupå moartea lui Cålinescu. Pânå atunci singurele citate pe care ¿i le-a îngåduit
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Augustin Z. N. Pop însumau 10 cuvinte, prezentate în urmåtoarea ordine:
„Casieri-Administrator”, „se înseninå ca prin farmec” ¿i „mizerie de
nedescris” (Contribu¡ii..., 1962). Nici o literå în plus! Din cauza acestor cuvinte
înså, mult timp l-am crezut pe A. Z. N. Pop a fi primul istoric literar care a
invocat numele lui Onicescu, prezentând vag ¿i con¡inutul „memoriului” lui.
Adevårul este altul.

¥n 1958, la rubrica Cronica optimistului, sub titlul Eminesciene, Cålinescu
scrie ¿i urmåtoarele rânduri (Contemporanul, nr. 3 din 24 ianuarie):

„Mi s-a comunicat un ms. semnat Leon Onicescu, din sept. 1890, cu titlul Eminescu
la Månåstirea Neam¡u. Subscriitorul declarå a fi fost în toamna 1886 «Casieri
Administrator ospiciului de aliena¡i». Folosesc din el ceea ce mi se pare util.”

Cu câteva excep¡ii, ceea ce urmeazå nu sunt pasaje din textul lui Onicescu,
ci parafrazåri pe care Cålinescu le dicta cititorului român. S-ar pårea cå
„divinul” chiar era convins cå fiecare va lua repede Via¡a lui Mihai Eminescu,
operând în text modificårile anun¡ate de el atât de senten¡ios, imaginându-¿i,
probabil, cå tot românul are opera lui sub pernå, cu un pix de busuioc alåturi.
Dar iatå textul:

„La p. 404: «...poetul fu predat de un gardist din Ia¿i în ziua de 9 noembrie 1886,
Ospiciului de aliena¡i de lângå Mânåstirea Neam¡ului. I. Caragiani se gråbi så cearå
înlocuirea lui din postul de subbibliotecar (19 noiembrie)». «Aci petrecu Eminescu vreo
cinci luni îngrijit înså cu mai multå bågare de seamå, medic fiind un dr. Ursulescu. Leon
Onicescu casier-administrator, în lipsa cåruia intrase, îl gåsi în haine ospitalice¿ti ¿i cu
bonetå pe cap într-o camerå cu încå unsprezece aliena¡i, unii furibunzi, ¿i fårå nici o
excep¡ie de tratament. Poetul era totu¿i mul¡umit ¿i vesel, nedându-¿i socotealå unde se
aflå. ¥n primele luni de iarnå...» P. 405: «Din ianuarie se înseninå ca prin farmec ¿i
scrisorile sale sunt o dovadå de aceasta»” (urmeazå pasajul citat de noi mai sus).

A¿adar, de o jumåtate de secol, istoricii literari cunosc ¿i folosesc textul
unui manuscris despre care prea pu¡ini au aflat cå i „s-a comunicat” lui
Cålinescu pe cåi ferite ochiului public, majoritatea ¿tiind doar cå a fost publicat
de A. Z. N. Pop. Formularea lui Cålinescu este de-a dreptul aiuritoare ¿i nu
are nici o justificare. Nimeni nu poate pretinde cå aici ar fi fost interven¡ia
ocultå a Partidului unic. ªi-atunci, de cåtre cine i „s-a comunicat” acel
manuscris ¿i, mai ales, unde este acesta acum?

Poate pentru cå ¿tia mai bine decât noi care e adevårul, titlul urmåtoarei
cronici din Contemporanul (publica¡ie din al cårui comitet director
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Cålinescu fåcea parte din aprilie 1957) este: „Despre biografie”. Citåm
chiar de la început:

„Foarte mul¡i socotesc cå pentru a scrie biografia unui scriitor este trebuin¡å de
cât mai multe documente ¿i cå o biografie se vulnereazå dacå, dupå apari¡ia ei, într-un
timp dat, ies la ivealå noi hârtii: coresponden¡å, acte publice sau alte asemenea. Sunt
persoane suferind de o adevåratå anxietate când aflå cå în vreun fond a intrat o pieså
informativå nouå ¿i se tem chiar så încheie cartea. Personal, am uzat atât de mult de
documenta¡ie, uneori punând chiar voluptate în a descoperi imposibilul, ¿i nu fårå
succes, împingând ¿i pe al¡ii din apropierea mea la astfel de desfrâuri, încât nu pot så
declar în chip simplist cå cercetarea exhaustivå este de osândit. Ba chiar îmi displace
informa¡ia repezitå ¿i un demon interior må împinge  så tulbur pe al¡ii cu alte amånunte
pe care le dibui, mali¡ios, când totul pårea încheiat. Când nu mai gåsesc o hârtie, må
duc la locul de na¿tere, så zicem, al scriitorului, îl descriu ca-ntr-un roman, ¿i iatå un
document nou, la care arhivistul nu se gândea. Totu¿i, îmi exprim adesea scepticismul
asupra arhivisticei excesive, ocolind voluntar unele mårun¡i¿uri, ¿i prietenii mei se
mirå de aceastå contradic¡ie paradoxalå.”

¥n ceea ce prive¿te exactitatea biografiilor sesizåm apropierea opiniilor lui
Cålinescu ¿i a celor de la Flacåra anului 1914 (reamintim pårerea revistei:
„Oarecare exageråri de preciziune ¿i de detalii ale savan¡ilor «istori¿ti» intrå
deadreptul în categoria acestor inutile indiscre¡iuni”).

¥n anumite privin¡e, subscriem la spusele lui Cålinescu. Acele „noi hârtii”
de care ne îndeamnå så nu ne speriem pot fi într-adevår irelevante ¿i, în
consecin¡å, tratate ca atare. Dar oricât de nesemnificative ar fi, ele au prioritate
în fa¡a unor zvonuri aberante, precum acela cå în copilårie Eminescu ar fi
decapitat un cârd de gâ¿te. Cine se încumetå (precum Cålinescu) så men¡ioneze
toate tâmpeniile debitate de unul ¿i de altul, are obliga¡ia så contabilizeze ¿i
fiecare „hârtie” existentå. Tentativa de a prezenta integral informa¡iile despre
via¡a cuiva råpe¿te libertatea (oricum foarte limitatå) de a compensa petele
albe cu descrieri „ca-ntr-un roman”, vehiculând imagini din stocul personal,
cåci una e så fie ceva frumos, alta e så fie (¿i) adevårat.

De asemenea, nu credem cå se poate face abstrac¡ie de nici o „hârtie” de
soiul „coresponden¡å, acte publice sau alte asemenea” nou descoperitå, dacå
aceasta contrazice cu temei ceea ce au apucat unii så spunå sau ceea ce este
„publicamente sciut”, ca så folosim termeni din epocå.

Nu ¿tim precis ce a vrut „divinul” så spunå prin arhivisticå excesivå, dar
socotim cå tocmai slaba documentare ¿i excesiva implicare a romancierului

(deci, inversarea raporturilor fire¿ti în elaborarea unei monografii veridice) au
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produs trista lui monografie. Degeaba „sunå” aceasta bine, dacå nu
recupereazå adevårata imagine a celui cåruia îi este dedicatå, producând o
proiec¡ie mult prea personalå ¿i, uneori, de-a dreptul iresponsabilå. ¥n
recuperarea trecutului, forma literar-artisticå poate fi binevenitå, înså niciodatå
prioritarå. Istoria nu-i beletristicå, iar biografiile marilor personalitå¡i umane
trebuie så råmânå puncte de reper în istorie, nu obiect de divertisment al
unor guralivi care în exces de metafore nu ¿tiu cum så le cheltuie.

Un lucru este cert: arhivistica (excesivå sau nu, dar obligatoriu autenticå)
este singura în måsurå så stopeze campaniile injuste împotriva sau în favoarea
cuiva. S-a temut Cålinescu de lumina rece a informa¡iei din documente? De
aici ¿i transformarea lui în sitå exclusivå pentru documentele mai vechi ¿i
mai noi?

Astfel de opinii privind arhivistica au fost exprimate la o såptåmânå
dupå ce Cålinescu tocmai invocase pretinsa existen¡å a manuscrisului lui
Onicescu Era, repetåm, anul 1958. „Divinul” nu a mai revenit asupra
misteriosului document ce-i fusese „comunicat” de nu se ¿tie cine ¿i care se
gåsea nu se ¿tie unde (cu excep¡ia lui Z. N. Pop, starea se perpetueazå ¿i
aståzi), låsând lumea så creadå ce-o vrea. Datå fiind imposibilitatea celorlal¡i
de a vedea ¿i ei pretinsul manuscris, nimeni nu putea fi acuzat dacå s-ar fi
întrebat: ¿i dacå totu¿i tovarå¿ul deputat de la Academie minte? Câ¡i au înså
îndråzneala de a se purta firesc? De exemplu, conform notelor de la sfâr¿itul
lui Hyperion. I (1973), G. Munteanu preia câteva informa¡ii din manuscrisul
acesta plin de mistere, dar o face indirect, indicând drept surså lucrarea lui
A. Z. N. Pop. Medicul I. Nica (Mihai Eminescu. Structura psiho-somaticå,
1972) se aflå în situa¡ie identicå, de cuminte copiator, care, la simplå apåsare
pe buton, func¡ioneazå chiar ¿i dacå nu-i a¿ezi nimic pe ecran. Asemenea
speciali¿ti sunt vehiculul ideal al insinuårii ¿i al neadevårului.

¥n 24 ianuarie 1958, când Cålinescu a anun¡at cå ar exista „un ms. semnat
Leon Onicescu, din sept. 1890, cu titlul Eminescu la Månåstirea Neam¡u”,
un nou Cui al lui Pepelea a fost båtut ¿i de-atunci mul¡i istorici literari ¿i-au
legat de el sforile pe care-¿i întind frazele.

Patru ani dupå aceea, Editura Academiei Republicii Populare Române
avea så publice lucrarea lui A. Z. N. Pop, Contribu¡ii documentare la biografia
lui Mihai Eminescu (1962). ¥n clipa lansårii acestei cår¡i, lucrurile au pårut a
fi limpezite pe nea¿teptate, cåci autorul prezintå în premierå o altå pieså
interesantå:

„Un document nou confirmå amintirile lui Onicescu” (subl. ns).
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¥n mod normal, din acest moment, eventualele suspiciuni care ar fi planat
asupra lui Cålinescu trebuiau så disparå. Este înså o problemå: nici acest

document, care „confirmå amintirile lui Onicescu” nu poate fi våzut. Când
indicå locul în care s-ar gåsi respectivul „document nou”, A. Z. N. Pop parcå
transmite în direct un reportaj de pe Lunå: „¥n colec¡ie particularå, de unde-l
transcriu”. Altfel spus, cele douå documente (apårute nu se ¿tie când, de unde
¿i în ce context) s-ar confirma reciproc, singurul neajuns fiind acela cå nici
unul dintre ele nu existå!

Manuscrisul atribuit lui Onicescu ¿i a¿a-numitul „document nou” (este
vorba de textul semnat Gh. Bojeicu, pe care îl vom prezenta îndatå) sunt siamezi.
Prin botezul documentar såvâr¿it de Cålinescu (cu ¿tiin¡a lui A. Z. N. Pop,
bånuim), lucrurile iau o turnurå nouå, nea¿teptatå. Brusc, devine mai pu¡in
propriu så vorbim de varianta A. Z. N. Pop a însemnårilor lui Onicescu (cum
am fåcut-o pânå acum), mai plauzibilå pårând a fi varianta Cålinescu, dar
nefiind exclus ca lucrurile så fie ¿i mai complicate.

¥n versiunea consacratå, textul lui Onicescu vine månu¿å celor care sus¡in
teoria lui Gala Galaction, Cålinescu sau Augustin Z. N. Pop. Dar la fel de
bine i-a servit ¿i pe G. Munteanu ori I. Nica. Starea de lucruri ne aminte¿te
de Logica lui Kant, unde acesta scrie referitor la „prejudecata fa¡å de
autoritatea persoanei”:

„Cînd ne clådim cunoa¿terea, referitoare la obiecte, care se bazeazå pe experien¡å
¿i mårturie, apelând la autoritatea altor persoane, nu ne facem vinova¡i prin aceasta
de nici o prejudecatå. ¥n aceste cazuri, autoritatea personalå trebuie så constituie
într-adevår fundamentul judecå¡ilor noastre, cåci nu putem experimenta ¿i nici cuprinde
chiar totul cu propriul nostru intelect. – Dacå facem înså din autoritatea altora motivele
asentimentului nostru în scopul cunoa¿terii ra¡ionale, atunci admitem aceste cuno¿tin¡e
din simplå prejudecatå. Cåci adevårurile ra¡ionale sunt valabile anonim; aici nu ne
întrebåm: cine a spus aceasta, ci ne întrebåm ce anume a spus? (...) La aceasta se
adaugå faptul cå autoritatea persoanei serve¿te indirect ¿i spre a ne måguli vanitatea.
A¿a cum supu¿ii unui despot puternic sunt mândri de faptul cå acesta îi trateazå pe to¡i
în mod egal, astfel încât persoana cea mai neînsemnatå se poate crede egalå cu
persoana cea mai distinså, cåci ambele, fa¡å de puterea nemårginitå a suveranului, nu
valoreazå nimic, tot atât de egali se socotesc ¿i admiratorii unui mare om, cåci avantajele
pe care ei in¿i¿i ar putea så le aibå unul asupra celuilalt sunt apreciate ca nesemnificative
fa¡å de meritele marelui om. – Din aceastå cauzå, marii oameni proslåvi¡i nu oferå
altceva decât motivul înclina¡iei pentru prejudecata autoritå¡ii persoanei.”

De ce a fost ¡inutå ascunså mårturia lui Onicescu? Din moment ce era
socotit element „suplimentar ¿i esen¡ial peste ceea ce se cunoa¿te asupra
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pacien¡ii lui Eminescu între 1886-1887" (A. Z. N. Pop), nu era firesc så vadå
lumina tiparului îndatå ce a fost recuperatå din – zice acela¿i – „arhiva lui
N. Locusteanu”? De ce nu s-a întâmplat a¿a? Pentru cå autentica mårturie a
lui Onicescu contrazicea teoriile existente privind internarea lui Eminescu la
Neam¡, iar varianta Cålinescu/Z. N. Pop încå nu fusese conceputå, ea apårând
mult mai târziu, dupå 1932 (foarte probabil, în 1958)? Un prim argument în
acest sens stå însu¿i faptul cå „divinul”, de¿i avea pe mânå un Institut al
Academiei ¿i o publica¡ie profilate chiar prin titulaturå pe „istorie ¿i teorie
literarå”, nu a tipårit el însu¿i manuscrisul ce-i fusese „comunicat” (de
facsimil ce så mai vorbim?).

Scopul acestor documente nevåzute, dar cu sârg folosite? Confec¡ionarea
unor „probe materiale” privind pretinsa internare a lui Eminescu în ospiciul
de la Neam¡. Nu ¿tim dacå ¿i în ce måsurå a fost implicat ¿i Cålinescu, dar e
clar cå „divinul” fie a fost påcålit de plåsmuitor (de¿i atari tentative erau
extrem de riscante în anul 1958), fie s-a complåcut, prefåcându-se cå nu
vede cum este dus de nas, fie... mult mai råu.

Faptul cå în „Bibliografie eminescianå: via¡a” Cålinescu nu indicå explicit
existen¡a „memoriului” lui Leon Onicescu are o unicå explica¡ie rezonabilå:
¿tia bine cå dacå-l trece trebuie så indice ¿i sursa. (¥n Bibliografia monografiei,
la pozi¡ia 247 citim: „G. Cålinescu, Eminesciene, în Contemporanul, nr. 3
din 24 ianuarie 1958", dar asta råmâne o acoperire pur formalå, întrucât
prea pu¡ini ¿tiu cå în acel articol Cålinescu îl invocå ¿i pe Leon Onicescu. ¥n
plus, aceasta nu rezolvå problema sursei: unde este documentul în sine?)
Cum se cunoa¿te, tema de cercetare privind via¡a lui Eminescu a fost decenii
bune monopol cålinescian (îndeosebi, dupå pirueta de la 23 august 1944).
ªi asta cu acordul tacit al Academiei Române, care, vom vedea, nu a
reac¡ionat nici atunci când ilustrul ei premiat a publicat falsa fotografie a lui
Eminescu, de¿i îi fuseserå aduse „argumente peremptorii ale neautenticitå¡ii
ei”, ba nici când aceea¿i falså fotografie a fost „reluatå de editori ¿i în edi¡iile
postume criticului”. Så mai fi avut Cålinescu ¿i alte încåpå¡ânåri de acest soi,
de prea ambi¡ios Goe al literaturii române? Ne este cu atât mai greu så ne
pronun¡åm, cu cât nici cu A. Z. N. Pop nu ne e ru¿ine, falsuri de-ale lui fiind
prezentate chiar în paginile acestei anchete jurnalistice. S-au potrivit cei doi,
ca sacul ¿i peticul? A cåzut mågårea¡a pe A. Z. N. Pop, pentru cå el a fost cel
care a publicat „memoriul” lui Onicescu, în 1983 (vezi ¥ntregiri documentare
la biografia lui Eminescu)?

Dar Galaction?
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Din Scriitori români (1978) aflåm – între altele – cå Gala Galaction era
„Fiul arenda¿ului Nicolae Pi¿culescu ¿i al Chiriachiei”, cå a urmat „¿coala
elementarå în satul natal (Dide¿ti, Teleorman – n. ns.) ¿i la Ro¿iorii de Vede”,
iar liceul în Bucure¿ti, cå a devenit „doctor în Teologie la Cernåu¡i (1909)” ¿i
cå „se preo¡e¿te în 1922". Mai aflåm cå acest „Prof. de teologie (1926)” a fost
¿i un „militant democrat ¿i antifascist”, care „dupå Eliberare activeazå
sus¡inut în pag. presei progresiste”. ªi se pare cå a ac¡ionat convingåtor:
„Deputat în Marea Adunare Na¡ionalå (1946), Vicepre¿edinte al S[ocietatea]
S[criitorilor] R[omâni] (1946); membru al Acad. ([24 mai] 1947). Ordinul
muncii, clasa I (1954).” MDE ne informeazå cå ar fi primit „Premiul na¡ional”
(1935), nu se ¿tie nici de cine acordat, nici pentru ce ¿i neconfirmat de alte
izvoare, iar de la Gh. Cunescu aflåm cå „G. Ibråileanu l-a de-clarat, de la
primele titluri, «scriitorul român cel mai însemnat care o apårut în regat de
la Sodoveanu în-coace»”. Gusturi ¿i gusturi.

A avut teologul Gala Galaction ¿i un crez socio-politic? Dacå „crez” e
prea mult spus, o „simpatie” se pare cå a existat. ¥n Dic¡ionar enciclopedic
român (1964), unde i se acordå nea¿teptat de mult spa¡iu tipografic, fraza de
încheiere sunå a¿a:

„Dupå Eliberare, G[alaction]. a sprijinit prin scris ¿i prin activitatea sa ob¿teascå
opera de construire a socialismului”.

Din acest punct de vedere (¿i poate nu numai), a fost apropiat de „divin”,
care scrie cu mâna lui într-o foarte scurtå „Autobiografie” cå a „combåtut
direc¡ia pro-germanå ¿i legionarismul, fiind citat de M. Roller în Istoria
României”, a „militat neîntrerupt în preså la gazete ¿i reviste supravegheate
de Partidul Comunist”, în încheiere men¡ionând efectul: „Dealtfel sunt de la
crearea Adunårii Na¡ionale deputat, precum ¿i din decembrie 1950 deputat al
Sfatului Regional Gala¡i” (16 iunie 1951).

Nu acuzåm ¿i nici nu ironizåm. Libertatea de op¡iune a fiecåruia
trebuie respectatå (cât timp nu se demonstreazå cå exercitarea ei dåuneazå
altora). Nu în¡elegem de ce unii cautå så ascundå aceste realitå¡i. Dacå
Galaction sau Cålinescu s-ar fi ru¿inat de ele, de ce au ac¡ionat precum se
¿tie? Iar dacå lor nu le-a fost ru¿ine, cum de îndråznesc al¡ii så-i prezinte
a¿a cum le-ar conveni dumnealor aståzi, cåci ieri au tåcut mâlc? A critica
drept „nepotrivite” editårile unor astfel de realitå¡i istorice indubitabile,
constituie nu doar o sfidare a adevårului, ci ¿i o neru¿inatå tentativå de
prostire în fa¡å a întregii societå¡i române¿ti.
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De unde lipsa de nuan¡e? De unde consensul în lumea litera¡ilor, de
obicei destul de dezbinatå? Råspunsul pare så-l dea tot Cålinescu, care, fårå
pistol la tâmplå ¿i ¿tiind cå nu mai avea prea mult de tråit a scris rânduri
precum urmåtoarele:

„¥n august 1944 nu eram voios, eram totusi încrezåtor. Cu câ¡iva ani în urmå, când
¡årâna patriei noastre fusese cotropitå, må hotårâsem så lepåd nepåsarea detestabilå
la unii scriitori de atunci pentru res publica ¿i så lupt din toate puterile mele, cu
condeiul, prin viu grai ¿i chiar cu fapta spre a ajuta pe patrio¡i så fereascå patria
noastrå de nenorociri ¿i så aducå o rânduialå nouå. Am «trådat», cum se zicea pe
atunci, impasibilitatea artei, adicå nepåsarea ei olimpicå de cele temporale, dar azi
sunt mândru de aceastå trådare, cu care am fost consecvent ¿i care socotesc cå în loc så
dåuneze operei artistice a dat, la cei care au fåcut acest lucru, mai multå via¡å. Nu eram
singur. ¥n jurul meu s-au strâns îndatå o ceatå de tineri care, to¡i, au devenit combatan¡i
ai ideii democratice ¿i azi sunt nume notorii în echipa de lucru a frontului socialist” –
subl. ns.; (Douåzeci de ani, Revista de istorie ¿i teorie literarå, nr. 3-4, din anul 1964).

Aici, în ultimele cuvinte subliniate, så stea explica¡ia vehemen¡ei cu care
– prin tåcere – Cålinescu este „periat” de propriile convingeri, „dezinfectat”
ideologic cu de-a sila, pentru a fi apoi tras la ¡iplå ¿i expus în muzeu? Acum ne
intereseazå mai pu¡in care erau acele „nume notorii în echipa de lucru a frontului
socialist”. Ajunge så citim presa de dupå 1989 spre a în¡elege de ce apropierea
lui Cålinescu de fosta putere politicå îi albe¿te pe unii.

Problema nu este atât una personalå, a fiecåruia în parte.
Dacå panoramåm evolu¡ia cercetårilor asupra fenomenului Eminescu,

constatåm cå – întâmplåtor sau nu – principalii artizani au, într-un fel sau
altul, un „ceva” care-i une¿te: Academia Românå.

Am invocat mai sus un premiu primit – potrivit MDE – de Gala Galaction
în 1935, precizând cå alte surse nu confirmå informa¡ia. Aflåm în schimb cå
în 1915, adicå în anul imediat urmåtor apari¡iei monografiei Mihai Eminescu,
Academia a gåsit de cuviin¡å så îl premieze pentru Bisericu¡a din Råzoare,
volumul de nuvele cu care Gala Galaction a debutat editorial (Dic¡ionar
cronologic. Literatura românå). (Fårå voie ne amintim cå tot Academia l-a
premiat ¿i pe Cålinescu.) Strict informativ, recitim cå în anul 1915, Negruzzi
s-a aflat în conducerea Academiei Române: pânå la 30 mai 1915 a fost
vicepre¿edinte, iar din 28 mai acela¿i an a devenit secretar general. (Maiorescu
a fost ¿i el vicepre¿edinte al Academiei, în perioada 1880-1884 ¿i din
primåvara lui 1886 pânå în cea a anului urmåtor.) De asemenea, tot strict
informativ, amintim cå prima lucrare serioaså a lui A. Z. N. Pop a apårut la



162 Nr. 6-9Semnele timpului

Editura Academiei, iar N. Zaharia, autorul monografiei denigratoare intitulate
Mihai Eminescu, via¡a ¿i opera lui (1912) a fost custode al Bibliotecii
Academiei Române. Academicieni au fost ¿i I. D. Caragiani ¿i N. Gane,
personaje-cheie în sceneta lui P. Zosin, care au acceptat ca numele lor så fie
folosit de acesta, spre a „demonstra” cå Eminescu ar fi fost internat la Neam¡.
Academician a fost ¿i Barbu Låzåreanu (care, în plus, a ajuns ¿i director al
Bibliotecii Academiei). Atunci când a intervenit atât de penibil în cazul
Eminescu, neurologul Gh. Marinescu a ¡inut så sublinieze sub semnåtura
din ziar cå este ¿i academician. Academician era ¿i I. E. Torou¡iu, care în
cazul Eminescu a fost evident împotriva adevårului. Academician este ¿i
N. Manolescu (recent înscåunatul pre¿edinte al Uniunii Scriitorilor), care,
ca ¿i Cålinescu, „orienteazå” o revistå de culturå (instrument ideal pentru
cine ar dori så limpezeascå incertitudinile), dar care, când e vorba de via¡a
lui Eminescu, în loc så ne zdrobeascå cu probe materiale, ne face så
zâmbim ¿i când tace imperial, ¿i când combate cu simpatica vehemen¡å a
necunoscåtorului tenace (afirma¡iile sale sunt pe hârtie, dar se plimbå vioaie
¿i pe Net). ¥ntreg Institutul condus de Cålinescu a fost înfiin¡at de Academie
(pentru „divin”, zic mul¡i dintre cei bine informa¡i ¿i avem temeiuri så îi
credem – cu un mic amendament, care nu-¿i are aici locul). Volumul XVII al
edi¡iei Mihai Eminescu. OPERE a apårut sub coordonarea directorului
Bibliotecii Academiei Române ¿i academicianului „de onoare”, Gabriel
ªtrempel. Mai nou, Eugen Simion, pre¿edintele Academiei se prezintå ¿i
dânsul drept coordonator, dar al costisitoarei edi¡ii Manuscrisele Mihai
Eminescu. ¥ndeosebi dupå „înghi¡irea” edi¡iei lui Perpessicius, s-a instaurat
un – så-i zicem – monopol academic asupra lui Eminescu. Un monopol
exercitat prin diverse persoane, alese ori doar sus¡inute de Academie pe
criterii de ea cunoscute. Nu insinuåm nimic, punctând, pur ¿i simplu, ni¿te
coinciden¡e care, cine ¿tie?, ne-ar putea ajuta cu altå ocazie.

Så revenim la Onicescul nostru. Ce så se fi întâmplat, totu¿i, în 1914-1915 ¿i
de ce? Oare Leon Onicescu avusese ocazia så îl întâlneascå pe Eminescu, pe
când acesta era gåzduit la Månåstirea Neam¡ului? Citise peste vreo trei decenii
biografia scriså de Galaction ¿i, våzând cå acesta spune cu totul altceva decât
våzuse el cu ochii lui la Neam¡, adresase Editurii (sau revistei) Flacåra un
text prin care contesta internarea lui Eminescu în ospiciul de lângå Månåstire?
Cei de la Flacåra, prin¿i între ciocan ¿i nicovalå, så-¿i fi declinat orice
råspundere ¿i, scuturându-se de Galaction (care nici nu mai colabora la ei),
så-l fi îndrumat så se adreseze acestuia, la Cronica? N-ar fi imposibil, numai
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cå asta ar însemna cå reac¡ia autenticului Onicescu s-a produs în 1915, dupå
apari¡ia revistei Cronica. Pare mai plauzibil decât versiunea lui A. Z. N. Pop,
conform cåreia Locusteanu i-ar fi råspuns lui Onicescu în august 1914, iar
Galaction abia în octombrie urmåtor. Cum data råspunsului lui Galaction nu
poate fi puså la îndoialå, nu ne-ar mira deloc så aflåm cå într-adevår
Locusteanu i-a scris lui Onicescu (ce anume? de ce oare nu se spune?) în
august, dar în august 1915, nu 1914.

Subiectul råmâne deschis.


Cam atât despre textul semnat Leon Onicescu. Parcurgerea lui integralå
ne-a aråtat cå aceastå încropire de fapte nu se aseamånå deloc cu ceea ce scrie
Zosin, dar nici cu nara¡iunea puså pe hârtie de Rudolf ªu¡u (textul acestuia,
Eminescu la M-rea Neam¡ poate fi citit în Anexa 15). Compunerea semnatå
Onicescu de încå nu se ¿tie a cui mânå nu con¡ine exageråri cu „escremente”
întinse pe ziduri ori cu izbiri „de pere¡i ¿i de balcoane”, dar nici nu are drept
personaj central pe cineva apatic. Altfel spus, este între aceste douå extreme.
Linia de mijloc pe care o traseazå din necesitate va fi îngro¿atå printr-o nouå
„descoperire”: povestea puså în seama zisului Gh. Bojeicu.

Copiii din flori ai Istoriei literare

Istorici literari ne înva¡å cå despre plecarea lui Eminescu de la Månåstirea
Neam¡ului ar oferi unele detalii ¿i un anume Gheorghe Bojeicu. Vom prezenta
textul în cauzå, a¿a cum apare în lucrarea lui A. Z. N. Pop (Contribu¡ii…).
Privitor la surså, am mai spus, numitul noteazå laconic cå documentul s-ar
gåsi într-o „colec¡ie particularå”.  Nu ne mai spune ¿i a cui era respectiva
colec¡ie ori, måcar, dacå se gåse¿te în ºarå sau în stråinåtate (în vreo… bancå
elve¡ianå, cum s-a mai întâmplat). Pu¡inele-i cuvinte au înså ¿i partea lor bunå:
ne asigurå cå responsabilitatea privind exactitatea transcrierii ¿i autenticitatea
documentului revin exclusiv lui Augustin Z. N. Pop.

Iatå textul, împreunå cu fraza introductivå a istoricului:

„Un document nou confirmå amintirile lui Onicescu. Sunt comunicårile scrise ale
lui Gheorghe Bojeicu, fost coleg de ¿coalå cu Eminescu la Boto¿ani, avocat mai târziu
¿i într-o vreme director la «Spiridonie» :

«Am cunoscut pe Mihai Eminescu cam prin 1864, în <Gimnaziul> din Boto¿ani.
Eram unsprezece elevi între cari Ioan Vrânceanu, fost pre¿edinte la Curtea de Apel,
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Alecu Carp, neam al lui Pilat, Filotescu, ºintå, Moira, Zota, Mure¿ianu, de la Dorohoi,
Licu, avocat la Boto¿ani ¿i Argenti, inginer la Boto¿ani, ace¿ti doi din urmå cari singuri
tråiesc aståzi.

Era cuminte, lini¿tit, retras, pu¡in cam misantrop ¿i se înfuria când nu i se dådea
pace. La o grevå nu a voit så la parte.

Nu l-am mai våzut pânå în 1875 la Ia¿i. Locuia în casele foastei M-me  Alexandru
din Strada Låpu¿neanu (foaste Lepådatu, actuale Pollak). Må duceam adeseori la
Mihai Vasiliu, care locuia alåturi.

La 1887, l-am regåsit prin Martie, în Mânåstirea Neam¡, unde fusese internat încå
din Noembrie 1886, cum îmi spunea el singur. Intendent era o rudå a mea Leon Onicescu,
acum pensionar la Vaslui, ¿i care l-a tratat foarte bine. Se plângea cå a fost internat ca
nebun, protestând cå n-a fost nebun. Doctor era, titular, Dr. Ursulescu, care înså venia
odatå sau de douå ori pe såptåmânå. În stabiliment func¡iona ca un fel de medic, în
permanen¡å, Balomir. Cât am stat eu, în caså chiar la Onicescu, unde Eminescu lua
masa regulat, am avut impresia cå era perfect sånåtos. Doctorul spitalului declarase ¿i
el cå poate så påråseascå oricând asilul – înså nu avea mijloace cu ce så plece. ¥n
April, în septåmâna luminatå, Joi, am tocmit o tråsurå ¿i am plecat cu dânsul ¿i am
venit pânå la Pa¿cani cu gând de a veni cu dânsul în Ia¿i. ¥n drum, de la Mânåstire la
Târgu-Neam¡ului, mi-a aråtat locul în care pierduse geamantanul, la venirea sa,
întovårå¿it de un sergent.

La Pa¿cani s-a întâlnit cu Ioan Creangå ¿i Miron Pompiliu, cari veniau de la un
Congres didactic de la Bråila. To¡i trei ståruiam de dânsul så vinå la la¿i ¿i så nu se
ducå la Boto¿ani, unde are så dea peste Scipione Bådescu, cu care are så se apuce iar
de chefuri. Eminescu mi-a spus cå se duce la Boto¿ani ca så vadå pe sora sa Doamna
Aglae Drogli ¿i cå pe urmå se întoarce imediat la Ia¿i. Ne-am despår¡it cu aceastå
promisiune din partea lui, înså de atunci eu nu l-am mai våzut.

Tot timpul cât am stat cu dânsul la Neam¡, vre-o zece zile, ne duceam aproape în
fiecare zi în pådurea din apropiere, tolonindu-ne pe iarbå ¿i Eminescu cânta cântece
eroice ¿i de jele, cu voace foarte frumoaså, a¿a cå gåsiam o adevåratå distrac¡ie în
societatea lui. Tot de-acolo, mai înainte, a dat poezia «Vezi rândunelele se duc»
intendentului Onicescu, dupå cum mi-a spus acesta, ca så o trimeatå la «Convorbiri
literare». Credin¡a mea ¿i a lui Onicescu era cå aceastå poezie îi fusese inspiratå de o
doamnå a unui farmacist din localitate, Doamna Czenkli.

Luni, 16 iunie 1919.”

Aceste rânduri nu au apårut niciodatå în facsimil (¿i, foarte posibil, nici
nu o så le vedem vreodatå) ¿i nici nu avem ¿tiin¡å ca documentul så fi fost
contestat de biografii lui Eminescu, de istoricii sau de criticii literari.
Informa¡iile par neutre (ba, într-o oarecare måsurå, chiar favorabile lui
Eminescu, prin precizarea cå acesta a contestat starea de alienare pe care i-ar
fi dibuit-o procurorul ¿i medicii). Dar ¿arpele cu clopo¡ei nu pare naturå
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moartå, pânå când te mu¿cå? Nara¡iunea datå publicitå¡ii de versatul
descoperitor A. Z. N. Pop are datele de bazå ale oricårei întâmplåri fericite:
iacå Eminescu la ospiciu, sånåtos ¿i sus¡inând gratuit spectacole „în pådurea
din apropiere”, dar neavând parale de drum, ¿i iacå Bojeicu, trimis ca de
Pronie, gata så facå o faptå bunå!

Despre autor nu se ¿tie, practic, nimic cu certitudine (ba, potrivit lui
N. V. Bålan, numele lui nici n-ar figura în documentele ¿colii în care pretinde
cå ar fi fost coleg cu Eminescu). Putem bånui cå el trebuie så fi fost de vârstå
apropiatå cu Leon Onicescu, cu care sus¡ine cå s-ar fi înrudit. Faptul se deduce
din declara¡iile celor doi, ambii întâlnindu-l pe Eminescu pe când ¿i ei ¿i el
erau elevi în Boto¿ani. (L. Onicescu: „Eu îl cuno¿team [pe Eminescu] din
copilårie de la Boto¿ani. El nu må cuno¿tea”. Gh. Bojeicu: „Am cunoscut
pe Mihai Eminescu cam prin 1864, în «Gimnaziul» din Boto¿ani. Eram
unsprezece elevi...”). Oare Leon ¿i Gheorghe, s-or mai fi våzut vreodatå (de,
ca neamurile) dupå 10 aprilie 1887? Un lucru este sigur: pentru ca Bojeicu
så ¿tie cå Onicescu devenise pensionar ¿i cå locuia în Vaslui, nu era musai så
fie rudå cu el, informa¡ia fiind la îndemâna celor cårora acesta din urmå
afirmå cå le-a trimis „memoriul”, adicå a acelui grup din care au fåcut  parte
¿i Galaction, Cålinescu ¿i A. Z. N. Pop. Asta ca så nu mai spunem cå nu e
obligatoriu så fie realå.

Oricât de superficial ai citi textul ¿i oricât credit ai acorda celor care ¡i-au
pus la dispozi¡ie acest „document nou” despre Eminescu, î¡i sar în ochi ni¿te
ciudå¡enii, så le zicem. Presupunând cå documentul existå ¿i cå a fost scris de
cine se pretinde, publicarea ¿i con¡inutul lui iscå mai multe nedumeriri ¿i ne
obligå så facem o serie de observa¡ii ¿i precizåri.

1) De unde se ¿tie cu precizie cine e autorul, dacå acesta nici nu se
prezintå, nici nu semneazå?

2) Ce vor så fie, în fond, aceste rânduri atribuite acestui Bojeicu?
Scrisoare, mårturie smulså la Poli¡ie, memoriu, poem în prozå? ¥n
Contribu¡ii…, la Indice, A. Z. N. Pop le prezintå drept: „Scrisoarea-memoriu
a lui Gheorghe Bojeicu cu comunicåri despre via¡a lui Mihai Eminescu la
ospiciul de la Mânåstirea Neam¡ului”. A¿adar, scrisoare-memoriu! Din ce
reiese cå ar fi a¿a ceva? Cui i-a fost adresat acest document, ce context aparte
l-a împins pe autor så-l redacteze în 1919, la 32 de ani de la consumarea faptelor,
¿i, nu în ultimul rând, ce spera så ob¡inå prin a¿a-zisa „scrisoare-memoriu”?
Unde a stat pititå aceastå hârtie alte decenii, astfel încât,  în 1962, adicå,
dupå al¡i 43 de ani (în total, 75 de ani dupå evenimentele relatate), acest
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Columb al literaturii române, zis ¿i A. Z. N. Pop så o publice ca pe un
„document nou”, aflat în neprecizata „colec¡ie particularå”?

¥ntrebåri fårå råspuns. ªi de-ar fi singurele!
3) Autorul nu spune nici un cuvânt despre vântul care-l împinsese spre

balamuc, acesta fiind, totu¿i, un loc în care nu se prea înghesuie cei care vor
så se recreeze. Cå o fi existat, cândva, un avocat cu numele Gh. Bojeicu,
rudå cu L. Onicescu? Dumnezeu så-l odiheascå! Cå o fi ajuns dumnealui
„într-o vreme director la «Spiridonie»”? Cinste lui! Nici una, nici alta dintre
aceste douå posibile realitå¡i nu demonstreazå cå numitul s-ar fi întâlnit cu
Eminescu în ospiciu ¿i cå au petrecut împreunå o orå, o zi sau zece. Ancheta
noastrå jurnalisticå ne-a convins de câteva lucruri nea¿teptate, între care ¿i
acela cå, în cazul Eminescu, folosirea numelor defunc¡ilor pentru a lansa

informa¡ii ireale este o practicå. De asemenea, am dovedit cå anumite
documente (unele, redactate de bårba¡i ilu¿tri) con¡in neadevåruri bine ticluite
înainte de a fi puse pe hârtie. De aceea, real så fi fost Bojeicu ¿i cu mâna lui
så fi scris textul în discu¡ie, în circumstan¡ele ¿tiute, oricum l-am trata cu
pruden¡å.

4) Bojeicu sus¡ine cå ar fi fost gåzduit de Onicescu („Cât am stat eu, în
caså chiar la Onicescu”). Posibil ¿i-aceasta, numai cå Onicescu nu numai
cå nu-i pomene¿te numele, dar precizeazå cå, la plecare, persoana care „l-a
luat cu el” pe Eminescu „pânå la Pa¿cani”, a plecat „din Monastire” (de
unde deducem cå fusese cazatå în arhondaric sau într-o chilie închiriatå) ¿i,
în plus, se chema Buzescu, nu Bojeicu.

Strict informativ, conform unor documente oficiale din acel timp,
„stabilimentul båilor de la ospiciul aliena¡ilor din m[ånåsti]rea Neam¡ din
punct de vedere al între¡inerilor laså mult de dorit, cantitatea alimentelor
bolnavilor din acel ospiciu se pare insuficientå” (vezi raportul cåtre Direc¡ia
sanitarå a Ministerului de Interne, datat 19 iulie 1886, publicat de Gh. Ungureanu
– Eminescu în documente de familie). Cum în vara anului 1891 Vlahu¡å
gåse¿te un ospiciu cåruia curå¡enia ¿i ordinea îi råpeau orice „aspect de caså
de nebuni”, deducem cå neajunsurile semnalate se remediaserå.

5) Câtå determinare î¡i trebuie ca så te prefaci a nu observa cå în relatårile
zisului Bojeicu, afarå de ¿tirea cå Eminescu se socotea internat fårå motiv,
nu gåse¿ti nici cea mai måruntå informa¡ie despre tema vreunei conversa¡ii
pe care cei doi ar fi avut-o, în cursul celor zece zile petrecute împreunå?
(Contabilice¿te vorbind, dintr-un total de 473 de cuvinte, câte con¡ine textul,
cu datå cu tot, numai 246 se referå la fapte petrecute în ospiciul nem¡ean, în
prezen¡a autorului.)
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¥n schimb, surprizå, Bojeicu sus¡ine cå s-ar fi bågat în vorbå ¿i ar fi dat
sfaturi båtrâne¿ti taman la Pa¿cani, unde, dacå Eminescu s-ar fi întâlnit cu
Creangå ¿i M. Pompiliu, el trebuia så fie mai mult element decorativ.

6) ªederea lui Eminescu în ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului a avut
doar doi martori oculari, care ar fi pus pe hârtie amintiri legate de acest moment:
Bojeicu ¿i ruda lui Onicescu. Nici unul, nici celålalt nu se referå la formalitå¡ile
de externare, impuse prin Decretul 1012/1867, care stipuleazå:

„¥ndatå ce un smintit ’¿i-a redobândit sånåtatea ¿i medicul primar îl declarå cå
este în stare a e¿i din ospiciu, se libereazå prin ordinul såu fårå nici o amânare,
dându-i-se la mânå un bilet de liberare din ospiciu, fårå aråtarea diagnosei boalei de
care a suferit” (articolul 13).

Oare medicul primar trebuia så completeze chiar degeaba acel „bilet de
liberare din ospiciu” sau din cauzå cå, în lipsa acestui act, o persoanå abia
ie¿itå din balamuc risca så fie aduså înapoi de cåtre cei care o internaserå?

Nici Bojeicu, nici Onicescu nu precizeazå ce diagnostic i-a fost pus lui
Eminescu ¿i/sau în ce a constat tratamentul. Så facem apel la secretul
profesional? Am fi acceptat o asemenea explica¡ie, în cazul în care textele
celor doi ar fi fost redactate curând dupå moartea lui Eminescu. N-a fost cazul,
atunci când s-au a¿ternut ¿i ei pe scris acesta având puse în seamå nu unul, ci
un snop de diagnostice aberante. De aceea, dacå Eminescu ar fi fost la ospiciu
¿i dacå ei ar fi fost cine pretind cå sunt, cunoa¿terea acestor detalii ar fi fåcut
chiar necesarå limpezirea lucrurilor, punându-i la punct pe cei de teapa lui
Zosin sau ªunda. Or, pe cât se vede, nu fac decât så-i sus¡inå implicit.

Bojeicu sus¡ine cå medicul a declarat cå Eminescu „poate så påråseascå
oricând asilul”. Cui a declarat? Lui Bojeicu? Vorba-i vorbå, înscrisu-i înscris,
iar medicul nu elibera pacien¡ii prin ordin verbal.

7) Se mai sus¡ine în aceastå epistolå care ne-a påcålit destul timp cå
Bojeicu ¿i Eminescu ar fi dat concerte-n luncå, mergând „aproape în fiecare
zi în pådurea din apropiere, tolånindu-ne pe iarbå...” (subl. ns.). Reamintim
cå faptele se petreceau în prima decadå a lui aprilie, într-o zonå råcoroaså.
Dacå am crede cå numitul Bojeicu a existat, ne-am spune cå ar fi posibil ca el
într-adevår så se fi tolånit în acele zile reci de cap de primåvarå în iarba din
pådure ¿i så fi råcit. Nefiind cazul, nu putem decât så ne gândim cå autorul
scrisorii se credea prea bine protejat, pentru a se mai osteni så mintå credibil.

8) Eminescu ar fi continuat så råmânå în balamuc, doar pentru cå „nu
avea mijloace cu ce så plece”. Cu alte cuvinte, så credem cå tocmai lui,
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obi¿nuit så batå drumurile, calea cåtre libertate i-ar fi fost baratå cu succes de
un drum pe care, pe jos så fi mers, îl putea parcurge în nici douå zile? Dacå
ar fi så-l credem pe R. ªu¡u, care afirmå cå Eminescu se trezea pe la 5
diminea¡a, dupå care începea o plimbare prin cerdac, care „¡inea neîntrerupt
vre-o 5 ceasuri, fårå nici o clipå de odihnå, fårå nici un popas în mersu-i
nervos”, ar trebui så admitem ¿i cå, numai în intervalul dintre clipa de¿teptårii
¿i dejun, el parcurgea zilnic vreo 25 de kilometri (se ¿tie cå, atunci când
merge cu pas normal, un om parcurge aproximativ 5 kilometri într-o orå).

9) Bojeicu declarå ¿i cå l-ar fi acompaniat pe Eminescu „pânå la Pa¿cani
cu gând de a veni cu dânsul în Ia¿i”. S-a petrecut la Pa¿cani ceva ie¿it din
comun, care i-a determinat så î¿i modifice traseul? Ar fi precizat Bojeicu. Så
ne gândim cå Eminescu îi ascunsese proaspåtului „amic” destina¡ia lui? De
ce-ar fi fåcut-o? Din pruden¡å? Nu. Oricât de suspicios ar fi fost Eminescu ¿i
oricât de bine organiza¡i ar fi fost cei care i-au vrut råul, nu putem merge cu
bånuiala atât de departe.

O explica¡ie trebuie, totu¿i, så existe.
Oare atunci când a påråsit Månåstirea Neam¡ului, Bojeicu nu-¿i întrebase

tovarå¿ul de drum încotro vrea så meargå? Ba da, era obligatoriu. ªi iatå de
ce. Bojeicu sus¡ine cå Eminescu avea acceptul medicului pentru a påråsi
stabilimentul, dar cå îi lipseau banii de drum. Atunci ar fi intervenit el, zâna
bunå, care ar fi tocmit o tråsurå. Putea s-o ia fårå så ¿tie unde vrea så ajungå?

Så admitem cå în mintea lui Bojeicu era atât de bine imprimat gândul cå
Eminescu trebuie så meargå la Ia¿i, încât nu l-a mai întrebat? De-ar fi fost
a¿a, în primul rând, omul nostru trebuia så aibå o cât de micå surprizå, aflând
cå Eminescu avea cu totul altceva de gând. Nici vorbå! ¥n relatarea lui,
individul trece direct la scena în care, zice el, „To¡i trei ståruiam de dânsul
så vinå la la¿i”. ¥n al doilea rând, lipse¿te men¡ionarea celeilalte surprize,
întâlnirea lui Eminescu cu Creangå ¿i cu Pompiliu, ca ¿i cum revederea fusese
planificatå! ¥n al treilea rând, aspectul pecuniar ne obligå så ne întoarcem
din nou la buzunarele lui Eminescu, prin care se zicå cå sufla vântul: Bojeicu
vorbe¿te de tråsurå, dar nu mai spune nimic de biletul de tren, pe care
Eminescu era obligat så-l cumpere. Scåpare måruntå, dar fatalå.

10) Individ care pare venit de nicåieri, ca så plece niciunde, necunoscutul
Gh. Bojeicu scrie:

„¥n April, în septåmâna luminatå, Joi, am tocmit o tråsurå ¿i am plecat cu dânsul
¿i am venit pânå la Pa¿cani cu gând de a veni cu dânsul în Ia¿i”.
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Pricepem cå, în mod normal, el n-ar fi avut de ce så ajungå în Ia¿i, dar
cå, tot de dragul lui Eminescu, ar fi fåcut-o ¿i pe-asta. Precizarea zilei de
„Joi” atrage aten¡ia asupra unei alte neconcordan¡e. Zosin, ancora cea mare
a scenariului... sifilitico-alcoolic, scrie cå Eminescu ar fi påråsit ospiciul în
ziua de 10 aprilie. Precum ¿tiu ¿i ateii, Pa¿tele cade mereu Duminica. Dacå
Joia Luminatå s-a nimerit pe 10 aprilie, automat Pa¿tele s-ar fi sårbåtorit pe 6
aprile. Problema este cå 6 aprilie 1887 a picat într-o zi de luni, nu de duminicå.
¥n consecin¡å, trebuie så alegem între Zosin ¿i Bojeicu, deoarece, cât timp
calendarul nu se fixeazå prin tragere loto, nu existå posiblitatea så aibå dreptate
¿i unul ¿i celålalt – ceea ce, bineîn¡eles, nu înseamnå cå n-ar putea gre¿i
amândoi.

11) A¿a cum s-a våzut, textul este datat 16 iunie 1919, fiind redactat,
repetåm, la nu mai pu¡in de 32 de ani de la petrecerea evenimentelor pe care
le evocå. Dacå putem admite cå, datoritå importan¡ei sårbåtorii, autorul a
re¡inut cå era Såptåmâna Luminatå, dacå mai acceptåm ¿i cå, pornind de la
acest reper, a stabilit ¿i luna, aprilie, ne vine mult mai greu så credem cå ar fi
memorat ¿i ziua såptåmânii. O putere de rememorare ie¿itå din comun este
capabilå så deruleze role întregi de „film”, în vreme ce amicul Bojeicu oferå
doar douå-trei fotograme, ¿i-alea ¿terse. Mezilicul informativ cu care a ie¿it
la rampå nu se eviden¡iazå prin detalii, con¡inând doar generalitå¡i ¿i date
neverificabile. ªi totu¿i existå o informa¡ie care lipse¿te din textul lui Onicescu:
referirea la prezen¡a unui anume Balomir, care „func¡iona ca un fel de medic,
în permanen¡å”. Numai cå, ne asigurå Cålinescu, de existen¡a acestui „alienist
improvizat ¿i nåstru¿nic”, Vlahu¡å scrisese încå din 1889. Deci informa¡ia
nu este ineditå.

12) Bojeicu scrie cå ar fi petrecut cu Eminescu „vre-o zece zile”, din
care o treime o reprezentau cele închinate ¥nvierii, moment cu totul aparte în
cursul unui an. Or, potrivit lui, zilele ar fi fost ca trase la ¿tan¡å, cu drumuri în
pådure, tolåniri în iarbå ¿i audi¡ii muzicale. Nici o vorbå despre noaptea

¥nvierii, atât de impresionantå, mai ales într-un låca¿ ca Månåstirea
Neam¡ului – unde, scrie Onicescu, „amicii” ar fi inten¡ionat så vinå ca „så
petreacå cu el”.

¥ncotro a pornit Bojeicu de la Pa¿cani? La Boto¿ani nu, la Ia¿i iarå¿i nu,
pentru cå singur declarå cå la Ia¿i n-ar fi mers decât pentru a nu-l låsa pe
Eminescu singur, iar, dacå ¿i-ar fi schimbat decizia, ar fi spus cå a fåcut
drumul în compania lui Creangå ¿i Pompiliu. Plecând din aceea¿i garå, dar
în direc¡ii diferite, Eminescu ¿i Creangå nu puteau porni simultan. Cum pe
Eminescu nu l-a urmat, Bojeicu mai avea trei posibilitå¡i: så råmânå în Pa¿cani,
så plece cu Creangå ¿i Pompiliu, ori så o apuce într-o direc¡ie necunoscutå,
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ducându-se Dumnezeu ¿tie unde. Indiferent care variantå ar fi ales-o, era de
a¿teptat ca „memorialistul” nostru så adauge câteva cuvinte, fie ¿i doar pentru
a spune în ce ordine au påråsit gara cei trei. „Ne-am despår¡it”, scrie el, fårå
så men¡ioneze cine a råmas pe peron så a¿tepte trenul urmåtor.

Subcon¿tientul îl împinge pe autorul acestui text contradictoriu så facå ¿i
alte gre¿eli. Iatå câteva exemple:

„La Pa¿cani s-a întâlnit cu Ioan Creangå... To¡i trei ståruiam de dânsul... Eminescu
mi-a spus cå se duce la Boto¿ani... Ne-am despår¡it cu aceastå promisiune din partea
lui, înså de atunci eu nu l-am mai våzut” (subl. ns.).

¥n prima frazå, Bojeicu se uitå pe sine, afirmând: „La Pa¿cani s-a întâlnit”,
nu „ne-am întâlnit”, cum era firesc, dacå relatarea nu era una imaginarå. ¥n
fraza urmåtoare, numårå mai bine ¿i se include în discu¡ie prin formularea
„to¡i trei”, dupå care îi måturå din scenå pe Creangå ¿i Pompiliu, dând un
recital solo: „Eminescu mi-a spus...”, nu „ne-a spus” ¿i „ne-am despår¡it”
(„ne-am” nu îi include ¿i pe Creangå ori Pompiliu, promisiunea privind
revenirea în Ia¿i fiind fåcutå doar lui Bojeicu). A¿adar, junele Bojeicu îl våzuse
pe Eminescu în 1864, îl mai întâlnise în 1875, iar în 1887 îi smulgea
promisiuni, ca unui copil, înainte de a-i da drumul så plece la joacå?

13) De ce mergea Eminescu la Boto¿ani? „Ca så vadå pe sora sa Doamna
Aglae Drogli”, råspunde bine informatul Bojeicu, dupå care adaugå, spre
lini¿tirea publicului: „pe urmå se întoarce imediat la Ia¿i.” De unde ¿tia
Eminescu cå Aglae s-ar afla la Boto¿ani? Coresponden¡a lui Eminescu în
timpul pretinsei internåri a fost mult mai bogatå decât se recunoa¿te? Noi
suntem convin¿i cå da, dar de ce al¡ii nu acceptå acest lucru nici ca ipotezå,
de¿i citeazå cu hårnicie din textul lui Bojeicu?

I-a scris Eminescu Harietei, pentru a-¿i anun¡a venirea sau pentru a o
întreba dacå mai este valabilå invita¡ia fåcutå pe când locuia în Ia¿i? Posibil,
înså nu obligatoriu, deoarece, a¿a cum scrie presa vremii, la sosirea în Boto¿ani
el n-ar fi inten¡ionat så stea acolo prea mult timp:

„Marele Bard va petrece ’n mijlocul nostru câte-va zile” (Curierul român din
12 aprilie 1887).

14) Creangå, Pompiliu ¿i Bojeicu ar fi dorit så-l ia pe Eminescu cu ei, la
Ia¿i, doar pentru ca acesta så nu se-ntindå la båuturå în Boto¿ani. Suspectå
afirma¡ie, care a devenit literå de lege doar pentru cå ea convine unor reputa¡i
biografi ¿i epigonilor acestora! ¥n ceea ce ne prive¿te, nu credem cå I. Creangå
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¿i-ar fi amintit cu teribilå spaimå de ceea ce Bojeicu prezintå cu abilitate ca
fiind notorii chefuri trase de Eminescu în compania lui Bådescu. ªi asta pentru
cå tot bibliografia vânturatå de speciali¿ti ne-o aratå.

¥ntâi, în acea perioadå (1884–1886), Bådescu nu locuia în Ia¿i. ¥n al
doilea rând, se zice ¿i se scrie cå tot pe atunci Eminescu ståtea unde îl puneai
¿i nu vorbea neîntrebat, fiind, a¿adar, inapt pentru ceea ce se cheamå
„chefuri” [chef = „petrecere zgomotoaså cu mâncare, båuturå (¿i cântec)”
– DEX]. ¥n al treilea rând, nu e de acceptat ideea cå sindicatul local de „amici”,
de o parte, ¿i fiara Bådescu, de cealaltå, ¿i l-ar fi disputat pe Eminescu,
câ¿tigând mai mereu cel din urmå. ¥n al patrulea rând, lipse¿te orice informa¡ie
care så facå plauzibilå ideea cå tocmai discretul Creangå ar fi manifestat
vreodatå fa¡å de „bådia Mihai” nedelicate¡ea care i se pune în seamå. ¥n
sfâr¿it, dacå Bojeicu mårturise¿te cå, dupå 1875, l-a mai revåzut pe Eminescu
abia în 1887, de unde ¿tia el cå în intervalul 1884–1886 Eminescu mergea
deseori cu Bådescu la båuturå?

¥n aceastå pretinså teamå cå, o datå ajuns în Boto¿ani, Eminescu ar putea
„så se apuce iar de chefuri” stå cheia, care, ca ¿i în alte a¿a-numite amintiri,
a dus la apari¡ia unei false påreri despre „chefliul” Eminescu.

Se impun câteva precizåri.
A fost Eminescu un mare båutor, care pierdea måsura? Afarå de câteva

mizerabile ¿i confuze bârfe post-mortem, din intervalul 1884–1886, istoria
literarå nu a re¡inut nimic în acest sens. Cu excep¡ia lui Negruzzi, care, când
descrie prima apari¡ie a lui Creangå la Junimea, invocå o unicå asemenea
stare, nimeni nu a mai îndråznit så spunå cå l-ar fi întâlnit vreodatå pe
Eminescu beat. Iar Negruzzi scrie:

„Eminescu veni cu el într’o Sâmbåtå seara la mine acaså, dar la intrarea lor în
Junimea un zâmbet a sburat pe buzele tuturora. ªi Creangå ¿i Eminescu erau ro¿i[i] la
fa¡å, aveau ochii tulburi, ¿i rideau lini¿tit cu fericirea omului beat (subl. ns.): ei veneau
împreunå direct dela Borta Rece, o cârciumå vestitå pentru vin vechi de Cotnar.
Intrarea aceasta în Junimea i-a fost spre bine lui Creangå! Tot ce s’a cetit ¿i discutat în
acea searå el le-a auzit mult mai frumoase prin perdeaua be¡iei, a visat de ele noaptea
¿i a doua zi diminea¡a s’a de¿teptat Junimist înfocat, precum a ¿i råmas pânå la
moarte” (subl. ns.).

Aser¡iunea nu numai cå se referå la un moment izolat, petrecut înainte
ca Eminescu så intre în jugul de la Timpul, dar reprezintå ¿i o percep¡ie vådit
partizanå a momentului relatat. Cum am aråtat cu altå ocazie, al¡ii, chiar
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adversari ai lui, sus¡in exact contrariul:  Eminescu ¿i Creangå ar fi stat destul
de mult prin cârciumi, dar ¿i-ar fi trecut timpul nu bând, ci discutând – nimeni
nu ¿tia despre ce, to¡i fiind curio¿i så afle. De altfel, în paginile dedicate
exclusiv lui Eminescu, Negruzzi nu mai invocå vreun alt moment similar – nici
måcar în perioada a¿a-zisei „întunecåri”.

Slavici î¿i aminte¿te:

„Dupå spusa unora, Eminescu a fost om neså¡ios, pornit spre îmbuibåri, ba chiar
¿i spre desfrâu.

Eu nu pot så spun decât cå nu-l ¿tiu a¿a nici din timpul pe care l-am petrecut împreunå
la Viena ¿i-n urmå la Ia¿i, nici mai ales de la Bucure¿ti, unde numai rar de tot trecea ziuå
fårå ca så ne-ntâlnim, ¿i mi-e greu så cred cå fa¡å cu mine a fost mai få¡arnic decât fa¡å cu
al¡ii. Îl ¿tiu om cu deosebire cumpåtat în ceea ce prive¿te ori¿ice trebuin¡å trupeascå,
câteodatå chiar pornit spre ascezå, ¿i nu o datå l-am våzut supårat de obscenitå¡ile altora.

Apoi, evitând så pomeneascå numele lui Negruzzi ori al lui M. Pompiliu,
cele mai probabile surse ale informa¡iei, Slavici continuå:

„Se zice, îndeosebi, cå la Ia¿i fåcea cu Creangå chefuri pe la «Bolta-Rece». Se
poate. Creangå era fårå îndoialå om de dragul cåruia bei bucuros un pahar mai mult
decât de obicei ¿i nu-¡i pårea în urmå råu c-ai fåcut-o. Eu n-am fost înså acolo ¿i ¿tiu
numai cå cu mine n-a chefuit niciodatå, iar cu al¡ii nu l-am våzut chefuind.

De båut bea, ce-i drept, ¿i el, ca ori¿ice om cuminte. E plåcutå starea sufleteascå în
care te afli dupå ce ai båut – a¿a, mai pe gustate -câteva påhare de vin bun ¿i ¡i se pare
cå e o mul¡umire så tråie¿ti în aceastå lume de altminteri plinå de neajunsuri. De
asemenea mul¡umiri nu putem înså noi oamenii så avem parte decât påstrând måsura
cuvenitå. Eminescu nu bea decât rar, când se nimerea ca cineva så-i închine un pahar
de vin bun, ¿i de la felul vinului atârna câte pahare bea. Eu o singurå datå l-am våzut
ame¡it de båuturå, dar tot nu beat” (subl. ns.).

Existå înså ¿i douå-trei relatåri tenden¡ioase (la care, probabil, se referå
¿i Slavici), ai cåror autori, profitând în mod ticålos de încrederea cititorului,
mizeazå pe faptul cå imagina¡ia acestuia va suplini ceea ce ei nu au îndråznit
så spunå ei.

¥n scrisoarea-raport din 14 mai 1886, Miron Pompiliu îl în¿tiin¡eazå pe
Maiorescu despre „amicul” comun:

„De un timp în coace, de¿i nu mai pråpåde¿te nop¡ile pe la cafenelele chantante,
de¿i nu-l ståpâne¿te patima båuturii ca mai înainte, dar a contractat alte apucåturi nu
mai pu¡in înjositoare”.
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Curios cum acele pretinse apucåturi înjositoare, mai u¿or explicabile în
cazul unui alcoolic, ar fi apårut doar dupå ce Eminescu ar fi scåpat de „patima
båuturii”! De asemenea, este de mirare cå lipse¿te orice semnal de alarmå tras la
vreme, adicå atunci când Eminescu tocmai ar fi început så bea peste måsurå.

Am auzit exprimatå ¿i opinia cå istoricii literari nu au spus anumite lucruri
despre Eminescu, din prea multå… pudoare! Bancuri. Cei la care ne referim
sunt din soiul celor acuza¡i de Eminescu cå

„prin sute de mii de coli de hârtie tipårite au corupt definitiv bunul sim¡ atât de
caracteristic al românului, fåcând, din oameni cumin¡i ¿i a¿eza¡i, oameni cari nu mai
pot în¡elege nimic din câte-i încunjurå, nici legi, nici limbå, nici obiceiuri. Espresia
cristalizatå a acelor epidemii spirituale ¿i fizice sunt temni¡a ¿i spitalul. În caracterele
degenerate ale celei dintâi vezi lipsa de religie, lipsa de con¿tiin¡å de drept, nåscute
prin subminarea bisericei;

în organismele decrepite ce ni se prezintå ’n spital, ni se aratå jårtfele presiunii
economice” (Revista statisticå, august 1876).

Unul dintre cei mai furibunzi sus¡inåtori ai teoriei privitor la „alcoolicul”
Eminescu a fost doctorul P. Zosin. Spirit accentuat iresponsabil, el a scris
încå din 1903 cå, în ceea ce-l prive¿te pe Eminescu, „fondul såu originar de
bizarerie se manifesta mai cu putere, relevând ceea ce alieni¿tii francezi
numesc degenerescen¡å”, precizând mai încolo cå degenerescen¡a asta, oricât
de avansatå ar fi fost ¿i oricât s-ar fi încordat, „nu l’ar fi putut scoate din
mijlocul societå¡ei, dacå nu se alåturau al¡i doi capitali factori morbizi :
al-coolismul ¿i sifilisul” (vezi revista Spitalul, articolul Nebunia lui Eminescu,
1903 – textul integral se aflå în Anexa 13).

Calm ¿i precis ca lama bisturiului, afirmå cå abuzul „de båuturi
spirtoase” comis de Eminescu, dacå te ui¡i bine la el, „reese din numeroase
do-cumente”. Atât de multe sunt acele documente, încât doctora¿ul nostru,
ne¿tiind pe care så-l apuce mai întâi, nu ne mai prezintå nici unul. ¥n locul
lor, o citeazå pe C. Emilian, cântând înså o arie dintr-o altå operå, pe celebrii
medici Iuliano & Bogadan, cu diagnosticul lor stabil ca zefirul („aliena¡iune
mentalå cu accese acute, produse probabil de gome sy-philitice la creer ¿i
exacerbate prin alcoholism” – subl. ns.), ba chiar ¿i pe un gardian (crescut
dintr-una din multiplele ¿i inventivele personalitå¡i ale lui Zosin), apoi
parafrazeazå diagnoze aberante ce ar fi figurat într-un registru pe nu care nu
l-a våzut decât el singur ¿i, în fine, îl cheamå la barå pe Maiorescu, ca så
depunå mårturie, de¿i, în 1886, se împlineau mai bine de trei ani de când
acesta nu mai vorbise cu „alcoolicul” Eminescu.
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¥n pagini trecute, când nu puneam la îndoialå internarea lui Eminescu în
ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, ne-am exprimat supriza fa¡å de
prezen¡a a douå diagnosticuri – întâi manie furibundå, apoi delirium tremens
(delir alcoolic acut). Acum, când informa¡ii noi ne obligå så verificåm mai
atent pe ce anume elemente concrete se sprijinå aceastå poveste ¿i dacå
interpretarea datå unor documente con¡inând formulåri eliptice nu a fost cumva
gre¿itå din cauza iner¡iei atât de greu de ståpânit, nepotrivirile ne apar ¿i mai
evidente. Cum nu este aici locul unei analize mai ample, ne mul¡umim så
spunem cå prezen¡a diagnosticului: delirium tremens nu este întâmplåtoare,
alcoolismul ¿i sifilisul fiind pe atunci cele mai ra¡ionale ¿i mai comune

explica¡ii care se puteau da unei ståri de alienare (reale ori pretinse).
Publicând mizerabilul lui articol, socialistul P. Zosin a fåcut un imens serviciu
detractorilor lui Eminescu, în rândul cårora s-a înscris voluntar.

Mesajul este cam acesta: Eminescu tråsese tare la måsea înainte de a merge
la Neam¡ ¿i se afla în permanent pericol de a redeveni „alcoolic”. Dovadå?
Zådårnicia încercårii „amicului” Pompiliu, care vrea så-l întoarcå de pe calea
pierzaniei. Pentru cei mai suspicio¿i, în scenå a fost inclus ¿i prietenul Creangå,
care n-a avut nici el mai mult spor în aceea¿i tentativå. Remarcåm cå, brusc ¿i
pentru scurt timp (nici un minut peste strictul necesar!), lui Eminescu îi revine
voin¡a, pierdutå prin paginile lui Maiorescu ¿i ale Emiliancei.

De ce pretinsul exces de båuturå este legat de numele lui S. Bådescu
sau, mai române¿te spus, de ce a cåzut mågårea¡a pe el? Credem cå explica¡ia
se aflå în epistolele Harietei, publicate în volum încå din 1892 – de unde
vråbiu¡ele aspirante la titlul de „biograf” au ciugulit ¿i urmåtoarele informa¡ii:

8 decembrie 1887: „Al 3-lea iarå¿i simt frica de douå ori pe zi, când [Eminescu]
ese la plimbare så nu abuzeze de el vre unu ca Bådescu…”

4 februarie 1888: „…dar Bådescu, când î¿i închipue cå-l va prinde pe Mihai undeva
pe uli¡å cu bani ¿i va be 8 butelci de ¿ampanie, apoi este deplin satisfåcut.”

10 februarie 1888: Maiorescu l-ar fi întrebat pe doctorul Isac, despre Eminescu,
„dacå s’a låsat de båut”.

Observåm cå întrebarea lui Maiorescu, folositå de mul¡i drept dovadå cå
Eminescu ar fi fost ¿i alcoolic, a fost formulatå doar dupå ce Harieta se
våicårise cå pe fratele ei l-ar vâna jumåtate din Boto¿ani, pentru a-i bea banii.
De aceea, nu e complet exclus nici ca magistrul însu¿i så fi fost indus în eroare.

¥ncet-încet, probabilitatea ca textul lui Bojeicu så fie unul plåsmuit cre¿te
¿i tot cre¿te, sporind ¿i legitimitatea întrebårii dacå nu cumva, ca respectabil
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producåtor de falsuri, autorul rândurilor în cauzå preia elemente din
documentele de a cåror autenticitate nu se îndoie¿te nimeni. Dacå se va dovedi
cå este a¿a, simpla cunoa¿tere a unor informa¡ii pu¡in vânturate ne-ar aratå
cå individul nu e un ignorant în materie. Indiferent de pårerea finalå înså,
este cert cå naivitå¡ii sårmanei Harieta i s-a råspuns prin exploatarea cu o
neru¿inare fårå margini a scrisorilor ei – pe de o parte, se spune cå avea
dulcea¡a supremei ignoran¡e, pe de altå parte, cum e nevoie de-o spirochetå,
cum apeleazå la convingerile ei cå Eminescu ar fi suferit de sifilis.

15) „Mi-a aråtat locul în care pierduse geamantanul…”, venind dinspre
Ia¿i spre ospiciu. Ce geamantan avea Eminescu, cåruia Burlå trebuise så-i
cedeze propriul palton? Cine i-a pregåtit respectivul geamantan pentru
„excursie” ¿i cum a påtruns acela, singur, în locuin¡a lui pentru a-l lua, te
întrebi dacå nu l-ai citit pe L. Onicescu. Apoi: cum adicå, pe bucå¡ica de
drum dintre Târgu-Neam¡ului ¿i Månåstire, a pierdut geamantanul (care,
oricine ce-ar zice, e ceva mai mare decât un breloc)? L-a scåpat din mânå ¿i
nu ¿i-a dat seama? S-a a¿ezat pe el la un popas ¿i a plecat, uitând så-l ia?
Aten¡ia distributivå a poli¡aiului dat cu împrumut de Prefecturå era
decuplatå? ªi-apoi, pierderea unui lucru este fapt voluntar, ca så-¡i po¡i aminti
exact ce, unde ¿i când ai pierdut?

N. Georgescu catå så o dreagå:

„Din relatarea lui Leon Onicescu aflåm cå, pe drum, poetul a pierdut geamantanul
– l-a uitat undeva, iar gardianul a refuzat så se întoarcå ¿i så-l recupereze: pierdeau
timpul ¿i... sårbåtoarea care se apropia” (Sfin¡ii Arhangheli Mihail ¿i Gavril – n. ns.).

Trecem peste faptul cå Onicescu era, de fapt, Bojeicu ¿i remarcåm u¿urin¡a
cu care oameni care pretind cå ar vrea så ne prezinte un Eminescu autentic, în
loc så semnaleze falsurile, inadverten¡ele ¿i golurile existente, continuå så le
colporteze ¿i så le dezvolte dupå propria fantezie. Este – ai zice – o mare spaimå,
o disperare în demersul celor care nu vor så accepte cå „nebunia” lui Eminescu
a fost dintotdeauna o minciunå cusutå cu a¡å albå. ¥n fa¡a acestei încåpå¡ânate
pozi¡ii infirmate prin atâtea ¿i atâtea dovezi indubitabile, te întrebi din ce în ce
mai îngrijorat dacå Eminescu a fost ¿i continuå så fie sacrificat doar pentru a
men¡ine nealterat prestigiul câtorva biografi sau dacå, nu cumva, imensul efort
de a mu¿amaliza cu orice pre¡ murdåriile comise în cazul gazetarului Eminescu
nu este menit så protejeze chiar o anumitå politicå, cåreia – se pare – el îi dåduse
de capåt. O politicå fa¡å de care cel care o sluje¿te, cu voie sau fårå de voie,
oricum s-ar numi el, råmâne un simplu pion.
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Despre Leon Onicescu, confundat de N. Georgescu cu Bojeicu, Augustin
Z. N. Pop spune cå ar fi scris urmåtoarele, privitor la prima lui discu¡ie cu
Eminescu, la ospiciu: „Ob-serv înså din convorbirea cu el cå nu-¿i dådea
socoteala unde se afla ¿i nici nu era în stare så spuie voiajul din Ia¿i la
Monastire”. Påi, dacå – în varianta Onicescu – Eminescu nu ¿tia cum ajunsese
acolo ¿i nici nu-l interesa, fiind complet rupt de realitate, cum ar fi ¿tiut cå pe
drum î¿i pierduse geamantanul (ba mai preciza ¿i locul exact!)? ¥n ciuda lui
N. Georgescu probabil, Onicescul lui A. Z. N. Pop nu invocå geamantanul
sau vreo boccelu¡å, måcar, nici atunci când vorbe¿te despre îmbråcåmintea
lui Eminescu, rezumându-se la a afirma contrariul: acesta fusese adus cu ce
avea pe el – ¿i avea haine „cu totul uzate”. Un obiect de îmbråcåminte poate
aråta mai råu decât atunci când îndelunga folosire îl face så fie „cu totul”
degradat? Dacå Eminescu sosise îmbråcat în haine atât de pråpådite, ce putea
så care în geamantan? Smokingul, grijuliu împåturit de „amici”?

Altå fa¡etå: dacå Eminescu ar fi avut cu sine un geamantan ¿i dacå l-ar fi
pierdut, Leon Onicescu ar fi aflat acest lucru înaintea lui Bojeicu ¿i, aproape
sigur, în relatarea scriså l-ar fi folosit ca dovadå suplimentarå cå noul pacient
„nu-¿i dådea socoteala” de nimic sau pentru a justifica de ce ar fi fost nevoie
så-i împumute el propriul geamantan.

N. Georgescu întåre¿te ¿i folclorizeazå o informa¡ie, despre care, cum
aråtam, nu ¿tie nici måcar din ce surså provine. ªi-atunci, a operat o logicå
personalå, de tipul: fra¡ilor, dacå ¿i-a pierdut geamantanul (¿i trebuie så-l fi
pierdut, pentru cå declar sub juråmânt cå eu, personal, am citit pe undeva
chestia asta), este clar cå nu l-a pierdut pentru c-a vrut. ªi dacå nu l-a pierdut
pentru c-a vrut, e clar, ¡ipåtor de clar, lucrul s-a petrecut împotriva voin¡ei
lui. Dar dacå voin¡a lui era så nu piardå geamantanul, pe care totu¿i ni se spune
cå-l pierduse, de ce nu s-a întors ca så-l recupereze? Simplu: pentru cå
Eminescu nu era singur. Era cu un dobitoc de gardian, care mai ¿i pu¡ea a
transpira¡ie ¿i care, fiind cu gândul la be¡ia ce avea s-o tragå a doua zi pe
banii lui cumnatå-såu, pe care probabil cå sigur cå-l chema tot Mihai, l-a dus
în mar¿ for¡at la destina¡ie. E logic, e normal e… e cum trebuie!

Invocarea pretinsei pierderi a geamantului ne indicå înså ¿i altceva mult
mai important: legåtura nevåzutå dintre produc¡ia lui Onicescu ¿i cea a lui
Bojeicu. Spunem asta întrucât Onicescu declarå cå „Eminescu a fost adus la
Månåstire într-o complectå lipså. Cu cât era pe el. ¥ntr-o a¿a mizerie de
nedescris”, pentru ca mai apoi, când vine vorba de „externarea” pacientului,
så scrie: „La plecare am dat lui Eminescu 5 lei de buzunar ¿i i-am oferit un
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geamantan al meu ca så-¿i puie lucrurile”. De unde avem certitudinea cå
Bojeicu a folosit în încropeala lui informa¡ii din textul lui Onicescu?
Råspunsul e simplu: urmårit doar de gândul folosirii acestui detaliu, Bojeicu
afirmå cå Eminescu ¿i-ar fi pierdut geamantanul la venire, când nu-l avea.


Existå ¿i o a treia treaptå de informa¡ii, care ne conving cå scrisoarea lui

Bojeicu (så-i zicem a¿a, spre a simplifica lucrurile) nu con¡ine adevåruri.
16) L. Onicescu declarå cå Eminescu ar fi påråsit ospiciul în tovårå¿ia

altcuiva decât (pretinsa?) lui rudå, Bojeicu:

„S-a întâmplat c-atunci un prieten al meu, G. Buzescu (subl. ns.), så plece din
Monastire ¿i l-a luat cu el pânå la Pa¿cani, înlesnindu-i voiajul pânå la Boto¿ani. La
plecare am dat lui Eminescu 5 lei de buzunar (ca ¿i Maiorescu pentru tråsurå, în 28 iunie
1883! – n. ns.) ¿i i-am oferit un geamantan al meu ca så-¿i puie lucrurile.”

Cite¿ti ¿i te-ntrebi ¿i mai apåsat: Gheorghe Bojeicu, åsta, chiar o fi existat
sau e unul dintre mul¡ii copii din flori al Istoriei literare? Observåm cå el ¿i
Buzescu, amicul lui Onicescu au acelea¿i ini¡iale ¿i, mai mult, numele lor
sunt formate din acela¿i numår de litere, 4 dintre ele (B, E, C, U.), adicå
jumåtate, ocupând aceea¿i pozi¡ie, ca într-un joc cu cuburi pentru copii uituci.

B O J E I C U
B U Z E S C U

Oricum, ambii G. B. s-ar fi despår¡it de Eminescu la Pa¿cani, fapt care,
departe de a mai descâlci i¡ele, le încurcå ¿i mai råu.

Cu câteva zile înainte de a trimite textul la tipar, am intrat în posesia
studiului Eminescu ¿i Boto¿anii, semnat de N. V. Bålan. ¥ntre altele, acesta scrie:

„¥n documentele publicate de Augustin Z. N. Pop apare o informa¡ie presupuså a unui
oarecare Gheorghe Bojeicu, care – dupå cum se afirmå, ar fi fost avocat ¿i, într-o vreme,
director la Spiridonie. Bojeicu pretinde cå ar fi fost coleg de claså cu Eminescu în 1864 la
gimnaziul din Boto¿ani ¿i då chiar amånunte despre poet. Dar aceastå relatare a cårei
existen¡å Augustin Z. N. Pop a semnalat-o într-o «colec¡ie particularå» se contrazice cu
documentele liceului din Boto¿ani, în care numele de «Bojeicu Gheorghe» nu apare nici în
anul ¿colar 1863–1864, nici în anii urmåtori. De asemenea, numele lui Mihai Eminescu nu
apare în nici un catalog sau în vreo matricolå a acestei ¿coli. ¥n schimb, în catalogul clasei
a III-a din anul ¿colar 1863–1864 apare numele de «Buzescu Gheorghe», care bånuim cå a
fost transcris gre¿it de Augustin Z. N. Pop în «Bojeicu Gheorghe».”
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Precum se vede, timide semne de întrebare privind autenticitatea scrisorii
lui Bojeicu au fost formulate încå din 1964. Dar ce folos, dacå nu s-a mers
pânå la capåt, cerându-i-se imperativ lui A. Z. N. Pop så prezinte originalul
sau facsimilul pretinsului manuscris, precum ¿i explica¡ii privind provenien¡a
acestuia! Iar aståzi, cui så-i mai ceri? Cum Leon Onicescu ¿i Gh. Bojeicu se
contrazic, nu se impunea un studiu aprofundat, spre a elimina cel pu¡in pe
unul dintre ei, ca mincinos? Dar chiar ¿i a¿a, existen¡a unor pozi¡ii precum cea
a lui N. V. Bålan råmâne reconfortantå. Când a scris cele de mai sus, Cålinescu
tråia, avea ambi¡ia de a de¡ine monopolul asupra cazului Eminescu ¿i nu-i
lipsea nici influen¡a necesarå pentru a exercita acest monopol.

17) Bojeicu vorbe¿te lini¿tit despre un congres didactic derulat la Bråila,
aruncå în scenå numele lui M. Pompiliu ¿i Creangå, iar biografii neaten¡i iau
noti¡e ¿i scriu cår¡i care se vor temeiuri de istorie literarå. A verificat cineva
dacå la acea datå a avut într-adevår loc invocatul congres? N-am întâlnit nicåieri
confirmarea acestei frumoase speran¡e. A încercat cineva så explice de ce
Creangå ¿i M. Pompiliu, dascåli în ¿coli de grade diferite, au mers de mânå la
aceastå – ai zice – întrunire na¡ionalå a celor ce educå în sistem instu¡ionalizat?

ªi asta, treacå-mergå. Când deschidem înså volumul Ion Creangå. Opere,
inclus de Academia Românå în Colec¡ia „Opere fundamentale”, la Repere
biografice (semneazå Fånu¿ Båile¿teanu)  citim, între altele:

„1886
Boala se agraveazå.
iunie. Cåsåtoria fiului såu Constantin cu Olga, fiica lui Neculai Petrea.
iulie. Merge pentru a treia oarå la curå balnearå la Slånic.
septembrie 25. Ion Creangå ia un concediu medical pe 6 luni.

1887
februarie 25. I se acordå prelungirea concediului medical pânå la sfâr¿itul anului.
– Scriitorul are necazuri cu vecinul såu Vasile Coca, împotriva cåruia se plânge

Primåriei Ia¿ilor.
– Påråse¿te cariera didacticå ¿i vine la Bucure¿ti så-¿i definitiveze formalitå¡ile de

pensionare” (subl. ns.).

A¿adar, la 9 aprilie, când a påråsit Eminescu Månåstirea Neam¡ului,
Creangå era în concediu medical de vreo 7 luni de zile ¿i, cum nici n-avea så
mai aparå vreodatå în sålile de curs, este limpede cå fie nu-l mai interesa
activitatea didacticå, fie boala ¿i-a våzut de drum, obligându-l så stea lini¿tit.
Så credem cå, de¿i atât de bolnav, lui Creangå i-a ars totu¿i de congrese
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obositoare ¿i inutile, cå s-a târât cum a putut pânå la Gala¡i, numai pentru a
avea de unde så se întoarcå?

Am crede-o, cåci, orice fiind posibil, suntem dispu¿i så credem totul, dupå
cum suntem oricând gata så ne recunoa¿tem posibilele erori. Cu o singurå
condi¡ie: vrem dovezi! Dar acestea ni se refuzå, chiar violent, încå de la apari¡ia
primelor pagini ale anchetei noastre!

Pânå atunci, remarcåm cå venerabili „prof. dr.” sau „acad.” (datori – între
altele – så depisteze ¿i „inexactitå¡ile” aruncate, ciclic, în sacul cu minciuni
¿i falsuri materiale ordinare spre a ni-l înstråina tot mai mult pe gazetarul ¿i
gânditorul Eminescu) se fac cå plouå. Rectificarea neadevårurilor spuse de
un coleg întru elitå pare mai presus de puterile dumnealor. Personaje din
aceastå elitå cu suflet de tinichea uitå cå existå numai datoritå naivitå¡ii
celor pe care, cu strâmbå judecatå complice, îi batjocoresc din fricå, ne¿tiin¡å
sau oportunism.


Ce nevoie a fost de falsul cunoscut drept „scrisoarea lui Gh. Bojeicu”?

Ne spune Augustin Z. N. Pop, cel atât de bine documentat în chestiune. ¥ntâi,
„confirmå amintirile lui Onicescu”. Cum ¿i acestea sunt cu cântec, trebuie så
recunoa¿tem cå ne aflåm în fa¡a unei manevre eficiente, în care douå falsuri
vor så se sus¡inå reciproc. Ce altceva mai face „memoriul lui Bojeicu”? Så
citåm din acela¿i distins eminescolog (sublinierile ne apar¡in):

„a) reactualizeazå problema ¿colaritå¡ii poetului la Gimnaziul din Boto¿ani în 1864;
b) aduce caracterizåri vii (?) pentru psihologia lui Eminescu ¿colar, ce concordå

cu amintirile con¿colarilor de la Cernåu¡i pentru perioada 1858–1863;
c) rememoreazå una din locuin¡ele ie¿ene ale poetului;
d) fixeazå temerile apropia¡ilor lui Eminescu cå, dupå stagiul de la ospiciul nem¡ean,

îndreptându-se spre Boto¿ani, unde în aceastå vreme fåcea gazetårie Scipione Bådescu,
cu care era prieten de peste douåzeci de ani, el avea så-¿i pericliteze iarå¿i sånåtatea.
ªi temerea se va dovedi îndreptå¡itå, dupå cum vedem din scrisorile Harietei trimise
Corneliei Emilian;

e) då indica¡ii asupra condi¡iilor patetice în care liricul a trimis Convorbirilor
literare poezia De ce nu-mi vii, care apåru în numårul revistei din 1 februarie 1887. De
fapt, Eminescu memorase, acolo la sanatoriu, conceptele roman¡ei (?) lucratå înainte
de 28 iunie 1883. Atribuirea mobilului sentimental so¡iei farmacistului sas Czenkli
constituie un dublet, explicabil prin circumstan¡ele vie¡ii lui Eminescu în 1887 (?) ¿i de
acela¿i fond bipolar (?) cu Pe lângå plopii fårå so¡... raportatå afectiv (?) ¿i dedicatå
pe rând Veronicåi Micle în 1876, Cleopatrei Poenaru Leca în 1880 ¿i poate ¿i altora”
– între care, de ce nu?, ¿i lui A. Z. N. Pop.
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Dacå punctul „d” parcå te face så întrezåre¿ti între posibilii autori ai
scrisorii-lui-Bojeicu ¿i umbra lui A. Z. N. Pop, punctul „e” te laså gurå cåscatå
prin atât de subtilele ¿i de complicatele lui interpretåri. Aici ni se dezvåluie, de
fapt, ce anume ¿i-a propus så transmitå insul care a redactat aceastå epistolå
nepriceput fabricatå. Explica¡iile lui A. Z. N. Pop aduc a måsuri suplimentare
de siguran¡å, luate parcå pentru a garanta cå, în ipoteza în care nu va fi integral
¿i bine decriptat prin simpla lecturå a scrisorii, mesajul acesteia va ajunge,
totu¿i, la cititor pe cåi ocolite, dar ¿i fårå riscul de a se în¡elege altceva decât
trebuia så se în¡eleagå.

Bojeicu afirmå cå avea credin¡a cå poezia De ce nu-mi vii „îi fusese
inspiratå [lui Eminescu] de o doamnå a unui farmacist din localitate, Doamna
Czenkli”. Aici nu mai e hen¡ discret, ci e fault grosolan. Poezia invocatå a fost
trimiså spre publicare în ianuarie 1887, când Bojeicu nu era la Neam¡. Dacå
Eminescu ar fi fost externat pe 10 aprilie ¿i dacå Bojeicu ar fi stat „cu dânsul
la Neam¡, vre-o zece zile”, înseamnå cå acesta din urmå a apårut în zonå în jur
de 1 aprilie. Ce manifeståri putea så aibå Eminescu fa¡å de acest individ, astfel
încât acesta så facå legåturå între poezia De ce nu-mi vii ¿i madam Czenkli?
Dacå i-ar fi vorbit de ea, normal era ca insul så spunå acest lucru. Dacå ar fi
mers împreunå în Târgu Neam¡, unde ar fi întâlnit-o, la fel. Nu s-a întâmplat
nici asta. ªi-atunci? Råpunsul e unul singur: autorul a inten¡ionat så convingå,
vorba lui Z. N. Pop, cå „Atribuirea mobilului sentimental so¡iei farmacistului
sas Czenkli constituie un dublet... de acela¿i fond bipolar cu Pe lângå plopii
fårå so¡...”, dar n-a gåsit cuvintele potrivite.


Cititorul atent a remarcat cå, potrivit datårilor oferite de A. Z. N. Pop,

textul lui Bojeicu ar fi fost scris cu numai cinci zile înainte de råspunsul dat de
Onicescu la un „chestionar trimis din Ia¿i”. De asemenea, a observat ¿i cå
„divinul” invocå a¿a-zisul memoriu al lui Onicescu (pe care nu-l include în
bibliografie ¿i din care preia nea¿teptat de pu¡ine informa¡ii), dar nu spune
nimic despre respectivul chestionar, referindu-se doar la „un ms.”. Prin urmare,
se deduce cå ¿i råspunsul la chestionar ar fi fost descoperit tot de A. Z. N. Pop.
Unde ¿i când? Dar, mai ales, de ce A. Z. N. Pop nu prezintå ¿i aceastå pieså

ca pe o noutate? De ce nu oferå numele celui care a formulat chestionarul,
precum ¿i întrebårile acestuia? Când ¿i pe ce cale a ajuns råspunsul lui
Onicescu în fondul de manuscrise al Academiei?

Când luåm în calcul toate posibilitå¡ile, se impune ¿i întrebarea: în 1962,
când publicå textul lui Bojeicu, avea A. Z. N. Pop acces liber la „memoriul”
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lui Onicescu? Aparent da, deoarece citeazå 10 cuvinte din el. Le reamintim:
1) „Casieri-Administrator”; 2) „mizerie de nedescris” ¿i 3) „se înseninå ca
prin farmec”. Dacå privim mai atent aceste citate, observåm cå toate sunt
preluate din articolul lui Cålinescu din Contemporanul ¿i cå – detaliu esen¡ial
– ultimul („se înseninå ca prin farmec”) lipse¿te din ceea ce se pretinde a fi

originalul manuscrisului lui Onicescu. De ce l-a folosit A. Z. N. Pop?
Probabil, pentru cå a fost indus în eroare de Cålinescu. ¥n articolul din
Contemporanul, acesta, anun¡å cå i s-ar fi „comunicat un ms. semnat Leon
Onicescu, din sept. 1890", precizeazå: „Folosesc din el ceea ce mi se pare
util”, dupå care indicå „P. 404" ¿i „P. 405", precum ¿i citatele care urmau så
fie inserate în fiecare dintre ele. Paginile respective nu erau înså ale
manuscrisului, ci ale uneia dintre edi¡iile monografiei sale (a treia, dupå cum
precizeazå încå din primele fraze ale articolului), iar pasajele puse între
ghilimele erau parafrazåri în care nu apåreau decât accidental ¿i cuvinte preluate
din manuscrisul atribuit lui Onicescu. S-ar zice cå A. Z. N. Pop a uitat precizarea
de la începutul articolului lui Cålinescu („gåsesc cu cale a da câteva îndreptåri
biografice”) sau a interpretat gre¿it sensul în care acesta folosea un document
„util”. De ce, de ne-ce, atunci când – spre sfâr¿itul articolului – a citit:

„P. 405: «Din ianuarie se înseninå ca prin farmec ¿i scrisorile sale sunt o dovadå
de aceasta»” (subl. ns.),

A. Z. N. Pop pare så fi priceput cå acesta este fragment din „memoriul” lui
Onicescu, pe care Cålinescu l-ar fi socotit „util” ¿i l-ar fi citat.

Eroarea este majorå nu pentru cå Onicescu n-ar folosi exact aceste cuvinte,
ci pentru cå informa¡ia din „memoriul” lui sunå diametral opus, Eminescu
fiind – zice el – „senin” de la sosire, iar revenirea „în cuno¿tin¡å” producându-
se dupå doar câteva zile:

„Cum am ajuns din Ia¿i la Månåstire, m-am dus så våd pe Eminescu. L-am gåsit
culcat, îmbråcat cu haine de spital cu boneta pe cap. (...) // Eminescu s-a aråtat foarte
mul¡umit ¿i vesel. (...) // La câteva zile a venit medicul ospiciului, dl. dr. Ursulescu
¿i i-a prescris cuvenitul tratament. (...) // Dupå cîteva zile de tratament Eminescu se
sim¡ea mai bine, începuse a-¿i reveni în cuno¿tin¡å” (subl. ns.).

Afirma¡ia lui Cålinescu: „Din ianuarie se înseninå ca prin farmec” are
cu totul alte temeiuri. ¥ntâi, sunt abera¡iile lui Zosin, care ar fi aflat de la un
subaltern cå Eminescu „se murdårea, fåcea figuri ¿i murdårea pere¡ii cu
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escremente, etc. Aproape toatå iarna a fost a¿a; cåtre primåvara anului
1887 se få-cuse bine…” (subl. ns.). Scorneala lui Zosin nu mai putea fi înså
integral sus¡inutå dupå mijlocul veacului trecut, între timp apårând dovezile
materiale ale coresponden¡ei purtate de Eminescu de la Månåstirea Neam¡ului.
ªi cum în ianuarie 1887 Eminescu îl „executase” public pe Mille pentru
calomnie, Cålinescu a apelat la formula înseninårii „ca prin farmec”, pentru
a putea folosi, totu¿i, ¿i mizeriile doctorului P. Zosin. ¥n Via¡a lui Mihai
Eminescu, „divinul” folose¿te orice i se pare a fi „dovadå” de nebunie,
ajungând så alåture mårturii care se exclud reciproc (vesel dupå Onicescu ¿i
furibund potrivit lui Zosin):

„Leon Onicescu... îl gåsi în haine ospitalice¿ti ¿i cu bonetå pe cap... Poetul era
totu¿i mul¡umit ¿i vesel, nedându-¿i socotealå unde se aflå. ¥n primele luni de iarnå fu
agitat, având perioade de furie, cu loviri de pere¡i ¿i alte incon¿tien¡e mai joase...”
(subl. ns.).

Gre¿eala lui A. Z. N. Pop ne ajutå mult, cåci aruncå o nouå luminå asupra
straniilor „documente” semnate, se zice, de Leon Onicescu ¿i de Gheorghe
Bojeicu. Cele cinci cuvinte puse în mod eronat de el în seama lui Onicescu ne
conving cå, pânå în 1962 (cel pu¡in), nici A. Z. N. Pop nu a avut ocazia så

vadå misteriosul text ce i-ar fi fost „comunicat” lui Cålinescu, acesta
påstrând doar pentru sine atât documentul în sine, cât ¿i secretul provenien¡ei
acestuia. Când ¿i cum i-a parvenit lui A. Z. N. Pop întregul manuscris (pe
care l-a publicat în 1983) nu avem de unde så ¿tim, dupå cum nu ¿tim nici
unde se aflå depozitat în prezent, cåci nici el, nici Cålinescu nu au precizat
vreodatå sursa.

Dar în acest moment asemenea necunoscute nu au prioritate.
¥n situa¡ia în care A. Z. N. Pop n-a våzut „memoriul” lui Onicescu decât

dupå 1962, el nu mai poate fi fåcut råspunzåtor nici de datarea acestuia. ¥n
schimb, ar deveni limpede cå a vrut så-l acopere pe Cålinescu, deoarece în
1983, când publicå textul integral, se preface a uita de celålalt „document”,
asupra cåruia tot el ne atråsese aten¡ia: råspunsul la chestionar, al aceluia¿i
Onicescu. Iar acolo s-ar gåsi trecut negru pe alb: „...memorisindu-mi am
scris ni¿te însemnåri «Eminescu la M-rea Neam¡ului» ¿i aflându[-]må în
Bucure¿ti (în 1914), le am dat la revista «Flacåra»...” (subl. ns.). De altfel,
po¿ta redac¡iei din Cronica (octombrie 1915) atestå (cam) acela¿i lucru. Så fi
fost acest råspuns „la un chestionar” o pieså necesarå doar pentru moment,
cât så creeze gre¿ita impresie de coeren¡å a evenimentelor? Så fi fost o simplå
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punte scripticå menitå så facå legåtura cu råspunsul dat de Galaction
autenticului Onicescu în Cronica, dupå care, cum s-a ¿i întâmplat, urma så
fie datå uitårii?

De asemenea, dacå A. Z. N. Pop nu a våzut manuscrisul lui Onicescu
înainte de a publica Contribu¡ii..., problema autorului celuilalt „document”,
semnat Gh. Bojeicu, se complicå ¿i mai mult. Cå acesta e o fåcåturå, credem
cå este destul de limpede. Dar cui så-i mul¡umim pentru asta? Ar fi îndråznit
A. Z. N. Pop, mai ales în situa¡ia în care, nevåzând textul original, nu-i
cuno¿tea con¡inutul? Era sinucidere curatå. Dar dacå nu ¿tia ce scrisese

Onicescu, cum putea så afirme cå Bojeicu îl confirmå pe acesta? I-a cerut
cineva så o facå?

Så fi fost ¿i manuscrisul lui Bojeicu „comunicat”, dar nu lui Cålinescu,
ci lui Z. N. Pop? „Comunicat” de cine? Ne îndoim cå A. Z. N. Pop era atât
de puternic pe vremea aceea, încât så fie preferat „divinului”. ªi-atunci?

Reac¡ia lui Cålinescu la publicarea cår¡ii lui Z. N. Pop, în 1962, a fost cel
pu¡in ciudatå. El nu a contestat valabilitatea manuscrisului lui Bojeicu,
„descoperit” de A. Z. N. Pop, înså nici l-a luat în seamå. Mai mult, chiar l-a
contrazis, dar diplomatic. Concret, Cålinescu a adåugat lucrarea lui A. Z. N. Pop
în bibliografie, cu precizarea: „necitat de noi, dar folosit în unele detalii”,
înså în monografie a scris cå Eminescu ar fi fost „condus de un G. Buzescu
pânå la Pa¿cani”, nu de Gh. Bojeicu. Nici un cuvânt despre pretinsa întâlnire
a lui Eminescu cu Creangå ¿i cu Miron Pompiliu ori despre încercarea acestora
de a-l feri de Bådescu. Altfel spus, pentru el Bojeicu nu exista. ªi acesta era
adevårul, Bojeicu fiind o plåsmuire. Cålinescu cuno¿tea acest lucru chiar de
atunci, dar a tåcut mâlc, de¿i A. Z. N. Pop publicase informa¡ii pe care el le
socotea false ¿i care contestau adevårul din „documentul” acreditat de el în
mod public ca fiind autentic. Nu înseamnå toate acestea cå, de fapt, „divinul”
avea nevoie de acea informa¡ie falså?

Så fi fost A. Z. N. Pop folosit doar pentru ca a¿a-zisa confirmare a textului
lansat de Cålinescu în urmå cu patru ani så vinå – mai plauzibil – printr-o
altå filierå? Cålinescu a aflat de existen¡a acestui „document nou” citind
cartea lui A. Z. N. Pop sau îl parcursese în original? Acea „colec¡ie
particularå” din care l-ar fi copiat A. Z. N. Pop nu cumva era chiar a lui
Cålinescu? Au fost manuscrisele lui Onicescu ¿i Bojeicu supuse ¿i aten¡iei
altor cercetåtori? A. Z. N. Pop a apelat din întâmplare la serviciile Editurii
Academiei sau a fost îndrumat într-acolo, unde o binevoitoare mânå nevåzutå
i-a deschis u¿a?
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¥ntrebårile pot så parå tenden¡ioase. Poate chiar sunt, dar cum så nu le pui în
contextul existent? Când devine limpede cå e¿ti min¡it, dar nu ¿ti cu precizie
care este întregul adevår, po¡i så omi¡i vreuna dintre ipotezele plauzibile?


NotåNotåNotåNotåNotå: ¥n interes medico-¿tiin¡ific, doctorul Ion Nica a publicat ¿i dânsul scrisoarea lui Bojeicu

(vezi Eminescu. Structura somato-psihicå). ¥n Note bibliografice, indicå drept surså numårul din
24 ianuarie 1958 al publica¡iei Contemporanul, precizând ¿i titlul: Eminesciene. ¥n realitate, la acea
datå, în publica¡ia ¿i sub titlul invocat, Gh. Cålinescu se referå la Onicescu, nu la Bojeicu. De unde
eroarea? Credem cå råspunsul se gåse¿te lucrarea lui A. Z. N. Pop: Contribu¡ii… Aici, la pagina 467,
autorul încheie prezentarea textului semnat de L. Onicescu, dupå care trece la cel al lui Bojeicu.
Subsolul paginii con¡ine ¿i douå trimiteri cåtre „izvoarå”. Prima dintre acestea [„Eminesciene, în
Contemporanul, nr. 3 (589), din 24 ianuarie 1958, p. 2"] sunå aproape identic cu adresa oferitå de
I. Nica, dar se referå la textul lui Onicescu. Bånuim cå I. Nica a gre¿it… adresa (risc asumat de
oricine face cår¡i din cår¡i ¿i bibliografii din bibliografii – pentru care pågubesc al¡ii).]

STASUL „nefericitului poet” EMINESCU

Contradic¡iile dintre P. Zosin, R. ªu¡u, L. Onicescu ¿i Gh. Bojeicu aratå
limpede cå ¿i legat de „episodul Neam¡” minciuna are picioare scurte.
„Mårturiile” în sine, le-am våzut. Ce spun biografii – a¿i¿derea. Peste un
singur lucru poate cå am trecut prea repede: peste documentele care ar fi
fåcut posibilå închiderea lui Eminescu în balamucul de lângå Månåstirea
Neam¡ului. Så ne întoarcem la ele, parcurgându-le pe îndelete.

Potrivit istoriei literare, la 6 noiembrie 1886, Eminescu se gåse¿te în
arestul Poli¡iei din Ia¿i. ¥n aceastå zi, el prime¿te vizita lui Iuliano ¿i Bogdan,
doi medici cårora Parchetul, din motive nici aståzi ¿tiute, le ceruse så-i facå o
expertizå medicalå. Dând curs cererii, ei redacteazå urmåtorul buletin medical:

„Constatare medicalå
Subsemna¡ii doctori în medicinå de la facultatea din Paris, etc., în urma

requisi¡iunei D-lui Prim Procuror din 5 Noembre 1886 de a constata starea mentalå a
lui Mihail Eminescu, mergând la arestul comisiei al desp.[år¡iturii] I unde se aflå
pacientul, din interogatorul ¿i conversa¡ia avutå cu Eminescu, am putut constata cå el
sufere de o aliena¡iune mentalå cu accese acute, produse probabil de gome syphilitice
la creer ¿i exacerbate prin alcoholism; starea lui este periculoaså atât pentru societate,
cât ¿i pentru el însu¿i ¿i este neapåratå nevoie de a fi internat în o caså specialå spre
cercetare ¿i observare pe un timp limitat, dupå socotin¡a medicului curant.

Dr. Iuliano, dr. Bogdan
Iassy, 1886, noembrie 6.”
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Cå starea lui Eminescu nu era „periculoaså atât pentru societate, cât
¿i pentru el însu¿i”, astfel încât så fie „neapåratå nevoie de a fi internat
în o caså specialå spre cercetare ¿i observare”, o recunoa¿te pânå ¿i
Chibici-Revneanu:

„¥n cele câteva reprize ale bolii, Eminescu nu avea propriu-zis manifeståri de furie
primejdioase”.

Deci, pe lângå contestarea rândurilor de mai sus, Chibici råmâne martor ¿i
cå Eminescu nu a folosit niciodatå un revolver, în tentativa de a ucide pe cineva
(unii l-au transformat chiar pe Chibici în pretinså victimå). Ce folos, înså,
dacå pia¡a istoriei literare cere altceva?


De o sutå de ani, documentul de mai sus este preluat aidoma, ca adevår

incontestabil, în felurite studii cu preten¡ii de exigen¡å ¿tiin¡ificå. Lumea
istoricilor literari nu s-a complicat fåcând proprii cercetåri sau conexiuni între
cele atribuite acestor doi medici ¿i alte mårturii, contradictorii. Iar detractorii
lui Eminescu (cåci, din påcate, asta sunt biografii lui – unii, poate, fårå voie)
nu aveau nici un interes så trezeascå suspiciuni. ¥n toate lucrårile care trateazå
ultimii ani din via¡a lui Eminescu surprinde absen¡a interoga¡iei. ¥n pofida
lipsei totale a documentelor autentice, toatå lumea ¿tie totul, neexistând fir
de dubiu. A¿a s-a inventat ¿i s-a cimentat un adevårat stas Eminescu. Tot
ceea ce a fost viu ¿i supåråtor a fost eliminat prin ho¡ii ¿i pliviri viclene, iar
produsul rezultat, gra¡ie unor condeie mai mult sau mai pu¡in talentate, dar
spectaculos superficiale sau vådit imorale, a suferit o sublimå standardizare.

¥n ¡ara asta s-au ¡inut multe colocvii pe tema Eminescu, s-au consumat
fonduri importante pentru tot felul de necuviin¡e comise sub pretextul cå,
prin ele, acestuia i s-ar aduce încå un omagiu. Cum am mai spus, pe nimeni
nu a interesat aspectul moral-juridic al chestiunii ¿i nimeni nu a urmårit de la
un capåt la altul firul vie¡ii reale, inclusiv medicale, a lui Eminescu. Autorii
lucreazå cu acelea¿i segmente ¿ablon, pe care le înnoadå în ordine diferitå,
dar to¡i plecând de la un unic prim nod de sugrumare a adevårului.

Så începem înså a da câteva exemple de criminalå inabilitate din partea
biografilor. A fost vorba de inten¡ie? Nu ne putem pronun¡a, deoarece, chiar
dacå existå elemente care ne fac så-i suspectåm de rea-credin¡å, deocamdatå
nu o putem proba pânå la capåt.

Micu¡a Riria preia toate calomniile murdare ¿tiute ¿i, sub patronajul lui
A. D. Xenopol, so¡ul ei, încearcå så le dea luciu:
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„ªi mergând din când în când, mai dådea câte o zdravånå ciupiturå femeilor; iar
bårba¡ii, fålo¿i cå le ¡inea în seamå, îi dådeau mereu plosca la gurå” (Ultima razå din
via¡a lui Eminescu – vezi Arhiva [„Organul Societå¡ii ¿tiin¡ifice ¿i literare”, 1902].

Medicul ideolog Zosin sus¡ine cå ar fi descoperit sus-pomenitul certificat
medical, în care se atestå cå Eminescu era alienat, cauza probabilå fiind ni¿te
„gome syphilitice la creer”. Aruncând întreaga responsabilitate a celor
afirmate în spinarea unui subaltern anonim, acela¿i Zosin adaugå „folcloric”,
cå Eminescu ar fi fost un „psihopat alcoolic ¿i sifilitic”, zguduit de „perioade
de furie, de incon¿tien¡å”, decåzând „pânå la gradul de a utiliza
ex-crementele, etc.”

ªmecheria e veche; ea prinde când ai un nivel de informare mediu sau
sub-mediu. Luat în sine, pasajul nu con¡ine nici o precizare pe care så o po¡i
dovedi, cu probe materiale la îndemâna oricui, ca fiind mincinoaså. ªi, cum
nimeni nu ajunge så parcurgå articolul lui Zosin decât dupå ce ¿tie încå din
¿coalå cå Eminescu ar fi fost nebun, råmâne o singurå concluzie: Zosin are
dreptate. Biografii nu s-au întrebat înså: oare în arestul Poli¡iei din Ia¿i s-or fi
petrecut lucruri asemånåtoare? Oare ¿i acolo Eminescu avea „perioade de
furie, de incon¿tien¡å” ¿i „utiliza ex-crementele” ca så scrie pe pere¡i? (Sunå
scârbos, nu-i a¿a?, e complet neacademic!) Dacå „da”, cum de toate acestea
n-au fost confirmate sau, dimpotrivå, contestate? Dacå „nu”, cum råmâne cu
credibilitatea lui Zosin? De ce el nu a fost inclus între marii denigratori ai lui
Eminescu? Pentru cå a fost necesar. ¥n ce mod? Se va vedea.

Så mergem mai departe, recitind ce scrie în anul 1893 ¿i acea ma¿terå
topitå de grija lui Eminescu ¿i de pomenile pentru el, numitå Cornelia Emilian:

„¥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 medicii le
închisese ¿i boala mentalå imediat i-a revenit a doua oarå. ¥n nebunia sa nu fåcea alt
råu de cât, cum întâlnea vre-o tânårå, o apuca de turnurå, iar când a stricat douå
fanare de la uli¡å, autoritatea îndatå l’a închis.”

A „apuca de turnurå” tot tineretul feminin de pe Copou ¿i a strica (când?
cum? în ce context?) douå felinare så fie totuna cu a fi furios ¿i incon¿tient ¿i
cu a „utiliza excremente”? Ni se sugereazå cumva cå turnurile în cauzå erau
apucate cu furie – poate ¿i scuturate, pânå pârâia stamba? ªi, dacå la atât se
rezumau manifestårile „nebuniei” lui Eminescu, cum au ajuns cei doi doctori
la diagnosticul citat doar în urma unor taclale?
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Nu sus¡inem – Doamne fere¿te! – cå Emilianca ar spune adevårul, întrucât
numita, reactivând peste ani o minciunå doveditå ca atare pe când tråia
Eminescu, ne-a aråtat fårå så vrea cât de one¿ti erau ea ¿i grupul socialist cu
care bea ceaiul ¿i ¡esea intrigi. Ceea ce supårå este faptul cå istoricii literari
nu ¿i-au dat osteneala nici måcar så a¿eze fa¡å în fa¡å aceste afirma¡ii
divergente, încercând så descopere care dintre ele ar putea fi socotitå adevåratå
sau så demonstreze cå ambele sunt la fel de mincinoase. Ori, måcar, så se-
ntrebe: totu¿i, ce s-a întâmplat la Ia¿i, în noiembrie 1886? Nu numai cå acest
lucru nu s-a fåcut, dar, culmea „cercetårii ¿tiin¡ifice”, aceste douå argumente
de semn contrar sunt folosite alåturi, ca piese de bazå în „demonstrarea”
tezei privind pretinsa nebunie a lui Eminescu.

¥ntr-o situa¡ie similarå se aflå ¿i C. Mille, care låcrimeazå ¿i mai profund
avizat:

„Tot ce a råmas din Eminescu, e animalul care ’¿i îndepline¿te func¡iunile. Ma¿ina
omeneascå, pe care nu o mai însufle¡ete suflul cugetårei”,

dupå care då de în¡eles cå Eminescu ar tråi o necurmatå poftå de a „poseda”
femeile întâlnite pe stradå sau în local, dând în public, fårå vreun pic de
ru¿ine, „curs liber dorin¡elor nåutrice”.

Poate cå unii au tresårit voio¿i: uite, ¿i Mille vorbe¿te de „animalul”
Eminescu (ca Zosin), ¿i el se referå la atacurile lui la dame, ca Emilianca.
¥n realitate, Mille intrå în contradic¡ie cu Cornelia Emilian, apriga
apåråtoare a turnurilor din România, deoarece turnurile sunt a¿ezate
deasupra feselor, care sunt ni¡el altceva decât sânii. Dar, de dragul unor
biografi, am putea pune semnul egalitå¡ii chiar ¿i între a atinge o ¡esåturå
moartå ¿i a ciupi un sân. Am putea accepta multe, de n-ar exista o
problemå: toate sus citatele spuse ale lui Mille au fost contestate la numai
douå zile dupå ce apåruserå în Lupta, iar el, Mille, n-a mai îndråznit så
zicå nici câr! Mai mult, câteva zile dupå aceea, presa vremii a afirmat
foarte explicit cå Eminescu însu¿i a restabilit adevårul:

„Am reprodus scrisoarea adresatå unui confrate de d. Mihail Eminescu, prin care
rectifica o ¿tire gre¿itå ce se råspândise asupra sånåtå¡ii sale” – subl. ns.; (Universul,
ªtiri, 22 ianuarie 1887 – anun¡ similar a apårut ¿i în Lupta).

Dacå guraliva C. Emilian afirmå peste ani acela¿i lucru ca Mille ¿i dacå
se recunoa¿te explicit cå spusele acestuia sunt neadevårate, contestate inclusiv
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de Eminescu, automat, eticheta de råspândac veninos devine valabilå pentru
amândoi. Bineîn¡eles, faptul cå Mille ¿i Cornelia Emilian mint nu
demonstreazå deplin cå nici Zosin n-ar spune adevårul. Cel pu¡in, nu în mod
direct. ªtim înså cu precizie cå Zosin a citit „amintirile” Emiliancei, din care
utilizeazå chiar pasajul citat ¿i de noi. De altfel, principala „documentare” a
acestui medic pare så fi constat în cår¡ile editate de aceasta la ªaraga. ¥n
pofida acestui fapt, Zosin nu scrie nimic despre pretinsele apucåturi ale lui
Eminescu fa¡å de doamnele Ia¿ului. De ce? Cum de el, care face analiza
„bolnavului” Eminescu, omite „simptome” atât de importante, atunci când îi
stabile¿te acestuia diagnosticul? Cum de el, medicul studios, care ia interviuri
celor din subordine, aflând cu ¿tiin¡ific interes cå Eminescu s-ar fi dat de
pere¡i ¿i de balcoane ¿i cå ar fi manipulat excremente, omite huliganicele
fapte comise în Ia¿i de Eminescu? Avem un singur råspuns: atari „simptome”
erau insuficient de „tari” pentru public (mai ales, dupå demontarea intrigilor
lui Mille), între apucatul de turnurå ¿i excremente fiind, totu¿i, o mai pregnantå
diferen¡å. ªi-atunci a apårut o nouå „nebunie”, care s-ar fi exprimat strict în
ospiciu, zgâriind, sub privire anonimå, ochiul de sticlå al gardianului.

Am folosit un limbaj trivial, dar acesta consoneazå cu gunoiul din spusele
lui Zosin despre Eminescu – spuse care nu deranjeazå pe nimeni dintre cei
ce înghit scabroasa lui literaturizare medicalå.

ªi, pentru ca erudi¡ii care dau culoare istoriei literare så nu mai strice
hârtia cu noi abureli, reamintim ce consemna Liberalul din Ia¿i la 18 iulie
1887, adicå peste nici un an de la data încropirii constatårii medicale semnate
de al¡i doi medici cititori de ziare, Iuliano ¿i Bogdan, deveni¡i ¿i ei, cu sau fårå
¿tiin¡å, actori în scenariul anti-Eminescu:

„Earna trecutå, poetul nostru M. Eminescu cåzuse greu bolnav de picioare.
Epitropia Ospitalului Sf. Spiridon, våzându-l lipsit de mijloacele necesarå, l-a trimes la
spitalul din Târgu-Neam¡. Aflându-se aceasta, toate ziarele noastre fårå deosebire de
culoare politicå, precum ¿i multå lume orå¿eneascå pretinså «cultå», manifestarå
necontenit compåtimirea ¿i îngrijirea lor pentru marele poet. ¥ndemnuri, care de care
mai patriotice-na¡ionale, nu lipseau” (subl. ns.).

Urmând så revenim asupra acestor informa¡ii, subliniem deocamdatå
doar cå redactorii ziarului liberalilor, care nu ¿tim så-i fi fost prieteni lui
Eminescu, nu spun nimic nici de apucatul de turnurå, nici de ciupitul damelor
pe stradå, nici de distrugerea felinarelor ¿i, în general, nu amintesc de pretinsa
alienare din noiembrie 1886. Culmea este cå articolul din care am desprins
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fragmentul de mai sus a fost ¿i republicat chiar ¿i de Cornelia Emilian, care
demonstreazå astfel cå a cunoscut adevårul, dar a fugit de el. De asemenea,
¿tiind cå ¿i Zosin a citit cår¡uliile apårute sub îngrijirea acesteia, rezultå cå
nici el nu era în necuno¿tin¡å de cauzå. Concluzia o trage fiecare.

¥n vremuri normale, cele mai sus aråtate ar trebui så fie arhisuficiente
pentru a determina redeschiderea ¿i reanalizarea Dosarului Eminescu. Din
påcate, tråim zile încå dominate de neadevår, care este apårat fie cu
agresivitatea ie¿itå din comun a mârlanului lipsit de argumente, dar plin de
venin, fie printr-o lene greu imaginabilå. De aceea, pânå când procurori
literari one¿ti se vor autosesiza, nu vom conteni a denun¡a, numai cu

documentele alåturi, impuritå¡ile acestora ¿i efectele lor în acele lucråri
ipocrite, care au fixat în mintea mul¡imilor imaginea unui fals Eminescu.
Pentru noi, adevåratul Eminescu se impune tot mai evident drept victimå nu
doar a unor grupuri în stare de orice, ci ¿i a unor idei preconcepute, care,
dacå nu s-au nåscut din ne¿tiin¡å, atunci î¿i aflå explica¡ia în ingratitudine
sau chiar du¿månie – povarå ale cårei meandre chiar nu ne mai intereseazå.

Medicul – deus ex machina în regia conjura¡iei

Så ne întoarcem la a¿a-numita „constatare medicalå”.
Con¡inutul acestui bile¡el inexistent, ridicat la rang de raport medical, a

fost pentru prima oarå dat publicitå¡ii de doctorul P. Zosin, în articolul Nebunia
lui Eminescu, apårut la 15 iunie 1903, în numårul 11 al revistei Spitalul.
(Ulterior, când ospiciul de la Månåstirea Neam¡ului nu mai exista, avea så fie
republicat în diverse publica¡ii – de exemplu, revista Convorbiri ¿tiin¡ifice ¿i
filozofice, din aprilie 1912.)

Pânå în prezent, nu cunoa¿tem nici lucråri care så fi reprodus documentul
autentic ¿i nici biografi care så afirme cå l-ar fi våzut cu ochii lor – amånunt
care nu îi opre¿te så îl foloseascå. Straniu lucru, dacå ne gândim la acribia cu
care au fost fotocopiate tot soiul de chitan¡e, cår¡i de vizitå ¿i hârtiu¡e, prin
nimic relevante în ceea ce prive¿te destinul lui Eminescu ¿i, mai ales, dacå
¡inem seama de faptul cå textul înscrisului medical semnat de Iuliano ¿i
Bogdan a fost publicat ¿i rås-publicat, dar niciodatå în facsimil. De asemenea,
n-am întâlnit nici o informa¡ie relevantå despre cei doi doctori semnatari.

ªi, capac la toate, numele doctorilor Iuliano ¿i Bogdan nu figureazå nici
între ale celor cinci medici care aveau så-l „expertizeze” pe Eminescu câteva
luni mai târziu, la 14 iunie 1887, în cåsoiul Emilianilor.
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Biografii au mers orbe¿te pe mâna socialistului Zosin, care vreme de 9
luni (din mai 1903 pânå în februarie 1904) a func¡ionat ca medic al ospiciului
de lângå Månåstirea Neam¡ului. Cum a ajuns Zosin la documentul pe care
pretinde cå îl transcrie? Simplu, vor zice unii: s-a uitat prin arhivå. Trecem
peste faptul cå numirea lui s-a produs la 17 ani de la consumarea faptelor ¿i
întrebåm: de unde ¿tia doctorul Zosin de existen¡a acelui document, câtå
vreme, atunci când ¿i-a redactat el articolul, nici supraveghetorul Maiorescu,
ale cårui informa¡ii le ¡ine la loc de cinste, nu a cutezat så afirme cå Eminescu
ar fi trecut prin ospiciu în 1886? Dar så admitem cå totul s-ar fi datorat
întâmplårii sau unor fantome binevoitoare. ¥n acest caz, unde este înså acum
ipotetica arhivå? Nici unul dintre cei atât de interesa¡i så culeagå de la te miri
cine cât mai multe „amintiri” despre „nebunul” Eminescu nu pare så fi fost
interesat så afle. A fost arhiva distruså dupå dezafectarea stabilimentului? ªi
asta ar suna plauzibil, dar numai aparent, cåci în acele vremuri, în care se
umbla cu limba scoaså dupå orice mårturie despre „nebunul” Eminescu,
ideea cå tocmai astfel de documente-cheie ar fi fost låsate pradå focului
råmâne inacceptabilå. Iar în absen¡a documentelor, devine cel pu¡in riscant
så reclåde¿ti diagnostice, având drept temelie doar spusele unui ins care nu
numai cå nu s-a remarcat în plan profesional, dar, mai ales în tinere¡e, când
a pus pe hârtie ¿i articolul în discu¡ie, nici cu morala nu ståtea prea bine. Cu
toate acestea, speciali¿tii au procedat pe dos, ca ¿i cum ar fi a¿teptat un
personaj ca Zosin ¿i „dezvåluirile” lui.

¥n varianta Zosin, decizia medicalå din 6 noiembrie privind internarea lui
Eminescu a fost luatå cu o zi înainte ca Maiorescu så ajungå la Ia¿i ¿i ca România
liberå så anun¡e cå se va sårbåtori: „a 23-a aniversarå a societå¡ii literare”
Junimea. ¥n volumul Hyperion. I, G. Munteanu, dupå ce recunoa¿te cå nu existå
un råspuns satisfåcåtor la întrebarea dacå nu cumva Maiorescu o fi distrus o
parte din manuscrisele eminesciene (desigur, e vorba de cele compromi¡åtoare
pentru el ¿i pentru Junimea), oferå ¿i o informa¡ie ce pare certitudine:

„Sigur e cå, în afara oricårei interven¡ii maioresciene, diriguitorii Ia¿ilor (între
care N. Gane, de mai multe ori primar, råmânea unul dintre cei mai influen¡i – n. ns.)
puserå pe doctorii Iuliano ¿i Bogdan så demonstreze printr-un raport ceea ce oamenii
respectabili doreau de mult. Iar când avurå asemenea document trebuincios, l-au pornit
pe Eminescu spre ospiciul de la Månåstirea Neam¡ului, sub pazå.”

Istoricul afirmå cå neamestecul lui Maiorescu ar fi indubitabil, dar simplul
fapt cå se gânde¿te la el aratå cå, în sinea lui, nu socote¿te interven¡ia
magistrului chiar o absurditate. Mul¡umim pentru aten¡ionare.
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Mai aflåm de la George Munteanu cå autoritå¡ile locului „puserå” pe
numi¡ii medici „så demonstreze” cå Eminescu ar fi alienat, între altele ¿i
pentru cå asta a¿teptau anumi¡i „oameni respectabili” så audå din partea
autoritå¡ilor. Cu alte cuvinte, nu medicii au fost primii care au stabilit cå
Eminescu ar fi „alienat mintal”, ci „diriguitorii Ia¿ilor” la a cåror comandå
au lucrat ¿i care, la rându-le, fåceau astfel pe plac acelor anonimi „oameni
respectabili” cu drept de vot.

Certificatul medical o fi fost el dorit ¿i „trebuincios” pentru a-l interna
pe Eminescu „la nebuni”, dar a fi „trebuincios” unei minoritå¡i de „oameni
respectabili” nu este totuna cu a fi legal. Din påcate, aspectul legalitå¡ii celor
întreprinse împotriva lui Eminescu nu i-a interesat pe biografi, care n-au
gåsit timp ¿i suflu ca så se întrebe: dacå Eminescu chiar înnebunise, de ce a

fost nevoie så fie aruncat la peste o sutå de kilometri de Ia¿i, când ora¿ul

avea propriul ospiciu, la Månåstirea Golia? A¿a de mare era ura unor
„oameni respectabili” fa¡å de el? Ar însemna cå nu se schimbase nimic fa¡å
de februarie 1880, când, (re)amintim, Eminescu îi scrie Veronicåi:

„...acesta e singurul reazim al caracterului meu – må onoreazå ura lor ¿i nici nu må
pot închipui altfel decât urât de ei”.


Pentru cel care redacteazå un raport medico-legal, doctorul Zosin are

sfaturi în¡elepte: „datoria lui catå så fie de a nu neglija nici un element ce-ar
putea veni în sprijinul pårerilor sale sau care mai ales ar putea så-l
contrazicå” (subl. ns.). Aceastå obliga¡ie nu o aveau ¿i Juliano ¿i Bogdan?
Ei nu trebuiau så apeleze ¿i la doctorul ªu¡u, ¿i la memoria „amicilor” lui
Eminescu, ¿i la Creangå sau la Harieta, care locuia la Boto¿ani, putând fi
u¿or contactatå, deoarece ora¿ul (în care Zosin se dovedise de mic un bun
activist de partid) era legat la re¡eaua de telegrafie? La loc de cinste în lucrårile
pur teoretice, anamneza n-a mai fåcut doi bani în practicå.

Så reanalizåm textul „documentului” invocat de Zosin. A¿adar, la pretinsa
cerere a Parchetului, medicii Juliano ¿i Bogdan, „de la facultatea din Paris”
sar în tråsurå ¿i pornesc spre arestul Poli¡iei, spre a face „Constatåri medicale”
asupra lui Eminescu. Ajung la destina¡ie, studiazå pacientul ¿i decid cå acesta
ar suferi „de o aliena¡ie mintalå cu accese acute, produse probabil de gome
sifilitice la creier ¿i exacerbate prin alcoolism”. Voin¡a oamenilor respectabili
erau satisfåcutå.
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Dacå numi¡ii medici chiar bånuiau cå Eminescu ar fi bolnav de sifilis, ei
trebuiau så facå una dintre cele mai simple verificåri, încercând så descopere
dacå cel dat lor spre examinare are pe trup sifilide (sau urmele acestora). A-l
dezbråca pe pacient în acest scop era inevitabil. Dovadå cå a¿a se proceda,
chiar la începutul raportului medico-legal întocmit la 23 martie 1889 – douå
luni dupå ultima internare a lui Eminescu – putem citi:

„…am procedat la cuvenita cercetare ¿i am constatat urmåtoarele:
D-ul Mihail Eminescu, ca de ani 45, constitu¡ie forte, nu prezintå pe suprafa¡a

corpului leziuni remarcabile” (subl. ns.).

ªi, pentru ca lucrurile så fie cât mai limpezi, iatå ce ¿tia ¿i doctorul Zosin
cå ar trebui så facå „expertul”, dupå precizarea primei impresii:

„...apoi va trece la descrierea tulburårilor corporale, cu specialå insisten¡å
asupra acelora ce-ar putea avea vre-un råsunet asupra vie¡ei psihice sau ar putea sta
în oare-care raport (greutatea corporalå, tremor, reflexe pupilare, reflexe patelare,
sensibilitate, traume, semne sifilitice, simptome pelagroase, alcoolice, infec¡ioase, etc.)
Cu deosebire anomaliile sistemului nervos se vor indica cât mai amå¿nun¡it. Apoi se va
indica starea psihicå sub toate punctele de vedere, aråtându-se cât mai complect posibil
facultå¡ile psihice alterate, pe cari expertul urmeazå så se întemeeze în concluzia
raportului såu. Spre acest scop se vor da dovezi de sine vorbitoare, cum ar fi råspunsurile
la anumite întrebåri, fragmente de scrisori, etc.” – subl. ns. (vezi Expertiza psihiatricå,
1902 – lucrare încheiatå de Zosin la Heidelberg ¿i dedicatå lui Spiru Haret, pe atunci
ministru al Cultelor ¿i al Instruc¡iunii publice, chirurgului C. Angelescu, neurologului
G. Marinescu ¿i chimistului A. Urbeanu).

Se mai poate vorbi de ne¿tiin¡å?
¥ntr-un text plin de minciuni, publicat de Familia în 1902, un trist

sfertodoct pe nume N. A. Bogdan (s-o fi înrudit cu doctorul Bogdan?) î¿i
„aminte¿te”:

„O boalå crudå, rezultatul traiului singuratic ¿i al lipsei de care neîncetat suferea,
se acaparå de el; corpu-i întreg se acoperi de råni; suferin¡a ¿i dezgustul curând îi
cople¿i creierul ¿i geniul” (subl. ns.).

Folosirea minciunii subliniate indicå interesul ca lipsa certificatelor
medicale legale så fie suplinitå cu „amintirile” unora ¿i altora, în care så
aparå ¿i simptome ale sifilisului (boalå care, am mai spus, nu putea såri peste
faza a doua, când contagiozitatea este sporitå, din cauza feluritelor leziuni,
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ivite pe o suprafa¡å considerabilå a trupului). Altfel spus, în locul mårturiei
profesionistului, se apeleazå la „proba cu martori” ignoran¡i ¿i corup¡i.

Sifilisul florid – la care trimit cuvintele lui N. A. Bogdan – apare la scurt
timp dupå îmbolnåvire (mai pu¡in de jumåtate de an) ¿i dureazå doar câteva
luni (dar cicatricele råmân). Or, dacå bubele pretinsului sifilisul ar fi „înflorit”
pe trupul lui Eminescu în 1886, ar însemna cå el contractase boala fie chiar în
acel an, fie spre sfâr¿itul celui precedent. ¥ntr-o atare situa¡ie, înså, nu se mai
sus¡ine deloc teoria sifilisului nervos care – zic autorii vastei diversiuni a
partiturii luetice – s-ar fi manifestat la Boto¿ani ¿i nici atât nu s-ar mai putea
pretinde cå Eminescu a fost sechestrat la ªu¡u datoritå luesului.

¥n al doilea rând, oricât ¿i-ar dori unii, „traiul singuratic” nu duce la
sifilis – ba, putem spune cå, ¿tiind pe ce cåi se capåtå aceastå boalå, ac¡ioneazå
invers, ferind organismul de mica, dar nervoasa treponemå. ¥n mintea lui
N. A. Bogdan, sifilisul pare så fi fost un ceva invizibil, care bântuie uli¡ele
¿i se uitå pe ferestrele caselor ¿i, cum vede pe cineva singur ¿i flåmând, cum
sare la el!

¥n urma examenului medical direct, atât ªu¡u, cât ¿i Vine¿ ne furnizeazå
dovezi indubitabile împotriva spuselor lui N. A. Bogdan. Cei doi medici-
temniceri recunosc cå, în 1889, pe trupul lui Eminescu nu erau decât urmele
neimportante låsate pe gambe de pustulele sparte ¿i cicatrizate ale ectimei,
ªu¡u precizând cât se poate de explicit cå a fost o „erroare” så se creadå cå
Eminescu ar fi suferit de sifilis.

¥ntrebarea: de ce minte N. A. Bogdan? råmâne una secundarå. Principala
nelåmurire este alta: de ce nu au intervenit ceilal¡i? De ce mai bine informa¡ii
„amici” ¿i „protectori” nu l-au contrazis pe N. A. Bogdan? Cei mai mul¡i or fi
tåcut pentru cå nici nu ¿tiau prea bine ce se întâmplase, fiind ei în¿i¿i manipula¡i.
Afirma¡iile lui N. A. Bogdan nu se mai regåsesc la nici un alt autor ¿i nu ¿tim
unde ¿i când ar fi putut face numitul respectiva constatare, care a råmas înså,
repetåm, neamendatå public.

Revenim la certificatul medical din 6 noiembrie.
Chiar de-am admite ipoteza existen¡ei unor gome, råmâne întrebarea: de

unde ideea cå acestea ar fi „exacerbate prin alcoolism”? Ca så faci o asemenea
afirma¡ie, trebuie så ¿tii cu precizie cå respectivul obi¿nuie¿te så bea peste
måsurå. Cine le-a oferit celor doi medici fran¡uzi¡i aceastå informa¡ie, când
ei singuri declarå cå întreaga lor constatare se bazeazå strict pe conversa¡ia
cu Eminescu? Era acesta beat? Nu, pentru cå, potrivit scenariului lui Zosin,
fusese re¡inut cu o zi în urmå, iar în sec¡ia de poli¡ie bånuim cå nu se serveau
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vinuri ¿i rachiuri. Avea Eminescu simptome de delirium tremens? Dacå ar fi fost
a¿a, de ce nu au pus acest diagnostic? ªi cum astfel de întrebåri fårå råspuns
existå din bel¿ug, „constatarea” celor doi medici ie¿eni devine, ¿i ea, încå o
sentin¡å bazatå pe o ipotezå, care, la rândul ei, este clåditå din ¿i pe nimic!

Cine erau ace¿ti doi doctori fårå prenume, care, la cererea autoritå¡ilor,
¿i-ar fi fåcut de râs profesia ¿i blazonul, stabilind cå se impunea cu necesitate
internarea lui Eminescu într-un ospiciu, pe baza unui diagnostic… inexistent?
¥n produsul zis Mihai Eminescu. O monografie în imagini (Olga Rusu ¿i
Constantin-Liviu Rusu), întâlnim ¿i fotografiile celor doi, care sunt prezenta¡i
drept „Medici care au îngrijit pe poet în diferite perioade”. Afirma¡ia nu are
absolut nici un temei documentar. Cu excep¡ia certificatului emis la pretinsa
solicitare a procurorului-¿ef ie¿ean – text care este formulat în a¿a fel încât te
întrebi dacå respectivii chiar l-au våzut pe Eminescu –, ce altå asisten¡å medicalå
i-ar fi acordat cei doi? Care sunt acele „diferite perioade” în cursul cårora l-ar
fi avut pacient, ce diagnostic i-au pus ¿i ce tratament i-au recomandat? Dacå ar
fi fost medici curan¡i ai lui Eminescu, ar însemna cå ei cuno¿teau foarte bine
starea sånåtå¡ii acestuia. ¥n atare ipotezå, introducerea sinistrei constatåri cå
Eminescu ar avea tulburåri psihice fårå cauzå concretå aratå fie rea-credin¡å,
fie incompeten¡å, de vreme ce se dovediserå incapabili så stabilieascå o
diagnozå, cu toate cå îl examinaserå pe „bolnav” în „diferite perioade”.

Din aceea¿i Monografie în imagini mai aflåm cå ambii medici ar fi avut
prenumele George. Despre vreun George Iuliano nu am ob¡inut informa¡ii
suplimentare, iar invocata Monografie precizeazå doar cå a tråit în perioada
1841–1911. ¥n schimb, a existat un George Bogdan, care a avut o bunå faimå.
Minerva (1930) îl prezintå în urmåtorii termeni:

„Prof. de Medicinå legalå la Univ. din Ia¿i. Fost rector al Univ. ¿i decan al Fac. de
Med., fost senator. A publicat numeroase lucråri valoroase de specialitate de mare valoare
(sic) ¿i un apreciat «Curs de medicinå legalå» (5 vol. [4 conform altor surse, adevårul
fiind lucrarea a råmas neterminatå, apårând 4, din cele 6 volume proiectate – n. ns.]). A
condus mult timp Soc. de medici ¿i naturali¿ti din Ia¿i.”

¥n condi¡iile în care Iuliano ¿i Bogdan se prezintå ca fiind „doctori în medicinå
de la facultatea din Paris, etc.”, så în¡elegem cå erau salaria¡i ai unei facultå¡i
pariziene afla¡i în vacan¡å sau cå aveau cabinet în Ia¿i ¿i fåceau naveta la Paris?
De unde aceastå precizare stranie, care nu fåcea parte din uzan¡ele vremii ¿i
care, mai ales, nu îi identificå clar din punct de vedere profesional? Så consultåm
¿i un alt izvor, mai bogat în informa¡ii despre doctorul G. Bogdan:
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„Nåscut în Ia¿i la 18 mai 1859, George Bogdan urmeazå cursul primar ¿i secundar
în ora¿ul natal, luând bacalaureatul în 1876, la Liceul Na¡ional. Studiile universitare
le face la Facultatea de medicinå din Paris, ob¡inând doctoratul în 1885. Reîntors în
¡arå, î¿i începe cariera ca medic la Spitalul Sf. Spiridon din Ia¿i, din 1885 pînå în 1897,
când se dedicå numai activitå¡ii didactice. Cariera didacticå o începe ca profesor de
igienå la Liceul Na¡ional din Ia¿i, în 1889. Este numit profesor suplinitor de medicinå
legalå în 1891, profesor provizoriu în 1892 ¿i profesor titular în 1895. Astfel, a condus
catedra de medicinå legalå de la Universitatea din Ia¿i timp de peste trei decenii, predând
cursul atât la Facultatea de medicinå cât ¿i la cea juridicå, fiind totodatå medic legist
al Ia¿ului. George Bogdan este printre primii profesori din România care a vorbit
studen¡ilor såi despre ¿tiin¡a datoriei. Personalitate cunoscutå Ia¿ului de odinioarå,
de o prestan¡å memorabilå…” (vezi Ionel Maftei, Personalitå¡i ie¿ene, volumul III).

Din cele de mai sus rezultå cå, la data la care ar fi semnat certificatul
medical privindu-l pe Eminescu, Bogdan avea doar un an de practicå medicalå,
fiind proaspåt reîntors în ºarå. Cum la acea vreme Zosin împlinea doar 12 ani
¿i cum în 1897, pe când medicul G. Bogdan a renun¡at så mai fie practician,
dedicându-se „numai activitå¡ii didactice”, era student cu intense preocupåri
de activist socialist, devine foarte probabil ca Zosin så nu fi cunoscut cu
exactitate perioada în care G. Bogdan practicase medicina la Spitalul Sfântul
Spiridon, fiind deci abilitat så emitå documente precum constatarea medicalå
emiså – zice el – pentru pacientul Eminescu. ªi-atunci, l-a identificat cu singura
informa¡ie certå pe care o de¡inea (¿i care impunea): acesta î¿i fåcuse studiile
la Paris. De ce (¿i) Bogdan? Poate pentru cå era „de o prestan¡å memorabilå”
¿i, specializat în medicinå legalå fiind, prezenta o garan¡ie în plus. Din påcate,
constatåm aståzi cât de relative sunt asemenea calitå¡i dacå nu le înso¡esc
permanent ¿i altele, întrucât prestan¡å a avut ¿i Maiorescu, dar ce folos,
dacå a folosit-o împotriva dreptå¡ii?, iar profesionist de excep¡ie a fost ¿i
Gh. Marinescu, fårå ca asta så-l împiedice så se implice în mod atât de nefericit
în Cazul Eminescu.

Cum se explicå faptul cå numele acestor douå personaje, cu care istoria
literarå completeazå regimentul de medici personali pu¿i pe capul lui Eminescu,
au apårut abia când colegul lor P. Zosin a prezentat public certificatul criminal,
pe care l-ar fi emis ¿i semnat cei doi? Cum de pânå la Zosin nu mai ¿tiuserå de
expertiza lor decât procurorul ¿i cei care-l „gåzduiau” pe re¡inut în arest (cu to¡ii,
anonimi ¿i mu¡i ca zåbrelele arestului, bineîn¡eles)? Cum de la 14 iulie 1887,
când Eminescu a fost examinat de nu mai pu¡in de 5 medici, nici Iuliano, nici
Bogadan nu s-au numårat printre ei?
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Apreciind starea lui Eminescu drept „periculoaså atât pentru societate,
cât ¿i pentru el însu¿i”, cei doi medici conchid: „este neapåratå nevoie de a fi
internat în o caså specialå spre cercetare ¿i observare”. A¿adar, scopul prioritar
al re¡inerii lui nu era tratamentul unei anumite boli, ci cercetarea ¿i observarea
– pentru ce altceva, dacå nu spre a stabili cu precizie o boalå anume sau,
dimpotrivå, starea de sånåtate perfectå? De altfel, insiståm asupra acestui fapt,
„aliena¡iune mentalå cu accese acute” n-a constituit niciodatå o diagnozå,
fiind denumire genericå pentru felurite afec¡iuni psihice. Cu alte cuvinte, medicii
nu fac decât så constate o stare maladivå, fiind asemenea internistului care
declarå cå un pacient este bolnav, fårå a preciza dacå e vorba de hepatitå, de
gingivitå, de osteoporozå etcetera. Prostie periculoaså, fals sau altceva?
Biografii se mul¡umesc så ateste cå internarea s-ar fi produs, dar care au fost
roadele cercetårii ¿i observårii noului pacient fie uitå så spunå, fie recitå din
Zosin. Cine l-a avut pe Eminescu în grijå ¿i la ce concluzie a ajuns în urma
consultårii lui? ¥n ce a constat tratamentul ¿i cum a evoluat boala? Cum s-a
fåcut cå, abia vindecat de „manie furibundå”, a ¿i fost lovit, scurt, de boala
be¡ivilor, delirium tremens? ¥ntrebåri sâcâitoare ¿i tenden¡ioase, nu-i a¿a?

¥ntrucât invocata „Constatare medicalå” precizeazå cå internarea urma
så se facå „pe un timp limitat, dupå socotin¡a medicului curant”, avem un
motiv în plus så suspectåm cå fie a fost vorba de un aranjament, prin care doi
medici au legitimat sechestrarea unui nevinovat, fie ne aflåm în fa¡a unui fals,
comis de cineva care nu era foarte bine documentat ¿i, de aceea, n-a vrut så
ri¿te, fåcând afirma¡ii ce puteau fi lesne contrazise cu probe de existen¡a cårora
el nu avea habar.

Detaliu esen¡ial, Iuliano ¿i Bogdan nu invocå procesul-verbal al Poli¡iei,
pe baza cåruia Eminescu ar fi fost re¡inut la Ia¿i – dovadå cå acesta nu a
existat, dupå cum nu a existat nici adresa Poli¡iei cåtre procuraturå. Prin
urmare, Eminescu nu ajunsese în „arestul comisiei (preventiv, dupå I.
Nica – n. ns.) al desp.[år¡iturii] I” din cauzå cå ar fi comis o faptå anume,
pedepsitå de Lege. Poate ¿i de aceea, în a¿a-numita „constatare medicalå”
se vorbe¿te de „interogatorul ¿i conversa¡ia avutå cu Eminescu”, dar nu se
spune nici în ce au constat acestea, nici motivul care le-ar fi impus, nici dacå
¿i cum ¿i-a justificat arestatul presupusa faptå criminalå.

De asemenea, din constatarea lui Iuliano ¿i Bogdan rezultå cå, anterior,
lui Eminescu nu-i mai fusese pus diagnosticul de sifilis, deoarece, altminteri,
numi¡ii l-ar fi folosit imediat. A-l socoti pe Eminescu posibil bolnav de sifilis
e una, a ¿ti cu precizie acest lucru e cu totul alta.
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La boalå inexistentå, diagnostic inexistent

„...cine va zice: nebunule!, vrednic
va fi de gheena focului” (Matei, 5, 22).

Se spune cå în adresa semnatå de N. Gane scrie negru pe alb cå Eminescu
ar fi suferit de „aliena¡iune mintalå”. Diagnosticul este ciudat, întrucât
documentul pretinde cå aceasta ar fi diagnoza stabilitå de medici. ¥n fi¡uica
doctorilor Iuliano ¿i Bogdan, care îl prezintå ca pe un pericol social („starea
lui este periculoaså atât pentru societate”), diagnosticul este diferit:
„aliena¡iune mentalå cu accese acute” (subl. ns). Din spusa medicilor
„parizieni” deducem cå alienarea ar putea fi cu sau fårå accese acute. ¥n
acest fel, diagnoza Spiridoniei devine ¿i mai vagå decât cea a lui Iuliano ¿i
Bogdan. Cum se explicå faptul cå Spiridonia ¿i-a permis så înlocuiascå pårerea
speciali¿tilor cu propria opinie?

Dar nu numai atât. Apar ¿i alte fire¿ti întrebåri.
Ce e acela un acces? ¥n principiu, ¿tim cu to¡ii, dar, pentru a nu ne încurca

în nuan¡e, så råsfoim lucråri de specialitate. Dic¡ionarul sånåtå¡ii din 1978
prezintå accesul (atacul) ca „manifestarea bruscå ¿i intenså a unei boli, care
apare intermitent (pe fond patologic sau sånåtos) ¿i este înso¡it de febrå
ridicatå”. ¥n lucrarea lui Bianu ¿i Glåvan (1910) citim:

„Acces (accessus dela accedere, a se apropia, a ajunge, a sosi), apucat. – O stare
bolnåvicioaså care vine ¿i înceteazå la intervale mai mult sau mai pu¡in îndepårtate.
Fiecare acces este despår¡it de accesul premergåtor prin un timp (interval) de sånåtate
aparentå. Cuvântul acces, întrebuin¡at singur n’are nici un în¡eles (subl. ns.), de aceea
el trebuie så fie urmat în totdeauna de un alt cuvânt care så-l låmureascå, prin urmare
vom zice cå cutare persoanå a avut un acces de friguri (l-a apucat frigurile), un acces
de delir, un acces de epilepsie.”

Demnå de interes este aten¡ionarea: „Cuvântul acces, întrebuin¡at singur
n’are nici un în¡eles”. Deci, în cazul nostru, unei boli nedefinite (aliena¡iune
mintalå) i s-au adåugat doi termeni („accese acute”) care pot face impresie
necunoscåtorului, dar care, medical, nu înseamnå nimic. Diagnosticul celor
doi este pentru electoratul cui?
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Poate, unii ne vor trage de mânecå, atrågându-ne aten¡ia cå tandemul
Iuliano & Bogdan nu gre¿e¿te cu nimic, deoarece nu invocå ni¿te accese
oarecare, ci unele „acute”. La primå vedere, a¿a ar putea så parå, numai cå
acut råmâne un simplu adjectiv, opusul lui cronic („¥n terminologia medicalå
a[cut]. se referå la boli cu evolu¡ii scurte ¿i manifeståri clinice intense”
– Dic¡ionar de psihologie, 1978). Acut nu låmure¿te cuvântul acces, în sensul
la care se referå Bianu ¿i Glåvan. Ba, dacå ne uitåm în Dic¡ionarul sånåtå¡ii
(1978), avem surpriza så constatåm o foarte mare asemånare între acces
¿i acut:

Acces, „manifestarea bruscå ¿i intenså a unei boli, care apare intermitent (pe fond
patologic sau sånåtos) ¿i este înso¡it de febrå ridicatå”.

Acut, „simptom brusc ¿i foarte intens a unui proces maladiv. Poate avea o duratå
variabilå ¿i se poate repeta, având intervale de acalmie care variazå cu natura bolii.”

Cele douå no¡iuni au drept caracteristici comune trei componente, toate
esen¡iale: apari¡ia nea¿teptatå, intensitatea deosebitå ¿i repetabilitatea. Pentru
un ne-medic ca noi, s-ar zice cå accesul nu prea poate fi altfel decât acut
(caz în care acces acut ar aduce a pleonasm).

Så ne gândim cå pe vremea lui Iuliano ¿i Bogdan medicini¿tii gândeau
altfel? Ca så nu existe dubii, haide¡i så deschidem iar cartea lui Bianu ¿i Glåvan:

„Acutå (dela acutus, acuta, acutum). – Vorbind de boalå acest cuvânt înseamnå
grabnic, adecå boalå grabnicå, venitå repede, boalå de curând venitå, proaspåtå, spre
deosebire de boala cronicå (învechitå). Orice boalå care a trecut de treizeci de zile se
zice cronicå.”

Prin urmare, ¿i acum un veac, acut era tot doar un atribut al bolii, care
aråta cå aceasta abia debutase. Astfel, 6 noiembrie 1886 este o repetare a lui
28 iunie 1883, o reîmbolnåvire la fel de subitå? Majoritatea istoricilor literari
pretinde cå, odatå izbucnitå, „nebunia” nu l-ar mai påråsit nici o clipå pe
Eminescu, cu toate cå, mai zic dân¿ii, lungi perioade de timp nu se fåcea prin
nimic remarcatå. Dacå lucrurile chiar ar fi stat astfel, pretinsele accese din
1886 ar fi fost ale unei boli acute, sau ale uneia de mult cronicizate?

Se poate spune acces acut pentru a-l deosebi de accesul cronic? Så citåm
din nou din Bianu ¿i Glåvan:

„Cronicå ( dela grec. chrónos, timp). – Acest cuvânt însemneazå durata lungå a
unei boale, boalå lungå, boalå învechitå, care a trecut de 30 de zile. Sunt boale cronice
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prin natura lor ¿i boale acute, cari au devenit generale ¿i locale, aceste din urmå pot så
atârne de o stare generalå, de o discrazie (scrofule), de o cachexie (scorbut, sifilis).”

Ca ¿i în pasajul de dinainte, autorii prezintå numai boala ca fiind acutå, nu
¿i accesul – care este un anumit mod de manifestare a maladiei. De aceea,
dacå se poate vorbi de apendicitå acutå, accesului, în în¡elesul pe care îl
prezintå speciali¿tii cita¡i, nu-i prea poate fi alåturatå caracteristica acut,
deoarece o de¡ine prin sine.

Care era cauza invocatelor accese acute? Aici, precizia duetului Iuliano ¿i
Bogdan ne taie cu totul råsuflarea, când afirmå cå acestea ar fi „produse probabil
de gome syphilitice la creer ¿i exacerbate prin alcoholism”.

Cum au fåcut toate aceste grave constatåri? Simplu, ni se spune: „din
interogatorul ¿i conversa¡ia avutå cu Eminescu”. Deci l-au surprins în
mijlocul... accesului sau el le-a mårturisit cå tocmai avusese unul, model acut?
Ce anume din acel pretins interogator ¿i din acea ziså conversa¡ie i-a convins
cå este „neapåratå nevoie de a fi internat în o caså specialå spre cercetare ¿i
observare”? Ce a comis sau ce a spus Eminescu, încât ei så tragå concluzia cå
„starea lui este periculoaså atât pentru societate, cât ¿i pentru el însu¿i”? A
sårit la båtaie? Le-a declarat cå inten¡ioneazå så punå bombe în intersec¡ii ori
så-l asasineze pe Gane? Voia så se sinucidå?

Numi¡ii doctori nu par interesa¡i de astfel de nimicuri, fiind prea gråbi¡i så
semneze ¿i så plece acaså. ¥n cazul de fa¡å, simpla absen¡å a anamnezei ar fi
trebuit så dea de mult de gândit. Orice medic chemat så se pronun¡e asupra
sånåtå¡ii mintale a unei persoane întreabå: dar ce-a fåcut? A mai avut astfel de
probleme? ªi, de câte ori poate, apeleazå la memoria rudelor sau a prietenilor
respectivului pacient. ªi o face atât pentru siguran¡a diagnosticului, cât ¿i pentru
propria acoperire moralå. Iuliano ¿i Bogdan nu amintesc nimic nici de
internarea din 28 iunie 1883, cu toate cå orice astfel de antecedente le-ar fi
folosit ca argument.

Ce depistaserå, de fapt, Iuliano ¿i Bogdan? Am våzut: nimic, în afarå de
„probabil”! ªi încå ar mai fi fost de în¡eles ca un asemenea certificat medical
pe baza cåruia cineva este trimis la balamuc så fie mai succint, cu condi¡ia ca
informa¡ii mai ample despre pacient så existe într-un alt document anexå.
Altminteri, cum accesul vine ¿i trece, în ce fel ar mai putea fi dovedit un
ipotetic abuz? Cum ar mai putea fi tras la råspundere un medic ticålos, dacå
fapta lui se rezumå la a declara cå într-o zi ¿i la o orå anume, persoana X,
aflatå în deten¡ie, ar fi alienatå? ªi cum så-¿i demonstreze victima inocen¡a?
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¥ntrebarea e gravå, câtå vreme chiar ¿i doctorul ªu¡u incrimineazå teoretic
asemenea cazuri în lucrårile lui de specialitate. Nu mai redåm în întregime
citatele reproduse în alte pagini, amintind doar cå însu¿i ªu¡u deplângea
„u¿urin¡a cu care sunt redigiate unele certificate medicale... ¿i cari nu
corespund de loc cu textul regulamentului”; de aici, ¿i posibilitatea ca medicului
semnatar så i se impute „uå rea credin¡å, poate chiar ¿i insuficien¡a
cunoscin¡elor seala speciale”. Mai mult, ªu¡u ar fi dorit „ca certificatul medical
så fie subsemnat de trei doctori ¿i så fie redigiat dupå un formular
special”. Era anul 1877, când Eminescu tocmai intra în redac¡ia ziarului
Timpul. ¥n 1883, acela¿i ªu¡u avea så încalce grosolan Legea, subsemnând

de unul singur fi¡uica care justifica sechestrarea lui Eminescu în ospiciul lui
privat, din strada Plantelor.

De¿i semnat de doi medici, cum cerea Legea, documentul redactat trei
ani mai târziu, în noiembrie 1886, la Ia¿i, este la fel de infirm ¿i din punct de
vedere juridic, ca ¿i cel emis în 1883 la Bucure¿ti. Motivul? ¥nainte de orice,
îi lipse¿te… diagnosticul. ¥n acest nou simulacru de hârtie oficialå, care
ar fi justificat (re)internarea lui Eminescu în balamuc, nu se precizeazå
simptomul vreunei „boli”. ¥ncepem, astfel, så în¡elegem de ce a fost nevoie
de atâta memorialisticå, de ce, fårå nici un discernåmânt, tot neavenitul a
fost invitat så scrie ce-¿i aminte¿te despre Eminescu. Acum putem pricepe
mai bine de ce s-a pus pre¡ atât de mare ¿i pe scrisoarea lui Miron Pompiliu
cåtre Maiorescu: acolo stau îndesate manifestårile „bolii”, nedepistate de
Iuliano ¿i Bogdan (Eminescu plimba bå¡ul peste ulucile gardurile, a spart o
oalå ¿i celelalte aiureli mai sus aråtate). Cu alte cuvinte, reîntâlnim o re¡etå
veche: a¿a cum în 28 iunie 1883 s-a apelat la serviciile de diagnostician ale
gospodinei Slavici, pentru negurile din noiembrie 1886 a fost folosit Miron
Pompiliu, autentic bolnav de sifilis, „prieten intim” al celui sacrificat ¿i slugå
devotatå „protectorului” Maiorescu.

Foarte probabil ca unora så li parå nesemnificative toate aceste abordåri,
socotind cå „aliena¡iune mintalå cu accese acute” ar fi, totu¿i, o exprimare
foarte limpede. De acord, când ¡i se spune despre cineva cå e alienat mintal,
nu vei cåuta så-i dai medica¡ia specificå hepatitei sau tuberculozei. ¥n

principiu, se în¡elege cå „buba” lui se aflå în altå parte, nu la ficat sau la
plåmâni. Dar ajunge ca o expertizå medicalå så fie doar orientativå? Con¡ine
fi¡uica lui Iuliano ¿i Bogdan un real diagnostic, atâta vreme cât nu identificå
o anumitå boalå? Po¡i så tratezi un pacient despre care ¿tii doar cå ar avea
„aliena¡iune mintalå cu accese acute”? ªi, mai ales, po¡i så-l închizi în
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balamuc, pe baza unor informa¡ii atât de vagi? Dacå „da”, ce nevoie mai e
så se vorbeascå de manie, de schizofrenie, de depresie, de paranoia ¿i de
altele asemenea, când limbajul stråzii ar putea reduce totul la un singur
cuvânt: nebunie?

ªi, dacå tot am apelat atâta la dic¡ionare, så nu schimbåm tocmai acum
obiceiul:

„Diagnostic, totalitatea procedeelor de analizå ¿i sintezå a simptomelor pe care le
prezintå un bolnav, pentru a putea stabili care este boala de care suferå (subl. ns.),
astfel ca så i se poatå institui tratamentul cel mai adecvat. Un d.[iagnostic] bun ¡ine
seama de etiologia bolii ¿i de patogenia ei ¿i se face pe baza multor analize morfologice,
func¡ionale ¿i chimice” (Dic¡ionarul sånåtå¡ii, 1978).

„Diagnostic sau diagnozå (dela grec. dia, între, prin, ¿i gnosis, cunoa¿tere). –
Cunoa¿terea boalelor ¿i deosebirea lor (subl. ns.), unele de altele, dupå semnele fiecåreia”
(Vasile Bianu ¿i Ioan Glåvan, Dic¡ionarul sånåtå¡ii, 1910).

Ca ¿i nebunia, „aliena¡iunea mintalå”, acutå ori ba, nu constituia o maladie
anume, ci

„un grup de boale (subl. ns.) ale creerilor (cerebrale), cari de obicei sunt cronice,
caracterizate prin dezordini incon¿tiente ale senzibilitå¡ii, ale inteligen¡ei ¿i ale voin¡ii,
fårå febrå (cåldurå) ¿i adeseori fårå o tulburare aparentå a func¡iunilor nutritive. A¿a
dar numirea de aliena¡ie mintalå se aplicå la orice pierdere de minte (de inteligen¡å),
fie temporarå sau definitivå, cum sunt: demen¡a, idio¡ia, imbecilitatea, mania propriu
ziså ¿i melancolia, cari sunt tot atâtea forme de turburare mintalå, în cari råtåcirea
ideilor se aratå în moduri diferite (subl. ns). ¥nså aceste forme deosebite au un
caracter comun, care constitue semnul esen¡ial al nebuniei, care este turburarea
inteligen¡ii (a min¡ii), a sim¡ului moral ¿i (subl. ns.) a a¿a ziselor afec¡iuni ale
sufletului...” (Bianu ¿i Glåvan).

A¿a sunau convingerile medicilor la începutul secolului trecut, când se
socotea cå nebunia se manifestå pe trei fronturi: inteligen¡å, eticå ¿i „afec¡iuni
ale sufletului” (patimi, urå, iubire etcetera). Spre sfâr¿itul aceluia¿i veac XX,
opinia nu era cu mult diferitå:

„Aliena¡ie mintalå, denumire generalå, datå tuturor bolilor mintale. Termenul nu
are o semnifica¡ie preciså (subl. ns.); în general, este folosit pentru a denumi acele
afec¡iuni mintale la care bolnavii sunt incapabili så ducå o via¡å socialå normalå ¿i
care necesitå o supraveghere permanentå (subl. ns.). Dupå H. Ey, a.m. reprezintå o
destructurare a eului, «nebunia fiind incon¿tientå de ea înså¿i»; în a.m. bolnavul î¿i
pierde eul såu ontogenetic împrumutând un altul sau – prin inversarea con¡inuturilor
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con¿tiin¡ei ¿i incon¿tientului – î¿i construie¿te un eu inadecvat social, în virtutea
ira¡ionalitå¡ii ¿i fantasmelor de origine incon¿tientå ce se impun. Alienatul este un
inadaptat ¿i nu comunicå normal cu al¡ii pentru cå, a¿a cum aratå E. Pamfil ¿i D. Ogodescu
(1972) este închis în propriul univers informa¡ional, se confundå cu acesta ¿i nu poate
judeca obiectiv” (Dic¡ionar de psihologie).

Pentru a opri orice mârâialå elevatå, precizåm cå ¿i în epocå lucrurile
erau våzute în mod similar. Astfel, într-una dintre cele mai cunoscute lucråri
ale lui, Alienatul în fa¡a societå¡ii ¿i a ¿tiin¡ei, ªu¡u face „clasifica¡iunea
morbelor mintale”, pe care le împarte în „aliena¡iuni simple” (patru feluri
de manii – acutå, cronicå, par¡ialå ¿i alternantå – ¿i trei de melancolie – simplå,
delirantå ¿i cu stupoare), „aliena¡iuni complicate” (13 feluri de manie, a¿ezate
în 4 sub-grupe) ¿i „infirmitå¡i”. Simplul fapt cå ªu¡u folose¿te pluralul
„aliena¡iuni” aratå cå acest concept definea o serie de boli, mai mult ori mai
pu¡in asemånåtoare.

Dacå ne-am opri aici ¿i am trage linie, cele de mai sus ar fi suficiente  spre
a ne convinge cå, indiferent cine ¿i când l-a scris, documentul medical în

temeiul cåruia Eminescu ar fi fost internat în ospiciul de lângå Månåstirea

Neam¡ului nu are nici valoare medicalå, nici valoare juridicå.
Prin con¡inutul ei derizoriu, lapidara constatare medicalå semnatå de

Iuliano ¿i Bogdan ar fi trebuit så atragå imediat aten¡ia speciali¿tilor (unii dintre
cei preocupa¡i de destinul lui Eminescu au fost sau sunt medici). Nu po¡i interna
pe cineva în ospiciu, exclusiv pe baza unor însemnåri care încap ¿i pe o carte
de vizitå, fårå o diagnozå adevåratå.

Spre comparare, iatå textul primului a¿a-zis „certificat medical” emis la
Bucure¿ti, textul „constatårii medicale” fåcute la Ia¿i ¿i un mic fragment dintr-
un raport similar, elaborat de ªu¡u într-un dosar de punere sub interdic¡ie.

ªu¡u, 5 Iulie 1883: „Subsemnatul doctor în medicinå attest prin aceasta cå dl. Eminescu
adus în cåutarea Institutului «Caritatea» din Bucure¿ti la 28 Iunie 1883 de cåtre Onor
Prefectura Capitalei este atins de aliena¡ie mintalå în forma «manie acutå», stare care
reclamå o cåutare serioaså în un stabiliment special.” (Remarcåm formularea: „aliena¡ie
mintalå în forma «manie acutå»”, care aratå – ¿i ea – cå „aliena¡ie mintalå” ¿i „aliena¡ie
mintalå cu accese acute” nu numesc o maladie, constituind, de aceea, un fals diagnostic,
la fel de vag ca termenul „bolnav”.)

Iuliano ¿i Bogdan, 6 noiembrie 1886: „Subsemna¡ii doctori în medicinå de la
facultatea din Paris, etc., în urma requisi¡iunei D-lui Prim Procuror din 5 Noembre
1886 de a constata starea mintalå a lui Mihail Eminescu, mergând la arestul comisiei
desp.[år¡iturii] I unde se aflå pacientul, din interogatorul ¿i conversa¡ia avutå cu
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Eminescu, am putut constata cå el sufere de o aliena¡iune mentalå cu accese acute,
produse probabil de gome syphilitice la creer ¿i exacerbate prin alcoholism; starea lui
este periculoaså atât pentru societate, cât ¿i pentru el însu¿i ¿i este neapåratå nevoie
de a fi internat în o caså specialå spre cercetare ¿i observare pe un timp limitat, dupå
socotin¡a medicului curant.”

ªu¡u, 1873: „Differitele simptome ale demen¡ei se pot ast-fel formula: uå stare
mintalå, cronicå, caracterisatå prin slåbiciunea memoriei, a judecå¡ii ¿i a voluntå¡ii,
precum ¿i prin lipsa de spontaneitate intellectualå ¿i moralå. Aceastå stare oare nu este
tabloul acelora pe cari vechii autori defineau subt numele de mente capti, stare care
corespunde cu uå lesiune anatomo-patologicå caracterisatå prin ramoli¡iunea
substan¡ei corticale a creerilor? Cum ace¿ti indivizi vor putea så’¿i administreze bunurile,
când ei au uitat ¿i nu sciu la ce sumå se urcå ele, cum vor putea arenda cutare sau cutare
proprietate, când nu cunosc valoarea lor, ¿i când sunt incapabili de a ra¡iona asupra
condi¡iunilor neapårate pentru aceasta? Cum vor putea ei så se apere în fa¡a unei
perderi materiale, dacå n’au nici uå idee despre natura ¿i calitatea acelor perderi, ¿i
când sunt lipsi¡i de ini¡iativå ¿i de voluntate ?

Când ni se spune cå un individ, pårinte de mai mul¡i copii, foarte debilitat ¿i în
etate de 75 ani, contractå cåssåtorie cu servitoarea sa, ce putem oare conchide? Ori-cine ar
avea pu¡in obiceiul morbelor mintale, va conchide cå acel individ este Iovit seu de
manie paraliticå, sau de demen¡å. ¥n mania paraliticå scim cå existå iliusiuni morbide
asupra personalitå¡ii ¿i exagera¡iunea satisfac¡iunei ¿i încrederei în for¡ele sale, singure
capabile de a sugera assemenea ac¡iuni; iarå în demen¡å în care omul este lipsit de
voin¡å ¿i de libertate moralå, uå assemenea ac¡iune nu poate fi decât effectul unei
capta¡iuni din partea servitoarei în interesul ei propriu.”

Precum observå oricine, dacå primele douå documente sunt sentin¡e scurte
¿i seci ca ale unui tribunal extraordinar, amintind mai mult de o re¡etå sau de
o scutire medicalå pentru pruncii din ¿coala primarå, fragmentul citat din cel
de-al treilea trateazå lucrurile argumentat. Medicii nu se mai gråbesc så
tran¿eze chestiunea într-o frazå, douå, ci ¡in magistra¡ilor adevårate prelegeri,
în tentativa de a-i convinge. Magistratul trebuia så în¡eleagå ce se petrece cu
omul pe care urma fie så îl elibereze din balamuc, fie så îl ¡inå pe mai departe
acolo, lipsindu-l ¿i de posibilitatea exercitårii drepturilor lui civile.

Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Experien¡a ne-a învå¡at
înså cå o anchetå jurnalisticå trebuie så fie mai bine sus¡inutå cu probe decât
un rechizitoriu, devenind implacabilå ca o ghilotinå. De aceea, pentru cei
mai cârcota¿i, vom alåtura pasaje ¿i dintr-un alt raport medico-legal, elaborat
de doctorii A. ªu¡u, G. Alexianu ¿i P. Petrini în 1878. (Cel pu¡in doi dintre
ace¿ti medici – ªu¡u ¿i Alexianu – aveau så  colaboreze ¿i în cazul Eminescu,
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când ªu¡u a scris cu mâna lui concluziile expertizei medico-legale datate
23 martie 1889.) Este vorba de raportul „Asupra stårii mintale a lui ªtefan
Logotetopulo”, personaj „Acusatu de omoru”, cei trei medici fiind „Numi¡i
esper¡i în aceastå afacere de primul pre¿edinte al Cur¡ei cu jura¡i din Ilfov”.
(Textul integral, a¿a cum a apårut într-o bro¿urå având nu mai pu¡in de 23 de
pagini format A5, se gåse¿te în Anexa 1).

„Subsemna¡ii, doctori în medicinå, G. Alexianu, profesoru la facultatea de medicinå,
medicu alu spitaleloru, medicu legistu alu Capitalei; A. Sutzu, medicu primaru alu
spitaleloru civile, ¿i Petrini P., medicu alu spitaleloru civile, invita¡i de D. Pre¿edinte
alu Cur¡ei cu Jura¡i Ilfov, sesiunea din Martiu 1878, cu adressa No... spre a esamina
starea facultå¡iloru mintale ale lui Stefan Logotetopulo, acusatu de omoru, dupå ce am
luatu cunoscin¡å de cele con¡inute în dosarulu sus-zisului, amu mersu în trei rânduri la
penitenciarulu Våcåresci unde elu se aflå, ¿i am procedatu la cercetarea directå a
facultå¡iloru sélle mintale. Resultatulu investiga¡iuniloru nóstre, l’amu consemnatu în
aceste 5 capitole privitore: 1, fapteloru petrecute; 2, commemorativeloru procurate de
martori; 3, cercetårii noastre directe; 4, discu¡iuni medico-legale, ¿i 5, conclusiuniloru
acestui raportu.

§ 1. Faptele
Stefan Logotetopulo, domiciliatu în strada, Lucaci 61, aceea¿i caså cu concubina

sa, Veta Stefåneasca ¿i muma sa Maria Logotetopulo, dupå ce în sera de 20 Ianuariu
1878, s’a certatu mai multu de uå orå cu muma sa, a intratu a doua zi, pe la 8 ore
dimine¡a, în camera sa ¿i dupå uå
întârziere de uå jumetate de orå, a
e¿itu palidu, turburatu, spunrendu
cåtre concubina lui cå a sugrumatu
pe muma sa. A doua zi dupå acesta
elu a redus cadavrulu mamei salle
în zece bucå¡i, iar în a treia a
aruncatu intestinele ¿i capulu
într’unu pu¡u, trunchiulu înså
mânile ¿i piciorele le a pusu într’uå
ladå. Acéstå ladå, a încredin¡at’o
unui omu de la ¡érra spre a o duce
la Stefånesci ¿i a o preda unui frate
presupusu ale seu. Aceste fapte
resultå atâtu din interogatorulu
luatu de d. jude instructoru, câtu ¿i
din propriile lui spuse precum ¿i din
zisele femeei Veta ªtefånescu cåtre subsemna¡ii. Ele sunt prin urmare autentice ¿i
necontestabile.”
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Aparent, raportul privindu-l pe Logotetopulo ar fi unul aparte, întrucât
aici e vorba ¿i de o crimå, deci de o faptå extremå. Da, numai cå gravitatea
faptei nu medicul o stabile¿te, ci judecåtorul, ¿i nu este deloc obligatoriu ca
un gest sau o vorbå care are greutate în ochii magistratului så fie foarte
semnificativå pentru medic – ¿i invers. Apoi, între a trimite la pu¿cårie sau la
ospiciu nu e diferen¡å prea mare: ambele sentin¡e presupun privarea de
libertate ¿i obligarea persoanei så tråiascå între borfa¿i sau demen¡i, sub
anumite aspecte pu¿cåria fiind preferabilå, mai ales pentru un om sånåtos.
De asemenea, medicul nu face nici anchetå poli¡ieneascå, chiar dacå fireasca
aprofundare a unor cazuri mai dificile, prin solicitarea de amånunte privind
faptele sau atitudinile incriminate, poate crea aceastå impresie. De aceea,
raportul citat mai sus råmâne un simplu document medical întocmit dupå

cerin¡ele Legii. Un document exemplar, care încearcå så demonstreze dacå
pacientul era sau nu alienat. Atât ¿i nimic mai mult. Medicul nu råspunde de
hotårârea luatå de Justi¡ie dupå ce îi cite¿te rapoartele, el fiind responsabil
doar de diagnoza puså celui care îi este predat spre expertizare.

¥n consecin¡å, chiar dacå în cazul Eminescu nu se impunea ca raportul så
aibå cinci capitole ¿i så ocupe fix 23 de pagini, prezentarea pe larg a faptelor
care-l fåcuserå suspect de nebunie, a declara¡iilor martorilor la acele fapte,
relatarea discu¡iei avute cu „bolnavul”, cu rudele ¿i cu prietenii acestuia ¿i
explicarea cauzelor care ar fi determinat comisia så îi stabileascå un diagnostic
anume erau obligatorii.

Or, ce constatåm? Cå aceste reguli de bun-sim¡ nu mai func¡ionau ¿i în
cazul lui Eminescu. Bunåoarå, în dosarul lui Logotetopulo, dialogurile
reproduse aratå minu¡iozitatea comisiei ¿i abilitatea cu care este interogat
criminalul, felul în care este prezentatå „discu¡iunea medico-legalå” indicând
profesionalism ¿i bunå-credin¡å (de aici, ¿i credibilitatea precizårii: „Nu voim
så dåm acestui rapport forma unui recui-sitor care ar avea tendin¡a de a agrava
situa¡iunea inculpatului. Trebue så se scie înså...”). Medicii nu fac doar
afirma¡ii, de soiul „Subsemnatul... attest prin aceasta cå dl. Eminescu... este
atins de aliena¡ie mintalå în forma «manie acutå»” ori „Subsemna¡ii... am
putut constata cå el sufere de o aliena¡iune mentalå cu accese acute”, ci
demonstreazå cele spuse, abordând lucrurile din toate unghiurile de vedere.

Cele peste 20 de pagini ale raportului medico-legal privind crima lui
Logotetopulo constituie o mårturie indirectå a faptului cå Eminescu a fost
victima unor abuzuri. Pentru a concluziona cå uciga¿ul: 1) „n’a presintat în
nici uå epocå a vie¡ei salle semne de smintire”, 2) „n’a fost atins de smintire...
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în momentul când a commis crima” ¿i 3) „este responsabil de fapta sa”, cei
trei medici semnatari au demonstrat pe larg cå acesta era sånåtos. ¥n dosarul
Eminescu nu trebuia så fie probat contrariul, de-ar fi fost cazul, bineîn¡eles?
Ce fel de lume este aceea în care se cer studii aprofundate pentru a demonstra
normalitatea intelectualå ¿i psihicå a insului, în vreme ce alienarea lui nu
necesita decât un simplu verdict de câteva rânduri? O lume în care nebunia
se prezuma, iar sånåtatea mintalå era excep¡ie? Dacå individul care î¿i ucide
mama, dupå care o tran¿eazå ¿i îi aruncå „intestinele ¿i capul într’un pu¡u”,
iar restul trupului fåcut bucå¡i îl trimite „într-uå ladå” fratelui såu chiar putea
fi socotit sånåtos mintal, ce anume fåcuse Eminescu, pentru a fi declarat
nebun? Pentru Logotetopulo au existat martori – pro ¿i contra. De ce în
cazul lui Eminescu ace¿tia au lipsit? De ce (în 1883 ¿i în 1889) la Eminescu
n-a mai putut påtrunde nimeni, din clipa sechestrårii? De ce transportarea lui
în stråinåtate (1883) s-a fåcut pe furi¿ ¿i fårå documentele legale? ¥n 1878,
medicii au început prin a lua „cu-noscin¡å de cele con¡inute în dosarulu
sus-zisului” Logotetopulo. Unde este dosarul Eminescu, întocmit în 1886

de autoritå¡ile ie¿ene ¿i con¡inând relatåri privitor la faptele care ar fi impus
re¡inerea lui în arestul Poli¡iei? ¥n lipsa unor fapte concrete, ce anume
expertizau doctorii Iuliano ¿i Bogdan la 6 noiembrie 1886?

Modul în care Logotetopulo î¿i plånuie¿te crima denotå, zic medicii,
„existen¡a unei puteri intelectuale remarcabilå”. Din mårturiile celor
interoga¡i, nimic nu aratå „uå perdere fie momentanå a ra¡ionamentului såu”.
De asemenea:

„Memoria lui este perfectå... Percep¡iunea este intactå..., idea¡iunea normalå,
ra¡ionamentul perfect, fårå a se observa vre uå lacunå în associa¡iunea ideilor lui sau
un delir în cuvintele lui. (…) Din partea organelor physice, aceea¿i constatare nu ne-a
dovedit nici uå lesiune a cranului sau a vre unei pår¡i a corpului, nici un semn de vre uå
malatie nervoaså, de alcoolism, de meningoencefalitå cronicå etc. Atât darå sub raportul
intelectual cât ¿i subt cell physic, inculpatul se bucurå de uå perfectå sånåtate mintalå.”

Ce anume din toate acestea se „defectase” la Eminescu? Puterea
intelectualå? Memoria? Percep¡iunea? Idea¡iunea? Ra¡ionamentul? La 28 iunie
1883, când a fost sechestrat, toate func¡ionau fårå gre¿, dovadå zdrobitoare în
acest sens råmânând editorialul publicat chiar în acea zi. Chiar dacå am face
abstrac¡ie de lipsa oricårui document oficial care så relateze fapte sau atitudini
anormale ale lui Eminescu ori de contradic¡iile flagrante din „memoriile” unora
¿i altora, împotriva a¿a-zisei constatåri medicale de la Ia¿i, din 6 noiembrie
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1886, stau mårturie poezia La steaua (publicatå de România liberå cu doar
câteva zile înainte, la 25 octombrie) ¿i traducerea Gramaticii sanscrite (mai
exact, Gramatica criticå abreviatå a limbii sanscrite, pe coperta edi¡iei a
doua a originalului lui Franz Bopp – Berlin, 1845 –  scriind: Kritische
Grammatik der Sanskrita-Sprache in Kürzerer Fassung).

Doctorul ªu¡u declarå de bunå-voie ¿i nesilit de nimeni cå a închide un
nevinovat la nebuni este o crimå. Tocmai pentru ca asemenea abuzuri så nu
aibå loc, rapoartele medico-legale nu trebuiau så fie simple bile¡ele, de câteva
rânduri, ¿i acelea girate de o singurå persoanå, ci lucråri de amplå ¿i minu¡ioaså
cercetare medicalå, cele mai inspirate putând fi folosite ca material didactic
¿i argumentând profesional, de la caz la caz, pledoaria acuzårii sau a apårårii.

Oare Iuliano ¿i Bogdan ori doctorul Zosin aveau o altå pårere despre
expertiza psihiatricå? ªi, indiferent care le-ar fi fost crezul personal, puteau
ei så ac¡ioneze împotriva legilor în vigoare, pe care erau obliga¡i  så le cunoascå
de-a fir-a pår? Din fericire, doctorul Zosin a comis o serie de lucråri de
specialitate, pe care ne-am permis så le parcurgem, de¿i metoda ¿tiin¡ificå
folositå de ¿amanii istoriei literare pare så conteste necesitatea unor asemenea
expedi¡ii, din moment ce ei în¿i¿i nu-¿i pierd vremea cu ele. (Pentru detalii,
vezi Anexa 12).

Zosin ¿i cei doi medici invoca¡i de el nu au diagnosticat „maladia” lui
Eminescu dupå faptele lui. Minunea aceasta nu se întâmplå nici måcar aståzi,
când atâtea fidelu¡e îi contestå jurnalistica – ¿i, în general, gândirea exemplarå
– fårå a oferi vreo mostrå din miile de pagini pe care le au la îndemânå. Noi
nu incriminåm arbritrar, ci cåutåm så descoperim ¿i urme cât de vagi ale
a¿a-numitei „protec¡ii” de care s-ar fi bucurat Eminescu ori dovezi ale ajutorului
material ce i-ar fi fost acordat din prietenie sau din mårinimie autenticå. Dacå
asemenea dovezi nu existå, a noastrå så fie vina?

Trimis spre un ospiciu care n-are adreså

„Contribu¡iile” lui Panait Zosin la (i)luminarea istoriei literare nu se reduc
la certificatul medical sus prezentat. De la el mai aflåm cå, tot la 6 noiembrie
1886, în baza constatårii doctorilor Iuliano ¿i Bogdan, Epitropia generalå a
Casei Sfântul Spiridon ar fi trimis o adreså conducerii ospiciului de pe lângå
Månåstirea Neam¡ului. ¥n acest „document inedit” – ¿i el de negåsit în original
sau în facsimil ¿i våzut numai de Zosin – s-ar spune:
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„Iassy, 1886 Noembre 6
Domnilor Epitropi,
¥n urma adresei parchetului de Ia¿i ¿i în baza alåturatului Certificat medical, prin

care se atestå cå pacientele Mihail Eminescu sufere de aliena¡iune mintalå, avem onoare
a vå face cunoscut cå Epitropia generalå a admis internarea citatului pacient în acel
ospiciu ¿i deci la prezentarea lui så binevoi¡i a-l interna.

Primi¡i, etc.
Epitropi, N. Gane                 Director (x)               ªef (x)

Precum observå oricine, mai pu¡in biografii lui Eminescu, trioul expeditor
(Gane, Director ¿i sublimul ªef) formuleazå solicitarea, dar nu nume¿te
destinatarul. Trimiterea lui Eminescu se face cåtre o institu¡ie medicalå
nemen¡ionatå, pe care o invita cu aceea¿i precizie så îl interneze în „acel
ospiciu”, nicidecum în celålalt ¿i cu atât mai pu¡in în altul ori în acesta ¿i
care putea fi foarte bine ¿i Golia (care era în Ia¿i!). Dupå mai bine de un
secol de aiureli repetate, în care s-a insistat cu remarcabilå perseveren¡å asupra
ideii cå, în perioada noiembrie 1886 – aprilie 1887, Eminescu ar fi stat în
ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, cititorul care ajunge întâmplåtor så
parcurgå acest document semnat ¿i de Gane completeazå de la sine cå „acel
ospiciu” ar fi ospiciul nem¡ean (mul¡i nici nu cunosc altul).

Cui e adresatå solicitarea? Fix „Domnilor epitropi”. Care epitropi, dacå
nu-i cu supårare? Epitropi, unde? Cum domni epitropi nu se gåseau numai la
ospiciul nem¡ean, identitatea celor la care se referå adresa citatå poate fi doar
deduså, pe baza unor alte mårturii, care, la rândul lor, culmea abera¡iei
(¿tiin¡ifice), se sus¡in prin acest document!

Al treilea element care face ca trimiterea så fie dubioaså este prezen¡a
unei neverosimile func¡ii: aceea de „¿ef”-¿i-nimic-mai-mult – ¿ef care n-a
avut ¿i nu are nume.

¥n concluzie mali¡ioaså, putem spune cå, potrivit documentelor oficiale
inexistente, cert este numai faptul cå Eminescu ar fi fost internat de Gane
acolo unde ¿tim cu to¡ii, adicå în „acel ospiciu”, ¿i cå ac¡iunea s-a derulat cu
concursul Ålora, adicå, pentru a fi foarte clar în¡ele¿i, acei domni epitropi.
Bietul Gane!, î¡i vine så zici, dar, când te gânde¿ti ce mul¡imi uria¿e au fost
prostite (¿i) prin acest document, nu po¡i spune decât: biatå Românie!

Revenim asupra întrebårii: dacå Eminescu ar fi fost alienat, de ce nu a
fost internat în balamucul ora¿ului, unde medicii erau prezen¡i zilnic (nu
såptåmânal ori ¿i mai rar, ca la Neam¡) ¿i unde „amicii” îl mai puteau înviora
din când în când cu plåcuta ¿i duioasa lor prezen¡å. Este cel pu¡in ciudat cå
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biografii lui Eminescu nici måcar nu ¿i-au pus o asemenea întrebare, ca ¿i
când, de la na¿tere, Eminescu ar fi fost destinat prin contract balamucului de
lângå Månåstirea Neam¡ului.

Cum se ¿tie, mai to¡i maioresciano-cålinescienii sus¡in cu ardoare cå
Junimea ¿i ¿efii ei i-ar fi fåcut mari favoruri lui Eminescu. Mereu, înså,
dumnealor uitå så spunå în ce au constat acestea. Banii? A¿a cum am
demonstrat, Maiorescu i-a furat lui Eminescu o parte din drepturile lui båne¿ti;
de aceea, câtå vreme nu se va proba, tot cu documente, cå acestuia i-ar fi
fost înmânate toate sumele pe care se spune cå le-ar fi primit pentru publicarea
edi¡iilor volumului Poesii ori ca ajutor de la „amici”, asemenea afirma¡ii råmân
simple baliverne, ¿tiut fiind, pe de o parte, cå nu i s-au dat bani decât contra
unei chitan¡e ¿i, pe de altå parte, cå toate aceste chitan¡e au fost grijuliu
påstrate. Nimic nu dovede¿te cå sumele strânse pentru Eminescu (mici sau
mari, nimeni nu ¿tie) chiar au ajuns la destinatar. ªtim înså cå Maiorescu
prezenta inclusiv o parte din banii veni¡i de la reginå ca fiind sco¿i din propriul
buzunar. Mai ¿tim cå dupå 28 iunie 1883 el ¿i Eminescu nu ¿i-au mai vorbit
¿i cå nici Maiorescu, nici altcineva din Junimea, nu l-a ajutat så ob¡inå o
slujbå. ¥n schimb, acela¿i Maiorescu i-a furat în mod banditesc manuscrisele
¿i biblioteca (alt fapt cåruia nu numai cå nu i se spune pe nume, dar, culmea
tupeului, este prezentat chiar ca o favoare ¿i ca un act de generozitate fa¡å de
posteritate). ªi-atunci, în ce a constat „protec¡ia”?

Unii sugereazå cå tot „protec¡ie” ar fi ¿i faptul cå nu s-ar fi fåcut public
diagnosticul de sifilis. Evident cå nu s-a fåcut, din moment ce n-a existat nici
sifilisul, nici vreun document medical legal, care så ateste acest lucru. ¥n
epistole cåtre Cornelia Emilian, Harieta – aflatå sub influen¡a nefericitå a
doctorului Isac – scrie negru pe alb cå Eminescu ar suferi de sifilis. Dar, în
aceea¿i coresponden¡å, gåsim ¿i afirma¡ii care ne asigurå cå, de fiecare datå
când primea bani de la a¿a-numitul Comitet din Ia¿i, la rându-i, expedia pe
adresa acestuia un certificat medical emis de doctorul Isac. Unde sunt (¿i)

acele documente medicale? Dacå tot au fost publicate spusele Harietei (deci,
dacå tot s-a vorbit de sifilis), de ce nu le-au fost alåturate ¿i opiniile
speciali¿tilor care l-au supus pe Eminescu fårå motiv la tratamente de-a dreptul
criminale, inoculând ¿i în mintea Harietei ideea cå acesta ar suferi de sifilis?
De ce întreaga responsabilitate a fost låsatå pe umerii Harietei, atât de u¿or
manevratå? Unde este acea foaie de observa¡ie, så-i zicem, cu care Isac a tot
påcålit-o pe Harieta, amågind-o cå o va publica?
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Ne oprim aici cu întrebårile, întrucât ne propunem ca în pagini viitoare
så încercåm så facem o reconstituire a faptelor. Pânå atunci, cu speran¡a cå,
mai devreme sau mai târziu, vor såri dopurile de cearå din urechile
academicienilor, repetåm: ªu¡u însu¿i mårturise¿te cå Eminescu n-a suferit

de sifilis. ªi aceastå declara¡ie n-a parvenit prin ter¡i, ci se aflå consemnatå
într-un document olograf identificat de noi, cåruia, timp de circa trei sferturi
de veac, mul¡ii no¿tri speciali¿ti n-au reu¿it så-i stabileascå paternitatea (sau
n-au vrut s-o facå publicå). Citåm esen¡a mårturisirii doctorului ªu¡u:

„Erroare. Eminescu n-a fost sifilitic… Al¡ii au zis cå el se alcooliza. ªi aceastå idee
este ca ¿i cea dintâi o supozi¡iune cu totul gratuitå.”

Din momentul în care ni se spune cå au fost semnate cele douå documente
date publicitå¡ii de Zosin (certificatul medical ¿i trimiterea la ospiciu), în
orice clipå Eminescu putea fi expediat spre „acel ospiciu”. Cum data preciså
a plecårii nu se cunoa¿te ¿i cum nu ar fi complet exclus ca plecarea så fi fost
în aceea¿i zi, reamintim legenda lacrimogenå despre Burlå, puså în circula¡ie
de diver¿i autori, to¡i, absolut to¡i bazându-se pe manuscrisul lui Onicescu,
„comunicat” lui Cålinescu pe cåi oculte ¿i pânå aståzi inaccesibil altor
cercetåtori. ¥n volumul Contribu¡ii…, sub o fotografie fåcutå de N. A. Bogdan,
istoricul A. Z. N. Pop scrie:

„Arcul Academiei Mihåilene din Ia¿i, sub care, în 6 noiem. 1886, prof. Vasile Burlå
¿i-a dåruit paltonul såu lui Eminescu, sumar îmbråcat ¿i condus de un gardian spre
Spitalul de la M-rea Neam¡u”.

Câtå precizie! Så în¡elegem cå Burlå, sta¡ionat la cotiturå, le-ar fi tåiat
celor doi calea, brusc, ca haiducii? Cå A. Z. N. Pop inventeazå ¿i aici ne-o
dovede¿te chiar manuscrisul lui Onicescu. Acesta afirmå, ce-i drept, cå

Mårturia olografå a lui ªu¡u, atribuitå în mod inexplicabil
timp de decenii unui medic cu care colabora.
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paltonul în cauzå „i-a fost dat lui Eminescu de D. Burlå, când Eminescu a
fost trimis din Ia¿i la Månåstire”, dar nu precizeazå unde s-ar fi fåcut „dona¡ia”.
Onicescu fiind singurul izvor prin care parvine aceastå informa¡ie, rezultå cå
locul atât de exact indicat („Arcul Academiei Mihåilene din Ia¿i”) este scornit
de imagina¡ia lui A. Z. N. Pop.

Cum am aråtat în pagini anterioare, avem motive extrem de puternice så
credem cå, la data la care a fåcut aceste precizåri, A. Z. N. Pop nu våzuse
„memoriul” lui Onicescu, aflat încå în posesia exclusivå a lui Cålinescu.
Este greu de crezut cå, în 1962, A. Z. N. Pop, aproape anonim pentru publicul
larg, ar fi riscat soarta unei lucråri atât de importante de dragul unei minciunele.
De asemenea, tåcerea lui Cålinescu fa¡å de acest neadevår pe care numai el

îl putea dovedi apare complet nefireascå. Cu o singurå excep¡ie: cazul în

care ar fi existat un interes ascuns, pe care doar îl bånuim.
Prezen¡a „gardianului” este preluatå tot din relatarea falsului Onicescu.

Aparent, Gh. Bojeicu ar întåri spusele acestuia, cåci el afirmå cå, „la venirea
sa” la Neam¡, Eminescu ar fi fost „întovårå¿it de un sergent” – de aici,
subcon¿tientul cititorului urmând så extragå singur încå o „probå” cå nebunia
ar fi fost realå ¿i cå internarea s-ar fi fåcut potrivit Legii, ceea ce este complet
fals. Nicicând persoanå, ci doar personaj plåsmuit în laboratoarele unei
anumite Istorii literare, infestate de interese politice, Bojeicu face înså o
gre¿ealå, care-l då – ¿i ea – de gol. El confundå cuvântul gardian (func¡ie
realå, existentå în schema ospiciilor) cu gardist, scriind cå Eminescu ar fi
mers la Neam¡ în compania unui „sergent”, adicå a unui agent poli¡ienesc.
Indiferent ce variantå s-ar alege, tot råmâne o întrebare: la ce spital (sau
sec¡ie de Poli¡ie) lucra gardianul (respectiv, sergentul)? ªi de-aici, altele: care
era temeiul legal? Unde este solicitarea Epitropiei generale cåtre ospiciul
Golia din Ia¿i (singura institu¡ie care putea oferi personal medical specializat)
sau cåtre Poli¡ie? Cine a plåtit cålåtoria celor doi? Unde sunt documentele
oficiale legale în care a fost consemnatå?

Pe pagina urmåtoare, A. Z. N. Pop revine asupra informa¡iei, întårind-o:

„Våzându-¿i prietenul îmbråcat cu un pardesiu sub¡ire, vechi ¿i hårtånit, Burlå s-a
dezbråcat pe loc, sub arcul Academiei, în plinå stradå, dându-¿i paltonul gros
nenorocitului escortat”.

Deci, în aceea¿i zi, s-a fåcut examenul medical, N. Gane a formulat adresa
cåtre negurosul „acel ospiciu” ¿i Eminescu a ¿i fost expediat într-acolo?
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ºinând cont de faptul cå A. Z. N. Pop pretinde cå acela¿i Eminescu ar fi fost
în mod sigur internat la Neam¡ în ziua de 9 noiembrie (datå preluatå din
versiunea Zosin), ne întrebåm: dacå Eminescu ¿i gardianul (sau sergentul)
au plecat din Ia¿i pe 6 noiembrie ¿i au ajuns la ospiciu trei zile mai târziu, så
în¡elegem cå au mers pe jos, înnoptând pe sub glugile de coceni ale ¡åranilor?

¥ncâlcite mai sunt i¡ele minciunii, când se vrea credibilå!
ªi încå ceva: oare, pânå atunci Eminescu nu avusese acela¿i „pardesiu

sub¡ire”? Oare, Burlå nu îl mai våzuse îmbråcat cu el? De ce nu îi dåruise
propriul palton anterior acestui moment? Ce coinciden¡å formidabilå a fåcut
ca drumul lui Burlå så se încruci¿eze cu acela al lui Eminescu, tocmai în clipa
în care acesta din urmå, escortat de gardian (sergent), lua drumul ospiciului?
Så admitem înså cå în privin¡a lui Burlå ne-am mai putea amågi, zicându-ne
cå, poate, acesta o fi fost anun¡at în ultima clipå cå „amicul” Eminescu tocmai
era dus la garå ¿i, într-o pornire cre¿tineascå, ar fi alergat dupå el, cu palton cu
tot. Cum råmâne înså cu Junimea ¿i cu Maiorescu?

Reamintim: era, ni se spune, 6 noiembrie. Au urmat 7 noiembrie
(Maiorescu ajunge la Ia¿i), 8 noiembrie (data ultimului banchet anual al
Junimii) ¿i 9 noiembrie, ziua în care Eminescu ar fi fost dus la ospiciul de

lângå Månåstirea Neam¡ului, cum zic unii, în „spitalul din Târgu Neam¡”,
cum ne înva¡å al¡ii, sau ar fi ajuns singur chiar la Månåstirea Neam¡ului,
cum declarå el însu¿i, fårå a fi contrazis de cineva, pe când mai tråia.


„Lume, lume ¿i iar lume!”
De obicei, se socote¿te suficientå men¡ionarea numelui balamucului în

care ar fi fost internat Eminescu. Pentru o cât mai completå documentare, am
fåcut o scurtå incursiune în trecutul locului, întrucât asemenea precizåri ne pot
ajuta så recompunem ¿i så în¡elegem cât de cât cele petrecute în epocå. Pentru
cå prezentarea, destul de întinså, ar putea impieta asupra cursivitå¡ii relatårii
din ancheta noastrå jurnalisticå, am plasat-o între anexe (vezi Anexa 21).

Aici reamintim alt soi de informa¡ii, înfå¡i¿ate mult mai måiestrit, în
începutul pår¡ii a treia din Amintiri din copilårie, splendidul cântec al sufletului
lui Creangå:

„– Nu mi-ar fi ciudå, încaltea, când ai fi ¿i tu ceva ¿i de te miri unde îmi zice
cugetul meu, dar a¿a, un bo¡ cu ochi ce te gåse¿ti, o bucatå de humå însufle¡itå din sat
de la noi, ¿i nu te laså inima så taci; asurze¿ti lumea cu ¡åråniile tale!

– Nu må laså, vezi bine, cugete, cåci ¿i eu sunt om din doi oameni; ¿i satul Humule¿tii,
în care m-am trezit, nu-i un sat låturalnic, mocnit ¿i lipsit de priveli¿tea lumii, ca alte
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sate; ¿i locurile care înconjurå satul nostru încå-s vrednice de amintire. Din sus de
Humule¿ti vin Vânåtorii-Neam¡ului, cu såmân¡å de oameni de aceia care s-au hår¡uit
odinioarå cu Sobietzki, craiul polonilor, ¿i mai din sus, monåstirile Secu ¿i Neam¡ul,
altådatå fala bisericei române ¿i a doua visterie a Moldovei (subl. ns.). Din jos vin
satele Boi¿tea ¿i Ghindåoanii (locul de na¿tere al lui Vasile Conta, coleg de ¿coalå
primarå cu Creangå – n. ns.), care înjugå numai boi ungure¿ti la caråle lor; unde
plugurile råmân singurele pe brazdå în ¡arinå, cu såptåmânile, prisåcile fårå prisåcar,
holdele fårå jitar, ¿i nime nu se atinge de ele; iar oamenii din aceste sate nu ¿tiu ce-i
judecata. Aproape de Boi¿te vine satul Blebea, care mai mult de jumåtate, dupå ce-¿i
scapå cåciula pe baltå, zice: «Så fie de sufletul tatei!»

¥nspre apus miazåzi vin monåstirile: Agapia, cea tåinuitå de lume; Varaticul, unde
¿i-a petrecut via¡a Brancoveanca cea bogatå ¿i milostivå, ¿i satele Filioara, hå¡a¿ul
cåprioarelor cu sprâncene scåpate din monåstire; Bål¡åte¿tii, cei plini de salamurå, ¿i
Ceahlåie¿tii, Topoli¡a ¿i Ocea, care alungå cioara cu perja-n gurå tocmai dincolo,
peste hotar ; iar spre crivå¡, peste Ozanå, vine Târgul-Neam¡ului, cu Mahalalele Pometea
de sub dealul Cociorva, unde la toatå casa este livadå mare; ºu¡uienii, veni¡i din
Ardeal, care månâncå slånina râncedå, se ¡in de coada oilor, lucreazå lânå ¿i sunt
vesti¡i pentru teascurile de fåcut oloiu; ¿i Condrenii, cu morile de pe Nem¡i¿or ¿i piuåle
de fåcut sumani. Iar deasupra Condrenilor, pe vârful unui deal nalt ¿i plin de tihåråi,
se aflå vestita Cetatea Neam¡ului, îngråditå cu pustiu, acoperitå cu fulger, locuitå
vara de vitele fugårite de streche ¿i stråjuitå de ceucele ¿i vindereii care au gåsit-o
bunå de fåcut cuiburi într-însa.

Dar asta nu må prive¿te pe mine, båiet din Humule¿ti: Eu am altå treabå de fåcut;
vreu så-mi dau samå despre satul nostru, despre copilåria petrecutå în el, ¿i atâta-i tot.

Câ¡i domnitori ¿i mitropoli¡i s-au rânduit la scaunul Moldovei, de când e ¡ara
asta, au trebuit så treacå måcar o datå prin Humule¿ti spre monåstiri. Apoi unde pui
cealaltå lume care s-a purtat prin satul nostru, ¿i tot lume mai multå bogatå ¿i aleaså.
Må rog, la Monåstirea Neam¡ului: icoanå fåcåtoare de minuni, caså de nebuni, hram de
Ispas ¿i iarmaroc în târg, tot atunci; apoi tot pe aici, treacåt spre iarmaroace: la Peatrå
de Duminica Mare, ¿i la Folticeni de Sânt-Ilie; la Secu, hram de Tåierea capului sf. Ioan
Botezåtorul; la Agapia-n deal, hram de Schimbarea la fa¡å; la Agapia-n vale, hram de
Sf. Voievozi; ¿i la Varaticu, hram de Sântå Måria Mare; lume ¿i iar lume!

ªi câte târnosiri ¿i sfin¡iri de biserici din nou; ¿i câte soboare ¿i revizii de fe¡e
biserice¿ti ¿i politice¿ti; ¿i câ¡i stråini din toatå lumea, ¿i câte inimi purtate de dor; ¿i
câte suflete zdrobite ¿i råtåcite n-au trecut prin satul nostru spre monastiri! Lume, lume
¿i iar lume!”

[Jitar – paznic de ogoare ¿i/sau îngrijitor de grânare ? Hå¡a¿ – cårare fåcutå de animalele
sålbatice în pådure sau potecå între ogoare. ? Tihåraie – râpå ? Ceucå – specie de cioarå (ziså ¿i

cioarå de clopotni¡å), cioacå ? Vindereu – specie de ¿oim.]
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Zosin, bucuria nebunilor

„Internat” într-o Duminicå

9 noiembrie, a¿adar. Avem douå mari întrebåri: când a påråsit Eminescu
Ia¿ii ¿i unde a mers de acolo? Simpla lor existen¡å impune o a treia întrebare,
socotitå pânå acum inutilå: de ce? Formal, existå råspunsuri partizane, simple
afirma¡ii, lipsite înså de orice sus¡inere probatorie.

De unde consacrarea zilei de 9 noiembrie, ca datå preciså a internårii lui
Eminescu în balamucul de lângå Månåstirea Neam¡ului? Tot de la inventivul
medic Panait Zosin, venit la ospiciu dupå 17 ani de la prezumtiva internare
aici a lui Eminescu, preluat apoi frenetic de romancierul Gh. Cålinescu, care
a båtut în cuie aceastå zi. Iatå ce scrie la 30 mai 1903 numitul Panait Zosin
(medic primar al ospiciului de pe lângå numitul låca¿ månåstiresc, în perioada
mai 1903 – februarie 1904):

„Eminescu fu adus la ospiciu în ziua de 9 Noembre 1886 (subl. ns). ¥n registrul din
acel timp, nu sunt trecute alte indica¡iuni de cât cele urmåtoare:

34 ani (?), ortodox; român; profesiunea liberå; din urbea Ia¿i; boala: Manie
furibundå, care diagnozå e ¿tearså ¿i pus alåturi: Delirium tremens; e¿it vindecat în
ziua de 10 aprilie 1887" (Nebunia lui Eminescu, Spitalul, nr. 11, 1903; textul a fost
republicat pânå ¿i în Convorbiri ¿tiin¡ifice ¿i filozofice, aprilie 1912, dupå care informa¡iile
con¡inute n-au mai lipsit din aproape nici o lucrare, de¿i, ciudat, unii biografi s-au ferit
så-i treacå numele în bibliografie).

Prima întrebare pe care ¡i-o pui dupå ce cite¿ti aceste rânduri este: unde
sunt registrele similare de la Mårcu¡a ¿i de la ospiciul privat al lui ªu¡u (de
Leidesdorf nu mai vorbim, cåci acesta, måcar, nu era în ºarå)?

P. Zosin, Nebunia lui Eminescu (Spitalul, nr. 11, 1903)
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Precum se vede ¿i în facsimil, doctorul Zosin nu folose¿te pentru acest
pasaj nici ghilimele, nici un corp de literå diferit, nici nu apropie mai mult
rândurile, a¿a cum procedeazå în restul cazurilor în care citeazå din alte
surse. Probabil cå, tocmai de aceea, ziua internårii nici nu apare în paragraful
care zici cå e copiat aidoma din registru (de¿i nici el nu e pus între ghilimele
¿i nu e scris cu italice). Greu så po¡i bånui cå ai de a face cu o simplå crea¡ie

a lui Zosin, bazatå nu se ¿tie pe ce. Dacå data de 9 noiembrie ar fi fost
consemnatå în presupusul registru, corect ar fi fost ca doctorul Zosin så scrie:
„¥n registru... nu [MAI] sunt trecute alte indica¡iuni de cât...” Or cuvântul
„mai” lipse¿te. ¥n consecin¡å, devine legitimå suspiciunea cå data „internårii”
a fost trecutå din burtå. De altfel, 9 noiembrie 1886 a picat într-o duminicå,
a doua zi dupå Sfin¡ii Arhangheli Mihail ¿i Gavriil, iar Eminescu nu reprezenta
o urgen¡å, care så motiveze deplasarea în unica zi liberå a såptåmânii, când
nimeni nu muncea ¿i mai to¡i mergeau la bisericå. La Ia¿i, documentele pentru
internare ar fi fost întocmite încå de joi ¿i, a¿a cum a¿teptaserå trei zile, mai
puteau a¿tepta încå una. Så nu-¿i fi dat Zosin seama de „amånuntele” acestea?

„Exactitatea” informa¡iilor gråbitului medic Zosin este cu mult mai nocivå
decât la primå vedere. Vom vedea de ce.


La nevoie, îi destituim ¿i pe liber-profesioni¿ti

Când s-a scris pentru prima oarå în presa cå Eminescu ar fi la Månåstirea
Neam¡ului? Sarcina aceasta ¿i-a asumat-o Epoca, la 14 noiembrie 1886.
Atunci a anun¡at cå „Sånåtatea d-lui Eminescu merge din ce în ce mai råu”,
motiv pentru care „a fost transportat acum trei zile la månåstirea Neam¡u”.

¥n pasajul citat din articolul lui Zosin, Eminescu este prezentat ca având
„profesiunea liberå” [adicå „profesiune exercitatå de o persoanå pe cont
propriu (fårå så fie angajatå permanent într-o institu¡ie sau întreprindere)”
– DEX]. A¿a era, în noiembrie 1886 Eminescu nu avea slujbå, cum am dovedit
¿i noi în pagini anterioare. Acum stau mårturie în acest sens ¿i afirma¡iile lui
I. N. Roman, care, pe de o parte, informeazå cå „Bibliotecarul titular,
profesorul de greacå Gârcineanu, dådea foarte rar pela bibliotecå” ¿i, pe
de altå parte, scrie:

„¥nlocuit din postul de sub-bibliotecar, Eminescu råmåsese literalmente fårå
mijloace de existen¡å”.

Prin urmare, la 9 noiembrie 1886, Eminescu era ¿omer. ªi doctorul
Zosin ¿tia acest lucru, din moment ce scrie cu mâna lui cå profesiunea
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acestuia era „liberå”. Paradoxal înså, tot el încurcå din nou lucrurile,
notând în subsolul paginii:

„¥n 1886, Eminescu se afla ca sub-bibliotecar la biblioteca centralå din Ia¿i,
precum reese dintr’o adreså din 5 Decembrie 1886, pe care D-l Caragiani, bibliotecarul
de atunci, o face cåtre directorul ospiciului de la Neam¡, unde se afla intemat Eminescu,
trimi¡ându-i statul, ca så subscrie de primirea lefei.”

Cum putea Eminescu så primeascå leafå în decembrie, dacå în noiembrie
nu mai era salariat? Se putea el „afla ca sub-bibliotecar la bib-lioteca centralå
din Ia¿i”, simultan fiind ¿i ¿omer? De altminteri, Zosin aminte¿te de existen¡a
pretinsului document emis de Caragiani, dar pe acesta nu-l prezintå nici måcar
în a¿a-ziså transcriere. Potrivit literaturii de specialitate, care a vehiculat intens
spusa lui Zosin, o ciornå a acestui document ar fi fost descoperitå ulterior.
De cåtre cine? Nu se mai ¿tie. Ce îl îndemnase pe respectivul scotocitor så o
caute? Iar nici un råspuns.


Venit de nicåieri

Så recitim informa¡iile despre Eminescu, pe care Zosin sus¡ine cå le-ar fi
descoperit în registrul ospiciului (¿i acesta de negåsit aståzi):

„34 ani (?), ortodox; român; profesiunea liberå; din urbea Ia¿i; boala: Manie
furibundå, care diagnozå e ¿tearså ¿i pus alåturi: Delirium tremens; e¿it vindecat în
ziua de 10 aprilie 1887".

Acum, så aruncåm o privire peste Legea din acea vreme (1012/1867):

„Art. 12. Intendantul ospiciului va ¡inea uå condicå ¿nuruitå, numerotatå ¿i
sigilatå de administra¡ia spitaliceascå superioarå, de care depinde stabilimentul,
în care va înscrie îndatå dupå priimirea unui smintit numele, prenumele, profesiunea,
etatea, religiunea, na¡ionalitatea ¿i domiciliul såu, precum ¿i al aceluia care a
cerut admiterea lui în ospiciu; dacå bolnavul este trimis de veri-uå autoritate, se va
însemna aceasta, numårul hârtiei ¿i dosarul unde s’a depus hârtia, se va men¡iona
sentin¡a judecåtoreascå de interdic¡iune, dacå esistå, ¿i numele epitropului,
asemenea ¿i certificatul medical de priimire.

Se va mai însemna într’aceastå condicå, data admiterii bolnavului precum ¿i aceea
a e¿irii lui sau a mor¡ii, cu aråtare de numårul zilelor câte s’au aflat în spital” (subl. ns.).

Dacå a¿ezåm fa¡å în fa¡å informa¡iile lui Zosin ¿i pe cele pe care Legea
impunea så fie trecute în condica ¿nuruitå, numerotatå ¿i sigilatå, constatåm
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cå ordinea lor este diferitå. Acest amånunt poate fi important, deoarece
respectiva condicå era un tipizat, iar tipizatele se întocmesc ¡inându-se seamå
de litera legii. Prin urmare, dacå lui Zosin nu îi såreau ochii ba la stânga, ba
la dreapta, ba în buzunarul de la ceas, el ar fi cules ¿i reprodus datele lui din
„registrul din acel timp” în ordinea cerutå de Lege. Or, iatå cum stau lucrurile
sub acest aspect.

Legea – profesiune – etate  –   religiune  –   na¡ionalitate  –  domiciliu.
Zosin  –       etate   –  religie – na¡ionalitate – profesia     –     domiciliul,

dupå care, în plus fa¡å de formularul oficial, este adåugat ¿i  diagnosticul.
Aceste detalii explicå de ce Zosin nu a folosit nici ghilimele, nici alt corp

de literå, atunci când – zice el – ar fi copiat (deci, ar fi reprodus exact) din
„condica ¿nuruitå” a ospiciului.  Ce l-a oprit? Nu putem spune cu precizie,
dar ¿tim un lucru: spre deosebire de constatarea medicalå semnatå de Iuliano
¿i Bogadan ¿i de trimiterea iscålitå de Gane, ambele, douå fi¡uici despre care
se putea spune oricând cå s-au „råtåcit” (¿i atunci, ca ¿i aståzi, la nevoie,
fugeau din rafturi dosare întregi), condica de internåri constituia un document

oficial, a cårui distrugere era socotitå infrac¡iune. ¥n plus, era ¡inutå sub
cheie de intendent, deci de altå persoanå decât medicul – persoanå cu care
Zosin afirmå cå s-a aflat în cele mai rele rela¡ii. ¥n sfâr¿it, nu este deloc
limpede unde se gåsea respectiva condicå în 1903, când, så nu uitåm, trecuserå
aproape douå decenii de la pretinsa internare a lui Eminescu. Zosin nu invocå
praful arhivei, nici efectuarea vreunei alte cercetåri proprii. Så în¡elegem cå
l-a cåutat condica pe el, nu invers?

Dar acestea nu sunt singurele argumente care ne împing spre concluzia
cå Zosin a fost (în ceea ce-l prive¿te pe Eminescu, cel pu¡in) încå un
plåsmuitor, chitit så „demonstreze” a¿a-zisa nebunie a acestuia. El afirmå cå
în registru ar fi figurat ¿i diagnosticele bolilor de care ar fi suferit Eminescu
în cele câteva luni de ¿edere la Månåstirea Neam¡ului:

„boala: Manie furibundå, care diagnozå e ¿tearså ¿i pus alåturi: Delirium tremens”.

Zosin gre¿e¿te iar, deoarece diagnosticul nu trebuia så figureze aici, în
„condica ¿nuruitå, numerotatå ¿i sigilatå”, datå în påstrare intendentului.
Grija pentru confiden¡ialitate era mare, legiuitorul specificând în mod expres
cå, la externare, pacien¡ilor li se va da câte un „bilet de liberare  din ospiciu,
fårå aråtarea diagnosei boalei de care a suferit” – subl. ns. (Cum bine
remarca un prieten, legea vremii era mai mårinimoaså decât inimile de câine
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ale celor care au batjocorit memoria lui Eminescu, afimând cå ar fi suferit de
toate bolile lumii.)

Spre compensare, parcå, Zosin inventeazå o rubricå inxistentå, dar,
în schimb, nu scrie nimic despre autoritatea care l-ar fi trimis pe Eminescu
la ospiciu, nu comunicå „numårul hârtiei” ¿i nici pe cel al dosarului, nu
oferå numele epitropului, nu spune nimic despre obligatoriul certificat

medical de priimire ¿i nu transcrie nici „numårul zilelor câte s’au aflat
în spital” (i-o fi fost lene så le calculeze?). De altfel, dacå ne uitåm bine,
nici unul dintre documentele prezentate de Zosin nu råspunde cerin¡elor
textului de Lege sus-men¡ionat.

O altå absen¡å fundamentalå gåsim la rubrica privind domiciliul
pacientului. Precum alte zeci de mii de oameni, Eminescu figureazå ca fiind
„din urbea Ia¿i”, la fel de bine putându-se scrie „din România”, „din Europa”
sau „de pe Terra”. O scåpare? Posibil, dar n-ar fi cam prea multe? Oare
trebuie så fii deosebit de suspicios pentru a te întreba dacå, nu cumva, adresa
lipse¿te pentru cå nu era cunoscutå? Necunoscutå de cine? De Poli¡ia ¿i de
Parchetul din Ia¿i, care s-ar fi ocupat de re¡inerea ¿i de înaintarea lui cåtre un
spital de sminti¡i fårå nume ¿i fårå loca¡ie determinatå sau de plåsmuitorul
fi¡uicilor semnate Iuliano ¿i Bogdan ¿i, respectiv, Gane? Cine-a fost acel

Eminescu despre care se pretinde cå ar fi fost expertizat în arestul Poli¡iei,

dacå nici unde locuia nu ni se indicå?

¥ntrucât asupra aspectului legal al chestiunii vom reveni, deocamdatå ne
oprim aici.


¥n prima lui lucrare importantå, Contribu¡ii documentare la biografia

lui Eminescu, Augustin Z. N. Pop transcrie un mare numår de documente.
Dintre acestea, unele sunt lipsite aproape de orice relevan¡å în ceea ce
prive¿te destinul celui „biografiat”, dar, spre compensare, lipsesc cu totul
altele, care ar fi edificatoare. Atunci când se referå la închiderea lui
Eminescu în ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, Augustin Z. N. Pop
se vaietå, ca vânturile toamnei:

„Despre pacien¡a lui Eminescu la Månåstirea Neam¡ului între 9 noiembrie 1886 ¿i
9 aprilie 1887 ¿tirile nu abundå. Cîteva amintiri literaturizate, scrisori, adnotåri de
cår¡i råzle¡esc informa¡ia ce înainteazå cu greu. Scriptele fostei bolni¡e rudimentare
s-au distrus ¿i zidåria ei ruinatå a fåcut loc altui edificiu. Panait Zosîn,. care i-a fost
câtva timp medic, a schi¡at trecutul «spitalului de pådure». Alt istoric, mai dezvoltat, i-l face
în zilele noastre doctorul Aurelian Grigorescu.
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¥ntr-un articol al lui R. ªu¡u, publicat în Evenimentul, nr. 112/1904, p. 1, se citesc
elemente descriptive, care sus¡in evocarea perioadei respective.

Se ¿tie cå (?) în lipsa metodelor medicale mai înaintate, fårå instala¡ii ¿i fårå
medicamenta¡ie, la Neam¡ Eminescu a fost tratat cu gåle¡i de apå rece aruncate pe
spinare ¿i în cap, cu cufundåri în putinå – tratament rudimentar hidroterapic – ¿i cu
båtåi cu frânghia udå. Medicul curant venea de douå ori pe såptåmînå de la ora¿ ¿i se
numea Neculai Ursulescu” (subl. ns.).

¥n lucrarea lui Augustin Z. N. Pop urmeazå informa¡ii despre ¿colarizarea
lui Ursulescu, dar nu gåsim nimic despre motivul pentru care Eminescu ar fi
ajuns în acel ospiciu ¿i despre îndreptå¡irea medicalå ¿i juridicå a celor
care l-ar fi trimis acolo. Faptul mirå, deoarece, a¿a cum aråtam, doctorul
Zosin publicase încå din 1903 transcrierea a ceea ce prezintå drept certificat
medical emis de doctorii Iuliano ¿i Bogdan ¿i trimitere semnatå de Gane.
¥ntr-o carte de 600 de pagini, A. Z. N. Pop aminte¿te numele lui Zosin într-
un singur loc (în contextul de mai sus), dar nu face absolut nici o legåturå

între acesta ¿i Eminescu. Lucrul este cu atât mai straniu, cu cât numitul
biograf se declarå convins cå Eminescu ar fi fost internat în ospiciul de la
Neam¡; or, aceastå variantå nu numai cå a fost lansatå de Zosin, dar singurele

argumente pe care se sprijinå råmân cele douå „documente” – zice-se –

transcrise de acesta în articolul din publica¡ia Spitalul (articol pe care
biograful îl gåsea måcar în bibliografia monografiei lui Cålinescu, pe care
trebuie s-o fi citit). Prin urmare, este exclus ca A. Z. N. Pop så nu fi avut
cuno¿tin¡å de documentele despre care Zosin sus¡ine cå ar fi fost emise la
Ia¿i, în ziua de 6 noiembrie 1886. Atunci, de ce s-o fi prefåcut cå n-ar avea
habar de existen¡a lor? Så i se fi pårut pânå ¿i lui prea cusute cu a¡å albå?

Azi la banchet, mâine la balamuc

Så-l citåm din nou pe doctorul Zosin: „Eminescu fu adus la ospiciu în
ziua de 9 Noembre 1886". Oare? Chiar a ajuns Eminescu la ospiciu în acea
zi? P. Zosin, vedem bine, a¿a sus¡ine. Dar al¡ii? Cei mai mul¡i tac. Din fericire,
nu chiar to¡i.

De pildå, I. N. Roman scrie:

„Eu l-am cunoscut pe Eminescu la ultimul banchet al «Junimei» de la Ia¿i, dupå
un an de la stråmutarea «Convorbirilor Literare» la Bucure¿ti” (O paginå ineditå din
via¡a lui Eminescu – vezi Adevårul literar ¿i artistic din 8 martie 1931).
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Cum data la care s-a petrecut „stråmutarea «Convorbirilor Literare» la
Bucure¿ti” este 1 aprilie 1885, rezultå cå I. N. Roman ¿i Eminescu s-au
cunoscut în 1886 („dupå un an”). De altfel, ¿i Z. Ornea ne ajutå indirect så
probåm cå serbarea din toamna anului 1886 a fost ¿i „ultimul banchet al
«Junimei» de la Ia¿i” (a¿a cum precizeazå I. N. Roman):

„Deteriorarea era atât de evidentå încât în octombrie 1887 Gane, fiind solicitat
de Maiorescu så organizeze (ca în 1885 ¿i 1886) banchetul anual, îi comunica de astå
datå decis o opinie negativå: «Må întrebi cum råmâne cu aniversarea Junimii în anul
acesta. Råspund cu franche¡å cå eu, unul, nu gåsesc nimerit a se mai ¡inea în Ia¿i,
pentru rezonul cå aici abia de mai existå o fåråmåturå din vechea Junime literarå, s-au
împrå¿tiat to¡i ca puii de potârniche din cauzå cå Junimea, de un timp încoace ¿i-a
pierdut cu totul caracterul ei literar, vârându-se prea din cale-afarå în politicå, o
politicå de care cu sau fårå cuvânt mul¡i din noi s-au despår¡it (repetåm, Gane trecuse
în partidul liberal în 1885, n.n.), ¿i care a adus ruina Societå¡ii din Iassi chiar ¿i ca
grup literar. Aståzi nimene nu mai scrie în Iassi, nu se mai ¡in sâmbetele întruniri, nu
mai avem Convorbirile, care erau cheagul ce ne lega, prin urmare aniversarea în Iassi
ar fi a cåuta a se aprinde o candelå a cårei untdelemn a ars.» Se pare cå opinia lui
Gane a fost luatå în seamå. Jurnalul lui Maiorescu nu mai consemneazå plecarea sa la
banchetul aniversar (în 1886, la 6 noiembrie, aniversarea fusese men¡ionatå). Probabil
cå în noiembrie 1886 Ia¿ul a gåzduit, tot la hotelul Binder, ultima aniversare. Era la
numår cea de a 23-a” (Z. Ornea, Junimea ¿i junimismul).

(Ipoteza lui Z. Ornea privind locul în care a avut loc banchetul din 1886
este contraziså de presa din epocå, aceasta indicând „saloanele otelului
Traian”. Cât prive¿te pozi¡ia lui Gane, nu este exclus ca ea så fi fost influen¡atå
¿i de faptul cå, dupå mutarea în Capitalå a revistei Junimii, în textele lui au
început så fie operate tot mai multe modificåri, fårå a fi consultat – vezi
coresponden¡a cu Negruzzi.)

Dacå I. N. Roman l-a cunoscut pe Eminescu cu ocazia banchetului ¡inut
la 8 noiembrie 1886, nu e necesarå o prea mare încordare a min¡ii ca så
deduci cå, în acea zi, Eminescu era un om liber. Iar dacå era liber în ziua de
sâmbåtå, 8 noiembrie (care, repetåm, coincide cu ziua lui onomasticå),
petrecând împreunå cu junimi¿tii, nu prea vedem cum ¿i sub ce pretext ar
fi putut fi predat a doua zi, duminicå, la balamuc, cu certificatul medical gata
întocmit ¿i semnat ¿i cu gardianul alåturi.

Så zicem ¿i cå I. N. Roman n-o fi ¡inut minte bine? Dacå îl cunoscuse pe
Eminescu în timpul unei sårbåtori atât de importante în Ia¿i, putea så o
confunde cu cine ¿tie ce alt prilej? Fie ¿i asta, dar chiar ¿i a¿a, ne atrage
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aten¡ia un fapt mai mult decât dubios: marii biografi ai lui Eminescu pretind
cå acesta ar fi fost internat în ziua de 9 noiembrie 1886, înså, subliniem, nu

scot un cuvânt despre cheful pe care l-a tras Junimea cu numai o zi înainte

¿i care fusese anun¡at ¿i prin România liberå. Evident, nu e vorba de o scåpare,
dar care så fie motiva¡ia ei? Teama de a alåtura douå evenimente aproape
simultane, dar atât de diferite, cum sunt închiderea cuiva în balamuc ¿i
benchetuirea celor care îl „protejau” pe respectivul „nebun”? ¥n acest caz,
cum mai råmâne înså cu aspectul „riguros ¿tiin¡ific” al pre¡ioaselor biografii
strunjite pânå acum de feluri¡i artizani? Ce så mai credem despre onestitatea,
despre obrazul autorilor lor?


Mai nou, N. Georgescu lanseazå o altå teorie, care contrazice implicit

(¿i) afirma¡iile lui I. N. Roman:

„¥ntr-adevår, nu pe 9 noiembrie 1886 a fost internat Eminescu, ci cu o zi înainte, pe
8, de ziua lui onomasticå. Ar fi fost oarecum dificil pentru poli¡ie så aibå un Mihai atât
de important în Ia¿i de sfântul Mihail!”

Nu ¿tim de ce „într-adevår”, dar probabil cå nici nu trebuie, autorul
având dreptul la intimitate cu ideile sale mai ales(e). ªi-apoi, cu adevårat
important este altceva. P. Zosin scrie negru pe alb nu numai cå „Eminescu fu
adus la ospiciu în ziua de 9 Noembre 1886", ci ¿i cå ar fi fost alcoolic ¿i
bolnav de sifilis, iar eminescologii nu-l contrazic. Lui P. Zosin i se acordå
atât de multå încredere, încât pretinsele transcrierieri fåcute de el dupå douå
fi¡uici descoperite nu ne spune unde se includ în lista documentelor
fundamentale privindu-l pe Eminescu. Dacå unii dintre noi ajung la concluzia
cå a gre¿it data internårii (admi¡ând cå de gre¿ealå ar fi vorba), ce ne-ar face
så credem cå aceasta ar fi singura eroare? Acolo unde existå eroarea ¿i unde,
în plus, lipse¿te sus¡inerea probatorie, chiar nu apare nici un semn de întrebare?

A¿adar, în¡elegem de la N. Georgescu, poli¡ia ar fi nådu¿it de emo¡ii, cu
„un Mihai atât de important în Ia¿i de sfântul Mihail!” De ce? ¥i trimisese
Ciurcu, prin coletårie rapidå, revolverul din ’83? (Faptul cå, a¿a cum îi scrie
Creangå lui Slavici, în Ia¿i au avut loc „mari agitåri politice” nu avea legåturå
cu „sfântul Mihail” ¿i nici pe Eminescu nu-l vedem în fruntea unor mul¡imi
tulburate, cu un pistol într-o mânå ¿i cu o proclama¡ie într-alta.) Aståzi e limpede
cå „amicii” aveau så afle tot de la Zosin cå, în noiembrie 1886, Eminescu ar
fi fost arestat ¿i internat. ¥n atari condi¡ii, câtå vreme se acordå încredere
totalå zisului medic, a spune cå Eminescu ar fi fost un „Mihai atât de
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important în Ia¿i” aduce fie a ironie, fie a altceva. Pentru unii ie¿eni, el
devenise marfå sau personaj de melodramå. Mai to¡i „memoriali¿tii” s-au
pus pe scris târziu ¿i doar unul, doi au fåcut-o dintr-o convingere mai veche,
pe care o avuseserå ¿i pe când Eminescu mai tråia. Majoritatea lor a reac¡ionat
pentru cå asta li s-a cerut ¿i pentru cå au våzut cå asta le creeazå o anume
faimå (prestigiu ar fi prea mult spus). A¿a cum meseria¿ii de la cooperativa
Metalo-casnica produceau acaså plicuri sau papuci din plastic, la fel, grosul
„memoriali¿tilor”  s-a apucat så croiascå istorie proprie la domiciliu. Ca la
comandå, târgove¡ii intelectualitå¡ii au început så dea extemporale dupå
extemporale. ¥ntre ei, L. Onicescu pare un om simplu ¿i înduio¿åtor de sincer:

„¥mi pare bine cå a venit prilejul så-mi reamintesc de ilustrul poet. Regret înså cå
n-am avut prevederea sau, ¿i eu, ca toatå lumea, n-am dat la vreme, destulå însemnatate
aceluia care mai târziu a fost recunoscut geniul poesiei române.”

Multe pot spune aceste rânduri! Problema este: a fost Onicescu sincer?
A ajuns la noi autenticul Onicescu sau – a¿a cum am aråtat – o formå
„îmbunåtå¡itå”?

Oricât de neplåcut ar fi, adevårul este cå, din påcate, în dramatica lui
existen¡å, Eminescu a fost realmente important doar pentru du¿mani.

Când constatåm ce angrenaje s-au pus în mi¿care pentru a-l elimina în
mod viclean din via¡a publicå ¿i cu câtå aten¡ie au operat ¿i opereazå acestea,
distrugând probe compromi¡åtoare pentru unii, în¡elegem cå nu degeaba cei
mårun¡i erau stimula¡i så-l compåtimeascå, dar opri¡i så-l cunoascå ¿i
în¡eleagå. Pentru cei „puternici”, Eminescu continua så fie un om teribil de
important. Un om de care se temeau ¿i se tem, cåci, dincolo de talent, de
inteligen¡å ¿i de vastå cunoa¿tere, nu ¿tia ce-i acela compromisul. Pentru
ace¿tia era important, deoarece, din clipa în care i se puneau la dispozi¡ie
cernealå ¿i spa¡iu tipografic, devenea ¿i periculos. Fårå acestea, era cea mai
inofensivå persoanå – drept dovadå, nu s-a zbåtut nici måcar pentru a-¿i
recupera bunurile furate de Maiorescu, de¿i avea nevoie de ele ca de aer.


Nefiind speciali¿ti în arta cioplirii istoriei literare „la comandå”, ne

mårginim la a pune întrebåri. Ele se impun firesc, prin simpla alåturare a
informa¡iilor contradictorii (toate, tipårite ¿i aflate în biblioteci), cu privire la
data certå la care Eminescu a ajuns la Månåstirea Neam¡ului. Iatå versiunile
de care avem deocamdatå ¿tiin¡å:
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8 noiembrie (sau anterior) –  „Pe ziua de sf. Voievozi la anul 1886... la
M-rea Neam¡u, la bolni¡å ... l-am spovedit ¿i l-am împårtå¿it pe poetul
M. Eminescu”,  (consemnare anonimå, pe care n-am våzut-o în facsimil).

9 noiembrie –  „Eminescu fu adus la ospiciu în ziua de 9 Noembre 1886"
(doctorul Panait Zosin, citând, pretinde el, ceea ce ar fi fost scris în registrul
ospiciului).

11 noiembrie –  „...nenorocitul poet a fost transportat acum trei zile la
månåstirea Neam¡u” – Epoca, 14 noiembrie 1886 (Epoca se numåra printre
zirele care nu erau antedatate).

12 noiembrie – Epoca reia cuvânt cu cuvânt ¿tirea din ziua anterioarå,
iar România liberå din 15 noiembrie 1886 copiazå mecanic ¿tirea din Epoca
– ¿tire preluatå în ziua urmåtoare ¿i de Universul, fårå a preciza înså data).

Decembrie (sau ulterior) –  „Earna trecutå”, Epitropia „l-a trimes la
spitalul din Târgu-Neam¡” (Liberalul, 16 iulie 1887).

Nu-s cam multe ¿ase variante, fiecare având preten¡ia cå ar fi adevåratå?
Toate aceste varia¡iuni pe temå incertå sunt involuntar contestate, în

primul rând, de junimi¿tii care, înainte de cumpåna Zosin (1903), par så nu
fi auzit niciodatå de internarea la Neam¡. O altå mårturie, tot indirectå, vine
de la I. N. Roman, contemporan al lui Eminescu care, a¿a cum am aråtat, î¿i
aminte¿te emo¡ionat cå în ziua de 8 noiembrie (zi în care un duhovnic anonim
sus¡ine cå l-ar fi spovedit ¿i împårtå¿it pe Eminescu la Månåstirea Neam¡ului),
acesta se gåsea (de fapt) la Ia¿i, la balul Junimii, unde el, I. N. Roman, a avut
ocazia så-i fie prezentat. De¿i în Ia¿i la vremea aceea, de¿i redactor-¿ef al foii
Liberalul, Roman nu î¿i aminte¿te nici cå Eminescu ar fi fost expertizat
medical la cererea Parchetului, nici cå ar fi fost expediat în vreun ospiciu.
Un element suplimentar care ne determinå så-l credem mai degrabå pe
Roman råmâne contextul politic foarte tensionat din acele zile. Conflictul
era acut ¿i nerezolvat. Pare improbabil ca Eminescu så fi påråsit Ia¿ii înainte
ca lucrurile så se decidå, indiferent în ce sens.

Alte douå mårturii provin de la persoane care pretind cå s-ar fi aflat în
preajma lui Eminescu, pe când acesta era internat la Månåstirea Neam¡ului:

L. Onicescu, intendentul ospiciului: „Era în toamna anului 1886, ¿i må
aflam ca Casieri Administrator ospiciului de aliena¡i din Månåstirea Neam¡,
când într-una din zile, un gardian din Ia¿i a adus ¿i internat în ospiciu pe
Eminescu...” (subl.. ns.). Reamintim cå textul lui Onicescu este citat fårå a se
comunica sursa, accesul la ipoteticul manuscris original fiind permis numai
unui grupuscul de ale¿i, nu se ¿tie de cine ¿i pe ce criterii.
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Gh. Bojeicu, care se prezintå drept rudå a intendentului: „...fusese internat
încå din Noembrie 1886, cum îmi spunea el singur”  (subl. ns.).

Cum despre datele lansate prin presa junimistå (Epoca ¿i România liberå)
nu e mare lucru de spus ¿i întrucât, oricum, ne-am mai aplecat ¿i vom mai
reveni asupra lor, så privim mai atent varianta lui P. Zosin.

Neurologul care consultå defunc¡i

Chiar dacå uneori am invocat motive care ne fac så credem cå articolul
lui Zosin con¡ine o gogonatå minciunå fundamentalå, învåluitå într-o sumå
de adevåruri prea pu¡in semnificative, în rândurile de pânå aici unele
ra¡ionamente pornesc de la premiza: „dacå doctorul Zosin nu minte...” De
aceea, spre a în¡elege cât mai exact rolul pe care l-a jucat acesta în
schimonosirea portretului eminescian, så parcurgem, cu creionul în mânå,
pasajele mai importante din funestul såu articol Nebunia lui Eminescu,
adevårat „cal troian” în bibliografia încå acceptatå de exper¡i ai istoriei literare.
Aici gåsim, de fapt, ¿i singurele „probe materiale” privind recluziunea
lui Eminescu la Neam¡, ca pacient al ospiciului (pentru textul integral
vezi Anexa 13).

Utilizând arma perfidå a minciunii îmbråcate în halat medical, Zosin a
smintit pe mul¡i, îndepårtându-i de adevår. Pe de altå parte, el însu¿i a fost
puternic influen¡at. Pentru cå, dacå el este singurul care „gåse¿te” fårå så
caute a¿a-zisele documente pe baza cårora ar fi fost internat Eminescu, nu-i
mai pu¡in adevårat cå prima persoanå care, dupå 1889, a scris într-o carte cå
Eminescu ar fi fost la ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului este Cornelia
Emilian (ale cårei însåilåri documentare sunt, alåturi de posibile taifasuri cu
al¡i sociali¿ti – ca Mille – baza documentarå a lui Zosin). Ea face aceastå
afirma¡ie încå din 1893, în introducerea volumului cuprinzând scrisorile
trimise de Harieta ei ¿i fiicei ei ¿i, totodatå, då spre tipårire Fra¡ilor ªaraga
textul a¿a-numitei „consulta¡ii” din 14 iulie 1887. De aceea, mai direct spus,
este foarte probabil ca, fårå C. Emilian, så nu fi apårut niciodatå articolul
mincinos al doctorului P. Zosin.

Så parcurgem câteva dintre afirma¡iile celui din urmå.

„Pe lângå scrisorile surorei lui Eminescu pe cari le-am utilizat în teza mea de
doctorat (Substratul patologic în Pesimismul Contimporan.) vorbind de fondul morbid
al lui Eminescu...”
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Prin urmare, în clipa în care a fost numit medic al balamucului de lângå
Månåstirea Neam¡ului, Zosin avea bine înfiptå între neuroni o anume poveste
privind destinul lui Eminescu. Cum a ajuns el la „documentele” pe care pretinde
cå le-ar fi transcris ¿i la care nici un alt contemporan nu mai face referire? I-au
sårit singure în bra¡e? Le-a adus cu sine când a fost numit medic al ospiciului?

La data la care Zosin scrie articolul în discu¡ie, cea mai vehiculatå pårere
era a lui Maiorescu, care invoca ereditatea, dar nu ¿i sifilisul – ba, nici måcar
alcoolismul. Prin urmare, pentru ca Zosin så afirme la 14 ani dupå moartea
„pacientului” cå „opiniunea D-lui Maiorescu ... trebue¿te modificatå”, în
sensul cå fondului morbid mo¿tenit, i-ar trebui adåugåte sifilisul ¿i alcoolismul,
cåpåtate de-a lungul vie¡ii, el trebuia så aibå argumente extrem de solide,
care så-i fi scåpat magistrului ¿i tuturor „amicilor”.

Reamintim cå nici Maiorescu, nici cei din apropierea lui, nu au invocat
(nici în mod expres, nici aluziv) vreo haltå fåcutå de Eminescu în ospiciul de
lângå Månåstirea Neam¡ului. De aceea, în mod normal, eventuala descoperire
a unor documente medicale privind ¿ederea secretå a lui Eminescu într-un
ospiciu trebuia så fie o surprizå, un factor care så dea peste cap tot ceea ce se
¿tia pânå atunci. Nici vorbå de a¿a ceva. Departe de a fi surprins de propria
„descoperire”, Zosin prezintå „documentele” ca ¿i când ar fi fost notorii, fiecare
român având acaså câte o copie a acestora.

„Cå Eminescu era o întruchipare particularå care cel pu¡in pe trei sferturi se
înfå¡i¿a cu un caracter bizar ¿i excep¡ional, chiar patologic în sensul strict utilitarist
al cuvântului, nu mai încape îndoialå”,

zice Zosin ¿i mul¡i istorici literari folosesc cuvântul „patologic” din aceastå
frazå în sens medical, nepåsåtori la faptul cå autorul se referå la caracterul lui
Eminescu, pe care îl prive¿te „strict” prin prisma doctrinei utilitariste. Duså
de unii autori pânå la limita unei stupiditå¡i absolute, aceastå gândire aparent
gospodåreascå promova prin J. Bentham (poate, cel mai popular dintre
promotorii ei) ideea cå o ac¡iune este sau nu moralå în måsura în care suma
plåcerilor pe care le produce este mai mare decât cea a necazurilor pe care le
provoacå, balan¡a plåcere-suferin¡å fiind criteriu suveran. ¥n consecin¡å, din
pasajul citat rezultå cå, în opinia lui Zosin, Eminescu nu a avut un caracter
care så-i fi fost „util” – nici lui nu i-a produs plåceri personale, nici nu l-a
ajutat så comitå acte a¿a-zise de „utilitate reciprocå”. ªi are dreptate: dacå ar
fi acceptat compromisurile cerute de al¡ii, Eminescu ar fi ajuns în Parlament,
nu în ospiciu.
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„Biografiile sale indicå primele simptome de nebunie în anul 1871, adicå pe la
20-21 de ani, considerând anul såu de na¿tere 1850.”

„Biografiile sale”? Care-or fi acele biografii studiate de P. Zosin la data
comiterii articolului? Pânå în 1903, când el trânte¿te acest formidabil fals, cele
mai importante lucråri apårute despre via¡a lui Eminescu sunt:

1889 – Maiorescu, noti¡å biograficå (ed. 4) ¿i Eminescu ¿i poeziile lui;
1891 – Al. Grama, Mihail Eminescu. Studiu critic;
1892 – N. Petra¿cu, Mihail Eminescu. Studiu critic;
1892 – Maiorescu, noti¡å biograficå ¿i post-scriptum (ed. 6);
1900 – Noti¡å biograficå la un volum de poezii, semnatå de Matei, fratele

mai mic al lui Eminescu;
1902 – Riria, Ultima razå din via¡a lui Eminescu;
1903 – Radu I. Sbiera, Amintiri despre Eminescu.
Nici una dintre aceste lucråri nu poate fi socotitå biografie, cea mai bogatå

în informa¡ii specifice genului fiind micul studiu al lui N. Petra¿cu ¿i, în plus,
o mare parte din cele afirmate privitor la perioada 1877–1889 sunt neadevåruri.

Folosirea de cåtre Zosin a plurarului ¿i trimiterea la informa¡ia conform
cåreia „biografiile” ar indica „primele simptome de nebunie în anul 1871"
sunt o ticålo¿ie ordinarå. Domnii istorici literari nu ¿i-au îndeplinit o obliga¡ie
de bun sim¡. Pe de o parte, Maiorescu, pe care dumnealor îl socotesc mare ¿i
tare în psihologie ¿i psihiatrie, „olimpian” pe de-a-ntregul, pretinde cå ar fi
observat primul semn de alienare abia în luna mai 1883. (Afirma¡ia din
epistola trimiså lui ªt. Vârgolici la 7 octombrie 1876: „De ce nu mai scrii
nimic în «Convorb.» ? De ce nu mai scrie Jaques ? Nimic nu mai scrie nici
Bådnårescu. ªi Eminescu e maniac. // Unde mergem?” este clar cå nu vizeazå
sensul medical al cuvântului  maniac.) Pe de altå parte, vine acest medic de
grup socialist cu probleme ¿i pretinde cå al¡ii (care?) ar fi spus cå Eminescu
ar fi dat semne de nebunie (ce fel de semne?) încå din 1871. Dacå Zosin ar
avea dreptate, så în¡elegem cå timp de 12 ani, Maiorescu (¿i nu numai) fusese
indus în eroare de „nebun”?

De unde afirma¡ia cå Eminescu ar fi manifestat „primele simptome de
nebunie în anul 1871", dacå sursele indicate de Zosin sunt inexistente? O
explica¡ie primim de la I. Gråmadå, în studiul Mihail Eminescu:

„Care så fi fost cauza acestei întreruperi a studiilor sale printr’un interval de un
an ¿i jumåtate? Probabil cå ocupa¡ia cu serbårile dela Putna, deoarece-l vedem luând
parte foarte activå la pregåtirea lor; e probabil înså ca, el så fi cåzut jertfå boalei
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venerice, care i-a fost a¿a de fatalå mai târziu, prin lunile April sau Mai din 1870. ¥n
«Diverse»* se spune cå el s’a îmbolnåvit greu în 1871 «¿i de aceea fu luat de fratele såu
ªerban, care tocmai terminase studiul (la Berlin) ¿i dus a caså la Ipote¿ti, unde, dupå o
curå mai îndelungatå ¿i îngrijit de aproape de fratele såu, s’a restabilit pe deplin.»
Domnu Scurtu crede cå boala l-a atins în toamna anului 1871**, ceea ce nu corespunde
înså adevårului, deoarece chiar în toamna acestui an s’a înscris din nou la universitate.
Pentru ipoteza noastrå, cå adecå Eminescu a påråsit Viena prin April sau Mai 1870,
vorbe¿te ¿i faptul cå dela 14 April 1870 înainte nu mai aflåm, aproape un an întreg,
nici un cuvânt în arhivele «României June» despre participarea sa la ¿edin¡ele
comitetului central pentru serbarea dela Putna, nici la cele ale societå¡ii «România»
sau la ale «Societå¡ii literarie ¿i ¿tiin¡ifice». Trebuie deci cå în acest råstimp va fi fost
atins de nemiloasa boalå, iar prin April 1871, când a fost ales bibliotecar al «României
June», se va fi întors din nou la Viena, fårå ca så se mai înscrie la universitate pânå în
toamna anului 1871.”

* Diverse este tiltul unui volum, con¡inând diferite texte, între care, la încheiere, se
aflå ¿i cel invocat de Gråmadå (articolul Memoriu asupra lui Eminescu, apårut – zic
autorii – în Fântâna Blanduziei, nr. 27 din 1889).

** Pentru I. Scurtu, I. Gråmadå citeazå lucrarea Mihail Eminescu’s Leben und
Prosaschriften, apårutå la Leipzig, în 1904 – adicå, în anul imediat urmåtor tipåririi
textului lui P. Zosin, atât de lesne preluat de to¡i speciali¿tii.

Referitor la I. Gråmadå spunem scurt cå, pe când redacta textul din care
am citat, era dependent material de Maiorescu ¿i de Junimea, care-l ajutau
båne¿te licit ¿i ilicit, în momente de disperare. Nu o spunem acuzator, dar
nici nu ne putem preface cå nu cunoa¿tem care erau raporturile reale dintre
Gråmadå ¿i Maiorescu (via S. Mehedin¡i). Starea de lucruri ne atrage cu atât
mai mult aten¡ia ¿i ne face cu atât mai pruden¡i, cu cât aparent atât de precisa
datare a lui I. Gråmadå nu a fost contestatå de junimi¿ti, care ¿tiau prea bine
cå adevårul este altul. De aceea, având experien¡e precum Petra¿cu ¿i
Simion Mehedin¡i (care, reamintim, a semnat autobiografia lui Maiorescu)
¿i cunoscând noianul de falsuri din Dosarul Eminescu, ne rezervåm ¿i în
cazul Gråmadå dreptul de a nu elimina (încå) ipoteza cå anumite concluzii
ale acestuia i-ar fi fost sugerate.

A¿adar, la baza intoxicårii se aflå un articol din Fântâna Blanduziei – articol
care ar fi trecut înså neobservat, revista având via¡å scurtå, redactori fårå
faimå ¿i tiraj pe måsurå, dacå nu ar fi fost publicat ¿i în volumul Diverse,
editat de fra¡ii ªaraga. Mul¡i autori ¿i-au bazat afirma¡iile pe cele douå cår¡ulii
apårute la editura lor, cu concursul Corneliei Emilian: scrisorile Harietei ¿i
acest amestec ciudat de informa¡ii, numit Mihail Eminescu. Diverse. Acest
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al doilea volum con¡ine ¿i un bile¡el de care se face mare caz. Intitulatå
„consulta¡ie” ¿i purtând cinci semnåturi (doctorii Bottez, Filipescu, Negel,
Otremba ¿i Rigler), fi¡uica aceasta pe care, potrivit stilului binecunoscut, nu
a våzut-o nimeni afarå de Cornelia Emilian, con¡ine anumite påreri privind
tratamentul ce s-ar impune, dar nu prezintå nici un diagnostic explicit ¿i nu

precizeazå la a cui cerere a fost emis ¿i în ce scop. Ea ne mai aratå cå nici
unul dintre medicii ie¿eni nu a îndråznit så se lege la cap cu Cazul Eminescu,
luându-l în grija lui. Ne¿tiin¡å, nepåsare, rea-voin¡å sau intuirea a ceea ce
era, de fapt, boala-lui-Eminescu, devenitå incurabilå gra¡ie viermelui politic?

Legat de textul din Fântâna Blanduziei, trebuie spus ¿i cå acesta nu face
nici cea mai vagå trimitere la internarea „bolnavului” în ospiciul de la
Månåstirea Neam¡ului – detaliu nesesizat de unii cercetåtori.

 Chiar ¿i G. Munteanu, adeptul teoriei conform cåreia Eminescu ar fi
fost bolnav de sifilis, în¡elegând cå trimiterea la anul 1870 este o inven¡ie,
într-o notå din Hyperion. I aten¡ioneazå:

„Fantezista ¿tire apar¡ine cåpitanului Matei”.

Oare? Urmând så revenim asupra contextului în care a fost formulatå
aceastå afirma¡ie, deocamdatå spunem doar cå, probabil, G. Munteanu se
bazeazå pe faptul cå, în introducerea articolului din Fântâna Blanduziei,
autorul anonim î¿i asigurå cititorii cå folose¿te numai informa¡ii „culese din
isvoarele cele mai sigure”, dupå care, precizeazå:

„Mult avem de a mul¡åmi în aceastå privin¡å fratelui lui Eminescu, d-lui cåpitan
Matei Eminovici, care cu o bunå voin¡å îndatoritoare ne-a dat toate låmuririle de care
am putut avea nevoie.”

¥ntrucât nu ¿tim, concret, care sunt „låmuririle” date de cåpitan ziaristului
¿i cum Matei era doar unul dintre „isvoarele cele mai sigure”, simplul fapt
cå numele lui este pomenit, iar ceilal¡i råmân neidentifica¡i, nu înseamnå cå
lui i-ar apar¡ine „fantezista ¿tire”, privind data „îmbolnåvirii” lui Eminescu.
¥n schimb, ne putem întreba dacå numele lui Matei nu a fost folosit în mod
deliberat, pentru a da greutate unor „¿opârle” strecurate în textul din gazetå.

Oricare ar fi adevårul, u¿urin¡a cu care s-a pronun¡at biograful Munteanu
este cu atât mai ciudatå, cu cât asupra acestui aspect Augustin Z. N. Pop
atråsese de mult aten¡ia, în prima ¿i cea mai valoroaså lucrare a sa despre
Eminescu ¿i familia lui (sublinierile ne apar¡in):



229Nr. 6-9 Semnele timpului

„Confruntând autografele scrisorilor lui Matei Eminescu, cu pseudobiografiile
lui Eminescu puse pe seama sa, oricine î¿i då seama cå interven¡iile altor contemporani
prin note ¿i memorii de autoîncadrare în aria apropia¡ilor poetului, apar¡in
improviza¡iilor publicate fårå discernåmânt de cåtre gazetari ¿i cunoscu¡i din preajma
liricului defunct” (Contribu¡ii..., 255).

¥n subsolul paginii, A. Z. N. Pop oferå un exemplu de al¡i contemporani
de teapa celor la care se referå. Coinciden¡å, îl alege exact pe autorul textului
din Fântâna Blanduziei, adicå al sursei primare pe baza cåreia G. Munteanu
afirmå cå Eminescu s-ar fi îmbolnåvit „prin 1870–1871":

„Memoriu asupra lui Eminescu, în Fântâna Blanduziei, nr. 27/1889, reprodus în
Mihai Eminescu, Diverse, cu o prefa¡å de I. L. Caragiale, Ia¿i, f. a., p. 122–127 ¿i în
Eminescu (ziar comemorativ), sept. 1890, p. 4.”

[Asemenea lui G. Munteanu, A. Z. N. Pop pomene¿te o inexistentå
„prefa¡å de I. L. Caragiale”. Dupå cum se vede în facsimilele alåturate,
invocata prefa¡å este anun¡atå pe pagina de gardå ¿i figureazå în Tabla de

materie, dar acolo unde ar trebui så se afle
gåsim un înlocuitor de prefa¡å (sub
genericul ¥n loc de prefa¡å, sunt prezentate
articolele ¥n Nirvana, Ironie ¿i Douå note).
De aici, ¿i întrebarea: oare to¡i autorii care
amintesc „prefa¡a” lui Caragiale chiar au
våzut cartea ori doar au citit despre ea?
Cå editorii apucaserå så îl  conteze pe
Caragiale ¿i så ob¡inå de la acesta
angajamentul cå va scrie un text nou,
special, o prefa¡å autenticå, este cert,

dovadå stând faptul cå au tipårit
coperta ¿i paginile în care este
anun¡at respectivul text. Ce factor
neprevåzut a intervenit, dând
totul peste cap? Credem cå

råspunsul se gåse¿te în primele cuvinte ale articolului Douå note – ultimul text
despre Eminescu, scris de Caragiale din proprie ini¡iativå. Acesta începe astfel:

„Am de mult inten¡ia så dau publicului o sumå de note asupra vie¡ii lui Eminescu
– inexactitå¡ile, nimicurile nåscocite, neadevårurile absurde ce se spun de trei ani de
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zile pe socoteala lui må revoltå tot atâta 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;
pânå atuncea este, crez, aici locul så spun urmåtoarele...” (subl. ns.).

Este lipsitå de legitimitate întrebarea dacå nu cumva Caragiale, profitând
de solicitarea fra¡ilor ªaraga, a încercat så dea cu aceastå ocazie o anumitå
„sumå de note asupra vie¡ii lui Eminescu”, dar cå dezvåluirile lui n-au mai
våzut lumina tiparului pentru cå stricau imaginea Nu-¿tiu-cui?]

¥n ciuda realitå¡ii probate de facsimilele alåturate, pe site-ul
www.mihaieminescu.ro/ bibliografie.htm, volumul Diverse este ¿i aståzi
prezentat astfel:

„Cu o prefata de I. L. Caragiale. Iasi, Editura Librariei Scoalelor „Fratii Saraga”,
1891.”

Dar de ce ne-am mira, când ambele Bibliografii Eminescu, editate de
Biblioteca Academiei Române (1976) ¿i, respectiv, de aceea¿i institu¡ie în
colaborare cu Academia înså¿i (volumul XVII al edi¡iei M. Eminescu. OPERE
– 1999) con¡in aceea¿i incredibilå gre¿ealå, dovedind pentru a nu se mai ¿tie
câta oarå cât de pågubos este så faci cår¡i din cår¡i. Facsimilele alåturate ne
aratå pânå unde se poate ajunge când se  lucreazå în dorul lelii. Bibliografia
din 1976 precizeazå gre¿it: „Cu o prefa¡å de I. L. Caragiale” ¿i, dovadå

indubitabilå cå nu au
våzut cartea despre care
ne informeazå, autorii
includ pretinsa prefa¡å în
cuprins, ca pieså de sine
ståtåtoare. Colegii lor din
1999 procedeazå ¿i mai
ciudat. ¥n prima parte
preiau eroarea, dar se ¿i
contrazic câteva cuvinte
mai încolo, obligându-ne
så ne întrebåm dacå nu
cumva au folosit douå
versiuni diametral opuse
în scop strict preventiv.

1976

1999
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Penibilå pentru profesioni¿ti, situa¡ia råmâne o explica¡ie concretå a veacului
de neadevåruri spuse pe seama lui Eminescu.

Revenim la a¿a-numitul memoriu din Fântâna Blanduziei.
Lucrurile au fost ¿i mai mult

complicate de Cålinescu, care, în
bibliografia monografiei lui merge
pânå la a prezenta textul din
Fântâna Blanduziei ca fiind chiar
al lui Matei: „58. [MATEI EMINESCU], Memoriu asupra lui Eminescu, în
Fânt. Bland., 1889, nr. 27, (Reprodus ¿i în M. E. Diverse, Ia¿i.)”. Nu spunem
cå Matei ar fi rostit numai
adevåruri ori cå ar fi fost
un continuu exemplu de
moralitate, dar nici nu
putem råmâne nepåsåtori
atunci când i se pun în
sarcinå lucruri nefåcute.
A-l feri de povara unor
nedreptå¡i este totuna cu
a ne proteja pe noi în¿ine
de comiterea acestora. ¥n
plus, injuste¡ea deliberatå
de aståzi poate avea cele
mai nea¿teptate ecouri mâine, când s-ar putea ajunge la aiureli tot mai mari,
în cele din urmå aflând cå, de fapt, articolul din Fântâna Blanduziei ar fi
mårturisirea lui Eminescu însu¿i.

Mai nou, am avut ocazia så observåm cum un text prezentat în 1962 de
cåtre A. Z. N. Pop drept epistolå a lui Matei cåtre Corneliu Botez devine în
1999, în volumul Memorialisticå. Mårturiile contemporanilor, din corpus-ul
generic intitulat Eminescu – ¥nfå¿urat în manta-mi..., nici mai mult, nici mai
pu¡in, decât... Memoriu asupra familiei Eminescu! Så fie o gre¿ealå? Nu,
pentru cå C. Cråciun ¿i V. Cråciun precizeazå cå a¿a-zisul „memoriu” este
transcris (¿i) dupå lucrarea lui A. Z. N. Pop. Cum s-a transformat o scrisoare
în memoriu? Simplu, prin înlocuirea primelor cuvinte cu un titlu nåscocit.

Este drept cå noi nu am våzut originalul acestui text, dar dacå A. Z. N. Pop
ar fi adåugat aceste cuvinte de la sine (fapt care nu ar fi chiar incompatibil cu
numitul), C. ¿i V. Cråciun trebuiau så spunå ¿i så probeze – lucru pe care nu

Text preluat din volumul

Diverse, 1895

(Fântâna
Blanduziei,

nr. 27, 1889)

G. Cålinescu, Via¡a lui Mihai Eminescu,
bibliografie, edi¡ia princeps
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l-au fåcut. ¥n plus, întrucât Matei scrie la un moment dat: „Din via¡a tatei î¡i
voi spune douå împrejuråri...”, rezultå limpede cå rândurile sunt adresate
unei singure persoane ¿i cå nu reprezintå un demers (semi-)oficial sau cåtre
oficialitå¡i. De altfel, cu douå zile înainte, Matei îi scrisese aceluia¿i Corneliu
Botez, anun¡ându-¿i „memoriul”:

„Din cauza întârzierei la fotograf «cu reproducerea» am întârziat ¿i eu. Mar¡i 14
curent sunt gata ¿i le trimet. // Salutåri amicale.”

¥n sfâr¿it, în ziua urmåtoare,
pe 15 aprilie 1909, Matei revine
cu o altå epistolå, în care face
unele completåri mårunte, de
soiul:

„Am uitat så-¡i spun cå tata avea
nas acvilin, nas pe care l-a avut
numai Ilie, care-i semåna perfect ¿i
ªerban. // Cei-l-al¡i am avut nasul
mamei. // Or ce alte deslu¿iri sunt la
dispozi¡ie. – pe Don¡u (poreclå datå
lui Potroff – n. ns.) îl chema ca nume
de botez Alexa. – // Tot ce ¡i-am narat
despre el este absolut autentic din
gura mamei.”

Faptul cå epistola în cauzå con¡ine ¿i expuneri detaliate asupra familiei
Eminovici (lucru care ar putea så o apropie de un anume fel de memoriu)
nu justificå interven¡ia. ¥nainte de orice, pentru cå nimeni nu are dreptul
så modifice textele originale la care apeleazå (în nici un caz, fårå så anun¡e
schimbårile operate). Apoi, pentru cå titlul ales seamånå suspect de mult
cu acela la care se referå Cålinescu. Nu în ultimul rând, pentru cå Matei
însu¿i o prezintå astfel: „Ca urmare cår¡ei po¿tale anterioare acestei scrisori...”

Regretåm cå suntem sili¡i så facem ocoluri atât de mari, înså starea de
fapt a istoriografiei literare, capitolul Eminescu, ne obligå. Este vorba de
metoda de lucru a multor speciali¿ti, care nu are nimic comun cu ¿tiin¡a. De
la edi¡ie la edi¡ie, interven¡iile personale neanun¡ate nu fac decât så erodeze
tot mai mult realitatea, împingând fatalmente spre neadevåruri atât de mari,
încât nici nu mai conteazå prea mult care dintre ele ne este servit.

C. ¿i V. Cråciun, Eminescu - ¥nfå¿urat în manta-mi, II

A. Z. N. Pop, Contribu¡ii documentare...

Bucure¿ti, 1962

Chi¿inåu, 1999
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Adus în rând cu idio¡ii

Så revenim la articolul Nebunia lui Eminescu, al doctorului Zosin.
Pornind de la enun¡area existen¡ei unor imaginare „biografii” ale lui

Eminescu (din care înså nu citeazå, ba, nici måcar nu nume¿te vreuna!),
Zosin trage de concluzii ca de funia clopotului:

„Cum se vede Eminescu prezenta stigmatele psihice ale degenerescen¡ei, ¿i de
sigur cå ceea ce se noteazå în via¡a lui ca simptome de nebunie, pânå pe la vârsta de 30
ani, nu erau de cât accese episodice ale acelei ståri morbide constitu¡ionale. Cu toate
aceste Eminescu nu era implicit condamnat så devie ce-a devenit câtre sfâr¿itul zilelor
sale. El putea fi prea bine socotit ca un degenerat superior, dupå în¡elesul ¿coalei
psihiatrice franceze ¿i totu¿i så vie¡uiascå mult ¿i bine, mårind numårul operelor ce
l’au imortalizat. Starea lui de degenerescen¡å nu l’ar fi putut scoate din mijlocul
societå¡ei, dacå nu se alåturau al¡i doi capitali factori morbizi: alcoolismul ¿i sifilisul.
Dacå cumva Eminescu ar fi scåpat acestor din urmå douå influen¡e vitruitoare, poate ¿i
aståzi s’ar afla printre noi, a¿a distins ¿i bizar precum era.

Cari så fi fost caracterele acelei nebunii, nu putem ¿ti cu siguran¡å. Se pare cå
fondul såu originar de bizarerie se manifesta mai cu putere, relevând ceea ce alieni¿tii
franceji numesc degenerescen¡å, adicå o stare de desechilibru congenitalå ori ereditarå.
«Atmosfera locuin¡ei lui Eminescu, relateazå un coleg al såu (care? – n. ns.), era infernalå,
cåci lui îi plåcea prea mult cafeaua neagrå ¿i când lucra ma¿ina func¡iona fårå
întrerupere. Mirosul cafelei, al spirtului dela ma¿inå, împreunå cu fumul tutunului care
umplea casa cu o cea¡å de nu puteai vedea obiectele cele mai aproape din caså, îl
alunga pe fiecare curând dela Eminescu.» Ceea ce coroboreazå perfect cu ceea ce zice
¿i d. Maiorescu (care relateazå doar din auzite – n. ns.) : «Via¡a lui era neregulatå,
adesea se hrånea numai cu narcotice ¿i excitante, abuz de tutun ¿i de cafea, nop¡i
petrecute în citire ¿i scriere, zile întregi petrecute fårå mâncare ¿i apoi deodatå la vreme
neobi¿nuitå, dupå mie-zul nop¡ii, mâncare ¿i båuturå fårå alegere ¿i fårå måsurå».”

Maiorescu continuå, dar Zosin nu-l mai citeazå: „...¿i fårå måsurå; a¿a era via¡a lui
Eminescu. Nu aceastå via¡å i-a cauzat nebunia, ci germenele de nebunie înnåscut a
cauzat aceastå via¡å” (subl. ns.).

Deci, Eminescu „prezenta stigmatele psihice ale degenerescen¡ei”. Care
erau acestea ¿i cine le-a consemnat? Cum se face cå în nici unul dintre
sumarele (¿i ilicitele) documente medicale eliberate – zice-se – pe numele
lui nu este invocat nici un astfel de stigmat psihic ¿i nici de degenerescen¡å
nu se aminte¿te? Care sunt faptele care ne-ar putea face så credem cå
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Eminescu avea „accese episodice ale acelei ståri morbide constitu¡ionale”?
Nici una, aser¡iunile lui Zosin având la temelie doar relatarea unui anonim
miop, care, uitându-¿i acaså monoclul, nu mai „vedea obiectele cele mai
aproape din caså”, ¿i spusele lui Maiorescu, privind existen¡a unui soi de
alienare fårå nume, transmisibil de la pårin¡i la copii ¿i care se manifestå prin
consum de cafea ¿i tutun, prin „nop¡i petrecute în citire ¿i scriere” ¿i, capac
la toate, prin nerespectarea orelor de maså („zile întregi petrecute fårå
mâncare” råmâne o exagerare evidentå, dar explicå de ce uneori, când foamea
îl biruia, Eminescu mânca fårå måsura obi¿nuitå – precizåm cå nu existå
nici un indiciu cå Eminescu ar fi suferit de vreo boalå de stomac, boalå la
care un astfel de trai ar fi trebuit så ducå). A spune cå asemenea program ar
fi produsul unui germene de nebunie este simplu, dar ¿i cu atât mai stupid cu
cât Zosin recunoa¿te cå nu ¿tie „cari så fi fost caracterele acelei nebunii”.
Påi, dacå lipsesc dovezile în acest sens, în ce temei se afirmå cå „nebunia” ar
fi fost realå? Singurul lui råspuns este un sec ¿i primejdios „se pare”, prin
care se contrazice, în lucrårile-i teoretice våzând cu totul altfel lucrurile.

Curios: „nu putem ¿ti cu siguran¡å”, dar, întrucât ni „se pare cå”, ridicåm
aceastå discutabilå impresie strict personalå la rang de adevår incontestabil?
ªi-apoi, chiar så fi avut Eminescu un „fond de bizarerie”, unde este dovada
cå respectivul „fond” era ereditar? (¥n DEX, bizareria este definitå drept
„ciudå¡enie, extravagan¡å”, dar în Dic¡ionarul lui ªåineanu cuvântul „bizar”
apare ca având ¿i sensul de „fantastic ¿i capri¡ios”.) Faptul cå Zosin dezvoltå
o întreagå teorie, pornind de la o premizå pe care o declarå, dar uitå så o
demonstreze nu e îmbucuråtor, înså nici tragic n-ar fi, dacå atâ¡ia ¿i atâ¡ia
autori nu l-ar fi folosit drept piatrå de temelie în lucrårile lor, culmea fiind
atinså atunci când Academia Românå a premiat monografia „¿tiin¡ific”
elaboratå de Cålinescu (¿i) pe baza elucubra¡iilor numitului medic.

Zosin repetå cuvântul „degenerescen¡å” ¿i este foarte explicit în privin¡a
sensului pe care i-l då: „adicå o stare de desechilibru congenitalå ori
ereditarå”. ¥n lucrarea Alienatul în fa¡a societå¡ii…, Al. ªu¡u trateazå
chestiunea degenerescen¡ei la subcapitolul „Infirmitå¡i cerebrale” (pagina
211). Prezentåm mai amplu, pentru cå meritå så vedem cam cum se gândea
pe atunci:

„Acelle patru ståri amintite (surdimutitatea, imbecilitatea, idiotismul ¿i demen¡a –
n. ns.) mai sus sunt nisce manifesta¡iuni ale unei degenerescen¡e mintale ¿i fisice
desvoltate, aici într’un mod direct, aici indirect pe calea hereditå¡ii. Ideea de
degenerescen¡å desceaptå în spiritul fie-cåruia aceea a perfectibilitå¡ei; ea presupune
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una din aceste douå proposi¡iuni: sau cå nu existå un tip normal primitiv de unde omul
e descins, sau cå existå un tip de perfec¡iune la care omul poate så ajungå. Lucrårile
fisiologi¿tilor moderni între cari vom cita în cap pe Flourens, ¿i pe Darwin, profeså
aceastå dupå urmå doctrinå care pare mai conformå adevårului, doctrinå fiolosoficå de
mare valoare care vine så dea moralei un sprijin, ¿i så arate omului ¿i popoarelor cå le
este permis, dacå voesc, så atingå plenitudinea facultå¡ilor lor, desvoltarea aptitudinilor,
a sånåtå¡ii ¿i a for¡elor. «Geniul, a zis Sain[t]e-Beuve, pare cå se accumulå, într’un mod
hereditar în timp de mai multe genera¡iuni în aceea¿i raså prin nisce predisposi¡iuni ¿i
manifesta¡iuni de talent, mai mult sau mai puçin perfect, pânå la gradul unde el
isbucnesce în perfec¡iunea sa într’un ultim copil al genera¡iunei predestinatre geniului.
Un om ilustru prin urmare nu este în realitate de cât uå familie acumulatå ¿i resumatå
în el, cell dupå urmå product al acellei seve care a curs în vinele salle. Fenomenul
geniului hereditar crescând ¿i fructificându-se într’un om mare isbesce spiritul, care se
silesce så descopere în istoria sea biografia oamenilor, cari au fost originile lor morale.
Uå familie nu ajunge de uå datå la gloriå; este uå progresiune în familie ca ¿i la
indivizi; natura procedå printr’uå desvoltare lentå ¿i succesivå, iarå nu prin esplosiuni
repezi. Un geniu care se crede format de el însu¿i este resultatul timpului.»

Darå dacå omul, familia sau poporul pot så atingå acell ideal de perfec¡iune, tot
a¿a se ¿i pot depårta printr’uå progresiune aici repede aici indefinitå, pânå la nimicirea
¿i stingerea lor desåvâr¿itå. Aceastå depårtare sau deviare de acell tip normal, deviare
care are facultatea de a se transmite de la ascendin¡i la descendin¡i, constitue ceea-ce
se numesce degenerescen¡å. Consecin¡ele acumula¡iunei elementelor morbide, care se
transmit prin genera¡iune, sunt cunoscute sub numele de idiotism, imbecilitate,
surdimutitate etc. Aceste ståri nu sunt de [cele?] mai multe ori decât celle dupå urmå
manifesta¡iuni vitale ale unei familii sau rase în care s’a såvår¿it scåderea ei intellectualå,
moralå ¿i fisicå, printr’uå accumulare hereditarå de rea naturå. Natura, în aceste casuri,
ajunge, din transmisiuni morbide în transmisiuni morbide, la un ultim resultat, acella
al oprirei desvoltårei cerebrale cu consecin¡ele salle firesci, adicå cu isbirea facultå¡ilor
intellectuale ¿i affective.

Recunoascem cå surdimutitatea, imbecilitatea, idiotismul nu sunt totd’auna
productul direct al hereditå¡ii accumulate. Scim foarte bine cå aceste ståri sunt une-ori
congenitale, altå datå accidentale. Uå emo¡iune foarte încercatå de mumå, lovituri
priimite în timpul sarcinei, cåzåturi, pot modifica într’un mod deplorabil condi¡iunile
vie¡ii foetale. Mai pe urmå, diferitele morbe infantile, febra tifoidå, epilepsia, pot avea
uå ac¡iune simpaticå asupra cerebrului, oprindu-i desvoltarea func¡iunilor. Aceasta
este necontestabil. Darå tot a¿a de necontestabil este cå hereditatea î¿i påstreazå toatå
ac¡iunea sa în formarea unor tipuri sau rase malative, ai cåror membrii se presintå
ochilor no¿tri cu nisce caractere intellectuale ¿i fisice cu totul speciale. To¡i vor avea
aceea¿i formå de cap, acellea¿i tendin¡e morale ¿i intellectuale, acellea¿i instincte,
acellea¿i manifesta¡iuni stranie, pe care cu greutate educa¡iunea le va putea modifica.
Iarå differin¡a între idio¡ii hereditari ¿i acei cari au devenit imbecili în urma unor
malatii intercurente, va consista, cå ace¿tia nu vor presinta nimic în forma capului, în
expresiunea figurei care så denote uå originå congenitalå sau hereditarå” (subl. ns.).
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¥n primul rând, observåm cât de periculoase pot så devinå ideile. Citatul
Sainte-Beuve, de¿i a fost într-o vreme student la medicinå, nu ¿tim så o fi
practicat vreodatå, el profesând critica literarå ¿i, în general, scrisul. Trecem
¿i peste dinamica convertirilor ¿i reconvertirilor lui, care face ca, privit în
ansamblu, el så parå multora contradictoriu, oprindu-ne asupra pårerii lui
evolu¡ioniste, prin care, între altele, explicå ¿i apari¡ia ¿i raritatea geniilor.
Sainte-Beuve a privit doar de jos în sus. Psihiatrii au simplificat esen¡a ideii
lui, schematizând truda Timpului printr-o pantå ascendentå, cåreia, ca så nu
cadå sau ca så nu se plictiseascå singurå, i-au opuns o alta, ob¡inând un „V”
întors, un fel de reprezentare bidimensionalå a „teoriei” spiralei, dupå care,
ca în traficul rutier, au stabilit un sens unic pentru scurgerea secundelor. E
„uman”, se va zice. Umani sunt ¿i copiii, se poate råspunde.

¥n al doilea rând, textul lui ªu¡u contrazice afirma¡ia lui Zosin, care afirmå
ca degenerescen¡a ar fi „o stare de desechilibru congenitalå ori ereditarå”
(subl. ns.). Dezechilibrul poate fi trecåtor, sub diverse forme ¿i pentru diferite
intervale de timp, el apårând ¿i dispårând frecvent în via¡a celor mai mul¡i
dintre oameni. Ca fenomen simetric greoiului urcu¿ al genera¡iilor cåtre câte
o explozie a genialitå¡ii, imaginat de Sainte-Beuve, degenerescen¡a ar trebui
så fie la fel de lentå ¿i, mai ales, så se încheie nu cu o boalå psihicå, oricare
ar fi aceasta, ci cu o secare a capacitå¡ilor intelectuale (sau, mai exact, cu o
func¡ionare a lor dupå cu totul alte coordonate).

Prezentatå de doctorul ªu¡u drept „accumulare hereditarå de rea naturå”,
degenerescen¡a produce ceea ce acesta nume¿te „idio¡ii hereditari”, pe care
ajunge så-i vezi, ca så ¿tii cå au mintea goalå. Au avut fra¡ii Eminovici „nisce
caractere intellectuale ¿i fisice cu totul speciale”? Au avut ei „aceea¿i formå
de cap, acellea¿i tendin¡e morale ¿i intellectuale, acellea¿i instincte, acellea¿i
manifesta¡iuni stranie”, precum idiotul-model? Au fost ei idio¡i, demen¡i
sau imbecili? A avut vreunul dintre ei „infirmitå¡i  cerebrale”?

Nu. ªi-atunci, ce så credem? Cå Zosin era un slab profesionist? Cå nu
cuno¿tea „ceea ce alieni¿tii franceji numesc degenerescen¡å” decât în mod
superficial? Nu s-ar zice, deoarece în Expertiza psihiatricå el afirmå:

„Ca så poatå fi vorba de-a conchide cåtre o probabilå înrâurire ereditarå sau
de-a considera cel pu¡in ereditatea ca un element mai mult în sprijin, trebue¿te încå så
se vadå dacå acuzatul prezintå anumite semne (stigmate ereditare sau de degenerescen¡å),
cari sunt a¿a zicând o confirmare a morbiditå¡ei ereditare, ce încå nu poate fi luatå ca
probå peremtorie, dacå nu se vede o legåturå cauzalå între faptul comis ¿i meteahna
ereditarå (subl. ns.).
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¥n ori-ce caz, semnele de degenerare, fårå så poatå câtu¿i de pu¡in îmbråca un
caracter patognomonic, sunt un element mai mult în interpretarea antecedentelor
ereditare ¿i ca atare indicarea lor în raportul psihiatric se impune.”

¥n Dosarul Eminescu, care este „faptul comis”? ¥n ce constå „meteahna
ereditarå” ¿i cum se dovede¿te cå aceasta a fost realå, nu inventatå? ¥ntrebåri
fårå råspuns, pe care Zosin le pune numai când ¡ine predici, nu ¿i în practicå.

Invocatele „semne de degenerare” nu sunt totuna cu „degenerescen¡a”,
pe care, în articolul despre Eminescu, Zosin o define¿te drept „stare de
desechilibru congenitalå ori ereditarå”. ¥n sensul folosit de el,
degenerescen¡a este prezentatå ca un proces deja început ¿i care se întinde
pe mai multe genera¡ii, în timp ce „semne de degenerare” oferå, la un moment
dat, oricare om, în unele cazuri existând posibilitatea re-generårii. ¥n afarå
de aceasta, degenerescen¡a presupunea ca, de la genera¡ie la genera¡ie,
capacitatea intelectualå så scadå. A fost cazul Eminovicilor?

De unde ideea de degenerare? De la Maiorescu. Folosit de Zosin ca
martor principal, alåturi de Harieta, acesta invocå a¿a-numita „degenerare
eticå” (sau afirmå cå „protejatul” era „degenerat în forma lui eticå ¿i
intelectualå” – subl. ns.), dovada lui fiind: Eminescu „devenise lacom de
bani” (så-l fi întrecut chiar ¿i pe el?). ¥n pofida asemånårii cuvintelor, între
ceea ce voia Maiorescu så spunå prin „degenerarea eticå ¿i intelectualå”
(manifestare a sifilisului) ¿i „degenerescen¡a” diagnosticatå de Zosin este
diferen¡å ca de la cer la påmânt, prima fiind provocatå de un microb, deci de
un factor extern, cealaltå fiind efectul unor fine mecanisme interioare, nici
aståzi prea bine cunoscute. Ce folos înså, atâta vreme cât istoria literarå,
furatå de rådåcina unei familii de cuvinte ¿i nepåsåtoare fa¡å de sensul
exact al unor termeni specio¿i din ¿tiin¡a medicinii, nu face nici o distinc¡ie
între acestea?


Ne întoarcem la articolul lui Zosin, Nebunia lui Eminescu:

„Cå Eminescu fåcea abuz de båuturi spirtoase (subl. ns.) ¿i cå devenise sililitic
reese din numeroase do-cumente”,

mai afirmå numitul. Numeroasele documente provin dintr-o unicå surså:
C. Emilian, care mediatizase cinic epistolele Harietei (induså în eroare) ¿i
care nu se zgârce¿te când e så ne serveascå prostii, dar nu îndråzne¿te så
scrie cu mâna ei cå Eminescu ar fi avut sifilis. Intrigantå abilå, ea a publicat
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¿i transcrierea unui – zice-se – document medical iscålit de cinci medici
pe un ciudat bile¡el numit „consulta¡ie”. Chiar dacå a existat aievea,
acesta nu con¡ine un diagnostic anume, dar, prin ambiguitatea formulårii,
ar putea fi interpretat ¿i ca dovadå cå semnatarii bånuiau cå Eminescu ar
fi fost bolnav de sifilis, de parcå medicina adevåratå se practicå „printre
rânduri”, iar diagnosticul ar fi supozi¡ie.

Invocatul „abuz de båuturi spirtoase” se întemeiazå pe „probe” la fel de
„numeroase”: douå. ¥ntâi, pretinsul diagnostic de delirium tremens, pus
– zice Zosin – în ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, dupå ce Eminescu
ar fi fost vindecat de manie furibundå. Evident, nici documentul cu acest
diagnostic nu a mai fost våzut de altcineva ¿i nu existå nici alte dovezi care
så-l sus¡inå. Dac-ar fi så-l credem pe Zosin, pentru ca Eminescu så aibå
delirium tremens la o lunå, douå dupå internare, trebuia så fi consumat chiar
în ospiciu vinuri sau rachiuri – fapt hilar, ca orice imposibilitate. Al doilea
„argument” este, nici mai mult, nici mai pu¡in, decât „o scrisoare a D-lui
Maiorescu cåtre sora lui Eminescu din 10 Februar 1888, prin care întreabå:
«dacå s’a låsat de båut»…” A¿adar, atât psihiatrul Zosin, cât ¿i exigen¡ii
biografi au transformat o întrebare într-o acuza¡ie preciså, pe baza ei stabilind
un diagnostic medical!

Halal profesionalism! Cât tupeu trebuie så ai sau ce dezechilibre trebuie
så te marcheze pentru a folosi asemenea logicå, fåcând complet abstrac¡ie
de faptul cå nici în jurnalul intim (unde citim doar: „…Duminicå prânzit la
Emilia. Eminescu decåzut cu fete de la Café chantant” [26 octombrie 1885]
¿i „…Am våzut ¿i pe Eminescu, care devine din nou direct alienat” [27 mai
1886]), nici în vreo altå scriere, Maiorescu nu îndråzne¿te så-l prezinte pe
Eminescu ca fiind alcoolic? Mai mult, cât timp a fost Eminescu la Boto¿ani,
Maiorescu nu i s-a adresat nicidatå Harietei. ¥n schimb, la data men¡ionatå
de Zosin, aflåm de la aceasta cå magistrul i-a scris doctorului Isac:

„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” (10 februarie 1888).

Faptul cå Maiorescu îl întreabå pe Isac dacå „garanteazå så’l  facå
sånåtos” pe Eminescu, dupå ce încercase (¿i reu¿ise) så-i convingå pe „amici”
cå acesta ar fi iremediabil pierdut, aratå teamå. Dar så nu anticipåm.
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Dacå existå, unde sunt documentele?

Când se referå la locul pe care, potrivit propagandistei Cornelia Emilian,
Eminescu l-ar fi ocupat „la Biblioteca Universitå¡ei”, Zosin explicå într-o
notå din josul paginii:

„¥n 1886, Eminescu se afla ca sub-bibliotecar la biblioteca centralå din Ia¿i,
precum reese dintr’o adreså din 5 Decembrie 1886, pe care D-l Caragiani, bibliotecarul
de atunci, o face cåtre directorul ospiciului de la Neam¡, unde se afla intemat Eminescu,
trimi¡ându-i statul, ca så subscrie de primirea lefei.” (Asta, în pauza dintre câteva
„gåle¡i de apå rece aruncate pe spinare ¿i în cap, cu cufundåri în putinå” ¿i o båtaie
„cu frânghia udå”, cum pretinde A. Z. N. Pop!)

N-am fi acordat aten¡ie acestui pasaj, întrucât socoteam cå argumentele
prezentate în pagini trecute, în care am aråtat de ce nu se poate pune temei pe
spusele celui cåruia – î¿i aminte¿te Negruzzi – „i se zicea ... Bine-hrånitul
Caragiani”, erau suficient de convingåtoare. ¥ntrucât se pare cå unii, de¿i fårå
vreun argument, se declarå încå de altå pårere, revenim asupra acestui subiect,
chiar cu riscul inevitabil de a repeta unele informa¡ii.

De ce Zosin nu a transcris aidoma, cuvânt cu cuvânt, aceastå adreså
ineditå ¿i nea¿teptatå, dacå într-adevår a avut-o sub nas? De ce nici al¡ii nu i-au
cerut så o facå?

¥n bibliografia de specialitate este consemnat un asemenea document, textul
lui fiind dat publicitå¡ii de Gh. Ungureanu, dar el apare numai ca un concept,
despre care nu avem nici o garan¡ie cå ar fi devenit document oficial ¿i nu e
probat nici måcar cå ar fi fost scris de mâna lui Caragiani. De¿i l-am mai
prezentat, situa¡ia ne obligå så reamintim textul în discu¡ie, spre
reîmprospåtarea memoriei:

„Nr. 21/1886. S/12
Domnule Director,
D. Eminescu, care se aflå în curå medicalå la ospiciu pe care-l dirigea¡i, are a lua

leafå pe luna noiemvrie (subl. ns.), ca fost 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.”



240 Nr. 6-9Semnele timpului

(Gh. Ungureanu, Eminescu în documente de familie) [Biblioteca Centralå Universitarå
«Mihai Eminescu», Ia¿i, Arhiva de cancelarie, dosar 2/1886, f. 53. Concept.]

O asemenea fi¡uicå putea concepe oricine, oricând. Pentru a-i acorda
aten¡ie, ar trebui så fie sus¡inutå cu dovezi materiale care så ateste cå, într-adevår,
Biblioteca i-a trimis lui Eminescu pretinsul salariu ori cå, în decembrie 1886,
cineva – conteazå mai pu¡in cine anume – a primit de la casierie banii care i
se cuveneau (ilegal?) lui Eminescu. De asemenea, ar trebui så existe un stat
separat („statul în chestiune”, alåturat pretinsei adrese), numai pe numele
acestuia. Cine l-a våzut? ªi cine a våzut numele sau semnåtura lui Eminescu
în stat? ªtiut fiind cå în acea clipå  era închis în ospiciu, mai avea vreo
valabilitate semnåtura lui?

Reamintim cå Gh. Ungureanu, care a scotocit arhiva Bibliotecii din Ia¿i,
noteazå în lucrarea Eminescu în documente de familie (1977):

„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 (1885! – n. ns.) este trecut
Eminescu, dar nu iscåle¿te el.”

(Gh. Ungureanu nu scrie explicit cå statul din decembrie 1885 ar fi fost
iscålit de Altcineva, dar asta se deduce, din moment ce nu afirmå cå statul ar
fi neiscålit, ci doar cå „nu iscåle¿te el”, Eminescu.)

A¿adar, ultima datå la care numele Eminescu apare în statele Bibliotecii
este decembrie 1885 (fix un an înainte de pretinsa adreså a lui Caragiani), iar
ultima semnåturå a lui Eminescu în statul de platå este chiar ¿i mai veche,
datând din februarie 1885 – deci, cu mai bine de un an ¿i jumåtate înainte ca
Eminescu så påråseascå Ia¿ii.

Avem douå date asemånåtoare: decembrie 1885 ¿i decembrie 1886. ¥n
decembrie 1885, apare numele lui Eminescu în stat, dar nu ¿i semnåtura, iar
în decembrie 1886 nu gåsim nici una, nici alta, dar, spre compensare, avem
a¿a-zisa adreså a lui Caragiani. Po¡i så nu te întrebi dacå ¿i ce soi de
coinciden¡å o mai fi ¿i asta sau dacå, departe de a fi vorba de o întâmplare,
cineva a „îmbogå¡it” arhiva cu un fals document, dar fie a gre¿it anul, fie n-a
avut de ales (ultimul salariu primit de Eminescu de la Bibliotecå, cel din
februarie 1885, era cu mult anterior lui decembrie 1886, pentru a se mai
putea face o legåturå între aceste date, creând aparen¡a continuitå¡ii)?

¥n pretinsa adreså a lui Caragiani, se men¡ioneazå cå Eminescu n-a fost
în Ia¿i „så iscåleascå, ¿i la casierie se cere iscålitura d-sale în stat, ca statul
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så fie achitat”. Deduci cå statul a fost trimis fårå semnåtura lui Eminescu,
pentru acesta fiind întocmit un document separat. La primå vedere, pare
firesc. Apoi te-ntrebi: dar în decembrie 1885 cum de-a fost posibil, cum de
s-a putut så semneze Altcineva în locul lui, pentru ca un anonim så poatå
„lua paralele”?

¥ntrucât ultima semnåturå a lui Eminescu în statul de platå al Bibliotecii
dateazå din februarie 1885 ¿i cum în 1886 numele lui nu a mai apårut nici o
datå în documentele institu¡iei, avem toatå îndreptå¡irea så credem cå între
men¡ionarea lui în decembrie 1885 ¿i pretinsa adreså a lui Caragiani din
decembrie 1886 existå o legåturå, o punte creatå de necunoscu¡i cu inten¡ii
foarte bine conturate. Variante posibile sunt mai multe, dar pentru a ne putea
pronun¡a ar trebui så cunoa¿tem detalii precum pozi¡ia numelui în tabel,
grafia, semnåturile, tipul de cernealå etcetera (indicii pre¡ioase s-ar putea
ob¡ine ¿i din atenta studiere a elementelor de identificare ale documentului:
„Nr. 21/1886. S/12" – existent, resubliniem, doar în concept). Oricum, modul
în care au ra¡ionat cei care au încercat så creeze iluzia cå în noiembrie 1886
Eminescu era salariatul Bibliotecii ie¿ene råmâne mai pu¡in important,
esen¡ial fiind faptul în sine, cåci acesta ne aratå cât de morali erau respectivii
(dându-ne de în¡eles cam cât credit meritå) ¿i ne convinge cå a existat interesul
de a oculta ceva.

Am aråtat cå Eminescu nu putea fi angajat legal al Bibliotecii, mårturie
stând legisla¡ia vremii ¿i toate documentele publicate în Monitorul oficial, nu
doar unele dintre acestea, ¿i acelea de o legalitate cel pu¡in discutabilå.
Reamintim cå I. N. Roman, pe atunci redactor-¿ef al ziarului Liberalul, din
Ia¿i, precizeazå cå bibliotecar titular era un anume Gârcineanu (care „dådea
foarte rar pe la bibliotecå”), dupå care face ¿i urmåtoarea afirma¡ie, pe cât
de importantå, pe atât de neluatå în seamå de speciali¿ti (fie ¿i numai pentru
a o combate):

„¥nlocuit din postul de sub-bibliotecar, Eminescu råmåsese literalmente fårå mijloace
de existen¡å”.

Cå înlocuirea la care se referå I. N. Roman s-a produs înainte de noiembrie
1886 (foarte probabil, încå din februarie 1885) este un fapt la care ne conduc
mai multe elemente: autorul nici måcar nu aminte¿te de internarea în balamucul
de lângå Månåstirea Neam¡ului, din spusele lui nu reiese cå Eminescu ¿i-ar fi
pierdut postul din motive de sånåtate ¿i, în plus, dupå aceastå decizie, el a
mai stat în Ia¿i o perioadå nedeterminatå, Roman însu¿i declarând cå l-a
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cunoscut pe Eminescu la 8 noiembrie 1886 (adicå douå zile dupå a¿a-zisa
lui arestare ¿i în preziua pretinsei lui predåri la ospiciu), la balul Junimii.

Zosin afirmå cå directorul Bibliotecii s-ar fi adresat directorului ospiciului,
cåruia i-ar fi trimis statul de platå al propriei institu¡ii, pentru ca pacientul
Eminescu „så subscrie de primirea lefei” (subl. ns). Cu alte cuvinte, alåturi
de adresa lui Caragiani ¿i de invocatul stat, trebuia så fie ¿i un mandat de
platå sau bani ghea¡å.

¥n textul adresei, am våzut, gåsim înså o altå motiva¡ie:

„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” (subl. ns.).

¥n aceste rânduri, explica¡ia este mutatå pe lipsa semnåturii lui Eminescu
din stat, în clipa în care acesta a fost expediat ministerului. Så în¡elegem
cå salaria¡ii semnau de primire înainte ca ministerul de resort så le vizeze
favorabil statele de platå? Ultima coloanå a statului era ea rezervatå pentru:
„Semnåtura. Constatând prezen¡a ¿i achitarea celui în drept” (subl. ns.),
dar asta nu înseamnå cå iscålitura fiecåruia era cerutå înaintea banilor, ci
doar cå, semnând, salaria¡ii depuneau „mårturie” cå: numårul de zile lucrate
în luna respectivå fusese cel trecut la rubrica „zile” (împår¡itå în „servite” ¿i
„vacante”), cå, într-adevår, „cuantumul pe lunå a sumei din bughet” era cel
men¡ionat în tabel, cå ¿tiu cå li se opresc diferite sume (taxe ¿i „re¡ineri
pentru Casa Pensiunilor”) ¿i cå, în concecin¡å, li s-a numårat în palmå suma
X, motiv pentru care, iatå, iscålesc. Dovadå cå, atunci când plecau cåtre
minister, statele nu aveau cum så fie gata iscålite, stå ¿i faptul cå în partea de
jos a tipizatelor era scris: „Se certificå prezen¡a în serviciu a personalului în
acest Stat ¿i exactitatea cifrelor” (subl. ns.), dedesubt iscålind directorul ¿i
secretarul institu¡iei în cauzå, care î¿i asumau astfel întreaga responsabilitate.
¥n consecin¡å, Eminescu nu avea nimic de semnat atunci când se trimiteau
„statele de prezen¡å la minister” (subl. ns).

Gåselni¡a din adresa lui Caragiani (Eminescu ar fi lipsit „când s-au trimis
statele de prezen¡å la minister”) este cusutå cu a¡å albå ¿i din alt motiv: potrivit
Legii, casierul nu elibera banii decât dupå ce salariatul semna de primire. Så
zicem cå persoana care ocupa acest post respecta cu atâta rigurozitate Legea,
încât nu accepta abateri nici în cazuri de for¡å majorå (chit cå existen¡a
semnåturii stråine, descoperitå de Gh. Ungureanu în dreptul numelui lui
Eminescu pe statul din decembrie 1885 aratå cå nu era cazul nostru). Dar,
a¿a cum casierul nu plåtea decât dupå ce primea semnåtura beneficiarului, la
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fel, el nu înmâna paralele decât persoanei nominalizate în stat, un stråin
putându-le ob¡ine numai dacå avea o procurå din partea titularului. (¥n 1889,
cu toate cå avea din partea lui Eminescu o astfel de delega¡ie legalizatå,
Veronica tot nu a reu¿it så recupereze banii pe care Primåria din Boto¿ani i-i
datora acestuia.)

A¿a stând lucrurile, ce legåturå are ministerul cu toatå aceastå poveste, în
care cu adevårat importantå putea fi doar casieria Bibliotecii (Universitå¡ii)?
Fårå så ¿tim dacå asta s-a inten¡ionat, constatåm cå implicarea înaltei institu¡ii
a Statului este de naturå så inducå ¿i falsa idee cå, într-adevår, Eminescu ar fi
fost salariat bugetar în noiembrie 1886. Fi¡uicile lui Caragiani sunt singurele
„probe” în acest sens, cåci, repetåm de câte ori va fi nevoie, nici måcar
Maiorescu nu a sus¡inut acest lucru. ¥n studiul lui Petra¿cu (1892), scris sub
atenta supraveghere a lui Maiorescu ¿i în care sunt fructificate toate elementele
de naturå så convingå cå Eminescu ar fi fost nebun, în legåturå cu perioada
1884 – 1888, a¿a cum citam ¿i cu alt prilej, autorul scrie numai urmåtoarele,
dovedite de noi ca fiind neadevåruri:

„¥n intervalul acesta 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. Din faza aceasta a boalei, adicå din faza oare-cum negativå a fiin¡ei sale,
intrå în o 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.

Aceastå stare tristå durå câteva luni, când începu så revie la prima fazå a boalei
sale, adicå i se îmbunåtå¡i starea ¿i råmase numai într’un fel de apatie.

¥ntr’o diminea¡å, din August 1888...”

Nimic despre func¡ionarea lui ca sub-bibliotecar, nimic despre ridicarea
¿i depunerea în ospiciul de la Neam¡, nimic chiar despre episodul Boto¿ani,
care a fost fructificat ¿i excesiv dramatizat numai dupå publicarea scrisorilor
Harietei. De asemenea, cu voia lui Maiorescu, Petra¿cu invocå „sensualitatea
¿i vi¡iul”, scrie ¿i ce anume în¡elege prin acestea, dar nu pomene¿te ¿i
darul be¡iei.

Pe lângå toate aceste considera¡ii, un element extrem de elocvent råmâne
lipsa din arhiva Bibliotecii a certificatului medical, care, atestând starea de
smintealå a lui Eminescu, ar fi permis înlocuirea lui din func¡ie. Inexisten¡a
documentului ¿i men¡ionarea de cåtre Zosin a con¡inutului unei fi¡uici la
care nu avea acces (¿i, mai mult, a cårei existen¡å nu avea motiv så o bånuiascå,
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måcar) constituie aspecte care pot trimite cu gândul la o legåturå nevåzutå
între Zosin ¿i Caragiani.


Readucem în aten¡ie o nedumerire formulatå ¿i mai sus: de unde ¿tia

Zosin de existen¡a adresei lui Caragiani (semnalatå de Gh. Ungureanu a exista
doar în concept), pe care o invocå drept act oficial? ¥nsu¿i faptul cå nu o
transcrie poate dovedi lipsa acesteia din arhiva ospiciului, deoarece atunci
când Zosin a ajuns medic al balamucului de la Neam¡ (17 ani dupå pretinsa
internare a lui Eminescu), se intrase de multi¿or într-o epocå în care orice
document inedit al lui sau despre Eminescu era vânat cu maxim interes. Unii
îl doreau spre a-l publica, al¡ii tocmai pentru a evita acest lucru.

Dacå articolul Nebunia lui Eminescu ar fi fost scris în urma cercetårii
minu¡ioase a arhivei balamucului, Zosin trebuia så gåseascå ¿i condica
cuprinzând înregistrarea documentelor primite sau emise de conducerea
ospiciului, din care scrisoarea lui Caragiani nu putea lipsi decât în situa¡ia în
care care „adresa” lui s-ar înscrie în categoria coresponden¡å particularå.

Så zicem cå textul cu pricina chiar ar fi fost expediat de Caragiani.
Ce s-a întâmplat înså mai departe? Sunt douå variante. Dacå Biblioteca a
primit din partea Ospiciului un råspuns oarecare, acesta, împreunå cu statul
semnat de Eminescu, trebuiau så se regåseascå prin arhive, unde nu sunt.
Dacå råspunsul nu a venit, Biblioteca ar fi fost obligatå så insiste, revenind
cu o altå adreså, având un alt numår de înregistrare, dat într-o altå zi decât
5 decembrie 1886. A¿a cum se prezintå lucrurile aståzi, situa¡ia lui Eminescu
råmâne confuzå: ce s-a întâmplat cu pretrinsele sume pe care el trebuia så le
mai primeascå de la Stat ¿i care lui nu i-au parvenit niciodatå? Cum a rezolvat
Caragiani problema, dacå aceasta a existat? Este aståzi Statul Român ¿i sub
acest aspect datornicul lui Eminescu?

Un alt argument cå inventivul doctor Zosin nu avea cum så descopere în
1903, în arhiva ospiciului, un document de factura citatei adrese a lui
Caragiani este unul de bun-sim¡. El se bazeazå pe faptul cå scotocitorul Zosin
nu scrie nici un cuvânt despre tratamentul aplicat lui Eminescu în ospiciu ori
despre modul în care a evoluat starea acestuia. Chiar este de crezut cå arhivele
påstrau documente fårå valoare, precum apelul la amabilitatea directorului
(?) balamucului, dar distrugeau, bunåoarå, tocmai fi¿ele de observa¡ie ¿i orice
alte consemnåri privind pacien¡ii?

La întrebarea „de unde ¿tia Zosin de existen¡a ciornei lui Caragiani?”,
aflatå tocmai în arhiva Bibliotecii Centrale din Ia¿i, gåsim mai multe posibile
explica¡ii, între care ¿i aceea cå textul privind Nebunia lui Eminescu ¿i adresa
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lui Caragiani sunt rodul unei unice gândiri. Faptul cå abera¡iile lui Zosin nu
au provocat reac¡ia celor nominaliza¡i în articol (medicii Iuliano ¿i Bogdan,
precum ¿i academicienii N. Gane ¿i I. D. Caragiani), dar nici n-au dus la
dezvåluiri suplimentare vorbe¿te de la sine. Necunoa¿tere? Nimeni nu o poate
invoca, cåci, în ciuda re¡inerii cotidianelor la apari¡ia textului în Spitalul,
despre articolul lui Zosin – devenit rapid pieså de bazå în bibliografia
Eminescu – s-a sporovåit prea destul în „lumea bunå” a celor patru sus numi¡i.

Pentru postumitatea lui Eminescu, anul 1903 poate fi socotit la fel de
bogat în denigråri ca 1932, când a apårut monografia lui Gheorghe Cålinescu.

Medici ¿i cotarle

ªcolarul cu tema fåcutå

Doctorul Zosin nu a fost nici singurul, nici primul mânuitor de a¿a-zise
documente Eminescu. ¥naintea lui, ca primadonå a melodramei, ¿i-a executat
rolul Cornelia Emilian, pe care Harieta, în credulitatea ei, o numea „scumpå
mamå”. ¥n paginile cu care deschide volumul de coresponden¡å al Harietei,
aceastå Cornelia Emilian scrie:

„¥n anul 1886, Eminescu, gåsindu-se la 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”.

¥ntr-adevår, slujba lui Eminescu la Biblioteca Universitå¡ii „n’a ¡inut mult
timp”, dar numirea (asupra legalitå¡ii ¿i durabilitå¡ii cåreia nu mai revenim)
se fåcuse în 1884, cu mai bine de doi ani înainte ca Eminescu så plece la
Neam¡. Or, din exprimarea Corneliei Emilian rezultå cå faptul s-ar fi petrecut
în 1886, pu¡in înainte de påråsirea Ia¿ilor. Så nu fi cunoscut adevårul tocmai
ea, bågårea¡å din fire ¿i care, în plus, avea de bårbat un profesor universitar?

Aceea¿i Cornelia-muma, apropiata cercurilor socialiste – cårora atât de
încrezåtoarea Harieta le transmitea salutåri prin intermediul ei –, a fost prima
care a publicat într-o carte ¿i informa¡ia cå Eminescu ar fi fost în ospiciul de
la Neam¡ „de cu toamnå pânå pânå în primåvarå”, când, zice ea, „fugi la
Boto¿ani la Henrietta sora lui”. Verbul folosit spune totul despre onestitatea ¿i,
implicit, despre inten¡iile ei reale. Chiar så fi fugit Eminescu, de ce nu spune ¿i de
cine ¿i din ce cauzå fugea? ªi exemple mai sunt, dar nu-i aici locul lor.
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Cu sau fårå îndemnul cuiva, så fi studiat Zosin arhiva ospiciului din acea
perioadå? A¿a este tentat så creadå orice cititor, care, influen¡at ¿i de faptul
cå Zosin fusese medicul ospiciului, având, a¿adar, acces la arhiva acestuia,
î¿i imagineazå cå articolul lui este rodul unei temeinice cåutåri prin documente
vechi de aproape douå decenii.

¥n Dare de seamå..., din ianuarie 1904, Zosin scrie despre sine:

„Numit medic primar al ospiciului în Mai 1903...” (subl. ns.).

Pe de altå parte, când termini lectura articolului Nebunia lui Eminescu,
consta¡i cå acesta a fost încheiat la 30 mai 1903. Altfel spus, Zosin ar fi avut
la dispozi¡ie maximum o lunå, perioadå în care trebuia så caute ¿i så
interpreteze „¿tiin¡ific” fi¡uicile „transcrise”, så a¿eze informa¡ia cap la cap ¿i
så o înainteze revistei Spitalul spre publicare, sub formå de studiu. Problema
e cå Zosin nu era la Neam¡ pacient meditativ, ci medic primar. Avea el rågaz
så se ¿i documenteze, ¿tiut fiind cå în balamucul ce-i fusese dat în grijå se
gåseau, cum singur declarå, „în mijlociu” între 80 ¿i 85 de pacien¡i vii, nu în
dosare, ale cåror diagnostice el trebuia så le verifice ¿i de al cåror tratament
trebuia så se ocupe zilnic? Dacå, a¿a cum declarå, a „revizuit toate actele
interna¡ilor, în cea mai mare parte incomplecte”, mai avea el timp så producå
¿i istorie literarå, când, potrivit propriilor tabele, luna mai a cunoscut un vârf
al numårului de internåri (în medie, cam una la douå zile) ¿i când numai
bogata ¿i variata statisticå prezentatå presupunea un mare volum de muncå
zilnicå? ªi avea el dispozi¡ia necesarå când stabilimentul în care abia venise
îi era nu numai complet stråin, ci ¿i – în parte – ostil, el având de luptat atât
cu „personalul inferior înnåråvit, pentru ca bolnavii så nu fie victimele
maltratårilor”, cât mai ales cu intendentul, care transformase ospiciul în
ceea ce el nume¿te „pa¿alâc intenden¡esc”?

Så admitem, totu¿i, cå am råspunde afirmativ ¿i la asemenea întrebåri.
Care ar fi motivul credibil pentru care Zosin nu a dat publicitå¡ii pretinsa
adreså a lui Caragiani, mul¡umindu-se så-i semnaleze existen¡a într-o notå
de subsol? Cum se explicå faptul cå în 1903 publicul nu ¿tia nici cå

Eminescu ar fi fost salariatul Bibliotecii din Ia¿i în 1886, nici cå ar fi fost

internat în ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului? Oare chiar lipse¿te
orice temei pentru a lua în calcul ¿i ipoteza în care, de pildå, într-un fel sau
altul, fi¡uica lui Caragiani, datatå de Zosin „5 decembrie 1886", ¿i tardivele
afirma¡ii ale celui din urmå fac parte dintr-un plan gândit mult dupå stingerea
lui Eminescu, de personaje cu interese convergente? Supralicitåm, punând
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astfel problema? Dar, oare, pânå ce am demonstrat noi paternitatea
manuscrisului lui ªu¡u, ¿i-ar fi imaginat cineva cå  N. Petra¿cu ¿i-a pus pe
hârtie „studiul” din 1892, având drept documentare... textul olograf al celui
în al cårui spital privat murise Eminescu? S-ar fi gândit cineva la o astfel de
legåturå subteranå, mai ales în condi¡iile în care cei doi s-au ¿tiut doar din
vedere? A existat înså Ter¡ul, „centrala”, care-i cuno¿tea la fel de bine pe
amândoi. El a ob¡inut textul de la ªu¡u (cåruia, poate, i l-a ¿i comandat), el i-a
cerut lui Petra¿cu så scrie studiul despre Eminescu, punându-i la dispozi¡ie ¿i
manuscrisul lui ªu¡u, ¿i tot el i-a înlesnit ¿i publicarea la îndatoritorul Socec.
Iar Petra¿cu a scris cuminte, fårå så pomeneascå o iotå despre misterioasele
lui surse documentare, råmase în umbrå (din påcate, nu ¿i la råcoare).

Poate, unii vor întreba: ce atâtea suspiciuni, nu ajunge cå Zosin dateazå
adresa lui Caragiani atât de exact, „5 decembrie”? Nu! Dimpotrivå, acest
amånunt nu face decât så sporeascå suspiciunile, deoarece în ciorna din
arhiva Universitå¡ii, singura care s-a dovedit palpabilå, nu figureazå o datå
anume. Iar dacå în ciornå nu este, dacå actul final nu apare nicåieri, cum era
så cunoascå Zosin data la care ar fi fost redactat inexistentul?

Dacå 5 decembrie este o zi pe care nu o pune nimeni la îndoialå, acest
lucru se datoreazå îndeosebi lui Gh. Ungureanu, care publicå textul
conceptului în bogata ¿i serioasa lui culegere Eminescu în documente de
familie. Existå înså un mic detaliu, pe care nu l-am våzut semnalat în lucrårile
de specialitate: Ungureanu scrie ¿i el, ce-i drept, „1886, decembrie 5, Ia¿i”,
dar nu în cadrul conceptului, ci în noti¡a lui, prin care prezintå succint
con¡inutul acestuia. Iar dacå originalul ciornei nu are datå, nu putem deduce
decât cå Gh. Ungureanu s-a folosit ¿i el de informa¡ia lansatå de Zosin ¿i
preluatå frecvent de feluri¡i autori.

De asemenea, Gh. Ungureanu nu a gåsit în arhivele ie¿ene råspunsul pe
care ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului se presupune cå l-ar fi dat
Bibliotecii ie¿ene, iar între documentele contabile ale Bibliotecii era musai
så se afle un stat de platå semnat de Eminescu în decembrie 1886. Acestea
neexistând, îndoielile privind afirma¡iile lui Zosin referitor la adresa
Bibliotecii nu fac decât så se accentueze, iar „documentele” prezentate de el
(fårå datå, fårå numår de înregistrare ¿i, fire¿te, fårå rezolu¡ie) så aducå tot
mai mult a fi¡uici inserate de mâna cuiva interesat într-un dosar måsluit.


Un alt document redactat de Caragiani prin noiembrie sau decembrie

1886 ar fi cel adresat ministrului Cultelor ¿i Instruc¡iunii publice. ¥n aceastå
pretinså hârtie oficialå nedatatå ¿i neînregistratå, prin care ar fi propus ¿efului
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såu înlocuirea lui Eminescu cu Gârcineanu, emitentul Caragiani afirmå la un
moment dat cå „Domnul Mihail Eminescu, subbibliotecarul acestei Biblioteci”
ar fi fost „atins *** de boala de care suferea ¿i mai nainte”. Meritå remarcat
cå nu se invocå o boalå de care a mai suferit (cândva, cu ani în urmå), ci boala
de care „suferea ¿i mai înainte” – adicå, o boalå contractatå de mult ¿i råmaså
nevindecatå. Nu este o eroare de exprimare, întrucât cel care a redactat textul
revine asupra ideii, atunci când deplânge faptul cå „lucrårile din aceastå
Biblotecå” („multe ¿i urgente”, bineîn¡eles) nu ar trebui så mai  „sufere ***
precum a suferit pânå acuma din cauza stårii sånåtå¡ii Dlui Eminescu”.
Numai cå, în atare situa¡ie, cum l-ar mai fi putut „atinge” pe malad o boalå pe
care deja o avea, ¿i nu de ieri de azi? ªi-apoi, boalå, boalå, dar care anume?

Inten¡ia autorului este limpede. Asupra detaliilor nu mai insiståm, întrucât
le-am abordat cu altå ocazie. Ne referim înså la aspectul formal al chestiunii:
documentele oficiale (inclusiv cel medical) pe baza cårora Eminescu ar fi fost
înlocuit cu Gârcineanu. Unde sunt acestea? Dacå într-adevår au existat cândva,
de ce au dispårut ¿i cine este råspunzåtor de asta? Unde este dosarul

subbibliotecarului  Eminescu? Cum de arhivele au påstrat în original mai
toate documentele privind anul 1874, când Eminescu a fost temporar numit
director al Bibliotecii ie¿ene, dar din mult mai îndelungata perioadå 1884–1886,
nu mai au decât douå ciorne, care nu î¿i gåsesc corespondent nici în arhiva
ospiciului de la Neam¡, nici la Ministerul Instruc¡iei, unde se luau deciziile?

Când I. Caragiani spune cå „dupå un consult medical [Eminescu] a fost
transportat la ospi¡iul de aliena¡i de la Månåstirea Neam¡u”, începe så se
întrevadå puntea dintre el ¿i Zosin, care îl completeazå „transcriind” a¿a-numita
„constatare medicalå a doctorilor Iuliano ¿i Bogdan. Cei doi se „argumenteazå”
reciproc. Prin Zosin apare diagnosticul: „aliena¡iune mentalå cu accese acute,
produse probabil de gome syphilitice la creer ¿i exacerbate prin alcoholism”,
iar prin Caragiani, care afirmå cå Eminescu ar fi fost lovit de „boala de care
suferea ¿i mai nainte”, se induce ideea cå, încå din iunie 1883, Eminescu a
fost sechestrat din cauzå cå, pasåmite, ar fi fost bolnav de sifilis. Aceastå
punte dintre cei doi ne face så bånuim cå articolul lui Zosin ¿i „conceptul”
lui Caragiani au apårut cam în acela¿i timp, fårå ca asta så însemne, neapårat,
o colaborare directå a celor doi. Cum aråtam mai sus, iu¡eala cu care Zosin a
descoperit „documentele” ¿i le-a fructificat ne face så ne întrebåm dacå el nu
a ajuns la Neam¡ cu lec¡ia gata ticluitå, ca un reporter trimis så transmitå „de
la fa¡a locului”, dupå ce ziarul fusese deja tipårit. S-ar zice cå Zosin ¿i
Caragiani, asemenea duetului ªu¡u – Petra¿cu, au executat o comandå sau
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au råspuns individual câte unei sugestii bine focalizate, viziunea panoramicå
având-o numai Ter¡ul. Cine era acesta? Poate, Maiorescu. Sigur cå nu putem
demonstra acest lucru cu acte, magistrul uitând så dea o declara¡ie în acest
sens pentru posteritate, dar la ce ne putem gândi când ¿tim fårå dubii cå el a
aranjat råpirea ¿i sechestrarea lui Eminescu, când am demonstrat minciuni
existente chiar ¿i în jurnalul intim ori în coresponden¡a cu propria sorå, când
avem chiar mårturia lui privind emiterea de documente oficiale fårå acoperire
în realitate, când existå exemple indiscutabile de oameni manevra¡i de el ¿i
când vedem cå, departe de a corecta minciunile spuse pe seama lui Eminescu,
el le înmul¡ea?


Zosin contra Zosin

Så ne întoarcem la articolul lui Zosin:

„Un gardian de pe acele vremi, care este ¿i aståzi (30 Mai 1903 – n. ns.) în serviciu
¿i care l-a îngrijit de aproape, ne relateazå cå Eminescu avea perioade de mare agita¡ie,
se lovea de pere¡i ¿i de balcoane, î¿i cauza råni, nu dormea, une-ori mânca foarte pu¡in,
se murdårea, fåcea figuri ¿i murdårea pere¡ii cu escremente, etc. Aproape toatå iarna a
fost a¿a; cåtre primåvara anului 1887 se fåcuse bine, dupå care timp a ¿i plecat la
data aråtatå.

Nimic mai mult nu se ¿tie asupra vie¡ei poetului în ospiciu. Pe cât se vede starea de
care ne pomene¿te gardianul în simplitatea lui psihiatricå, coroboreazå cu diagnozele
trecute în registru: manie furibundå ¿i mai apoi delirium tremens. Aceastå din urmå
diagnozå indicå clar natura agentului våtåmåtor: alcoolul, care reeså ¿i dintr’o
scrisoare a D-lui Maiorescu cåtre sora lui Eminescu din 10 Februar 1888, prin care
întreabå: «dacå s’a låsat de båut»...” (subl. ns.).

Dacå în registru figureazå douå boli distincte, pe care Eminescu le-ar
fi contractat în mod succesiv, cu atât mai mult ar fi trebuit så existe ¿i fi¿a
medicalå. Doctorul trebuia så urmåreascå evolu¡ia stårii de sånåtate a
pacientului såu ¿i så explice tratamentul aplicat. Chiar admi¡ând cå acesta
nu ¿i-ar fi îndeplinit obliga¡iile, cum se explicå faptul cå nimeni dintre
rude, „amici” ¿i du¿mani n-a auzit de mania furibundå ¿i delirium tremens,
pânå la Zosin? ¥n plus, a¿a cum am mai spus, din dorin¡a de a-¿i impune
cu orice pre¡ punctul de vedere, Zosin merge pânå la a schimba con¡inutul
real al registrului la care se referå, dovadå în acest sens råmânând ¿i
faptul cå în respectiva condicå nu se trecea niciodatå diagnosticul,
deoarece condica se afla în grija intendentului – cåruia ne îndoim cå
medicul îi dådea vreodatå raportul, în general, ¿i cu atât mai pu¡in Zosin,
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care s-a zbåtut ca så-l dea afarå, inclusiv pe considerentul cå acesta nu-i
acorda aten¡ia ¿i respectul dorite.

ªi-apoi, chiar så fi suferit Eminescu, consecutiv, de manie furibundå ¿i
de delirium tremens, ce rost avea ca numele primei boli så fie ¿ters? Oare,
în clipa în care un pacient se vindeca, diagnosticul lui era radiat din registru,
iar celelalte documente medicale cerute de Lege erau distruse? Dacå Zosin
ar spune adevårul ¿i dacå intenden¡a stabilimentului ar fi fost ¡inutå la curent
cu detaliile medicale privindu-i pe sminti¡i, „manie furibundå” ¿i „delirium
tremens” ar fi trebuit så figureze alåturi în invocatul registru.

¥n studiul intitulat Expertiza psihiatricå (1902), P. Zosin scrie referitor
la alcoolici:

„Alcoolismul cronic, isvorât adese ¿i numai dintr’o întrebuin¡are cantitativå de
alcool socotitå nu peste måsurå, ba poate chiar relativ micå, se prezintå cele mai dese
ori cu caractere bine definite, constituind o boalå permanentå ca så zicem a¿a, ale cårei
accese (delir, manie, melancolie) isbucnesc obi¿nuit printr’o nouå întrebuin¡are de alcool.
Dacå în intervale libere con¿tiin¡a alcoolicului, de¿i pradå tulburårilor pricinuite de
boala lui, se poate men¡ine ¿i poate pânå la un grad oare-care afirma, în accesele
alcoolice, ori-care le-ar fi forma clinicå, con¿tiin¡a alcoolicului poate fi extrem de
tulburatå ¿i cu chipul acesta uzul ra¡iunei cu totul pierdut. Alcoolicul se recunoa¿te
corporalice¿te prin ¡inuta cu totul neglijentå, ro¿a¡a nasului, rågu¿irea vocei, catarul
gastric, tremurarea limbei ¿i membrelor, etc. psihice¿te prin slåbirea inteligen¡ei,
pierderea sentimentelor de afec¡ie, pornirea cåtre ceartå, cåtre dominare, cåtre gelozie,
cu deosebire împotriva nevestei în legåturå cu slåbirea puterei sale genitale ¿i cu
mul¡imea iluziunilor ¿i halucina¡iunilor sale. Accesele alcoolice se prezintå sub forma
unor ståri de aliena¡ie bine definite clinice¿te, dupå cari se ¿i numesc (pseudoepilepsie,
pseudoparalizie, paranoia alcoolicå); a¿a cå råmâne numai a se determina starea de
cronicitate a alcoolismului. Numai în delirium tremens, care-i a¿a-zicând accesul
alcoolic tipic, sunt simptome speciale de observat: somn nelini¿tit ¿i întrerupt de visuri
îngrozitoare, tremurarea evidentå ¿i continuå a limbei ¿i membrelor, vâjâituri ¿i ¡iuituri
în urechi, desorientare, iluzii ¿i halucina¡ii cu gråmada luate drept lucruri ¿i fenomene
reale, comportarea conform cu închipuirea excitatå, sugerarea lesne de halucina¡ii,
tremuråturi în tot corpul pânå la a face mersul chiar imposibil, pulsul ¿i respira¡ia
precipitate, temperatura uneori destul de ridicatå (delir febril, dupå Magnan), etc.
Aceastå stare dureazå obi¿nuit de la 3 pânå la 12 zile, terminându-se mai rar treptat,
mai des dupå un somn de 20–30 de ore ¿i chiar mai mult. Expertul va trebui så-¿i dea
samå deplin dacå faptele imputate se cantoneazå în durata acceselor alcoolice.
Ori-cum e mai de recomandat o îndelungå observare a cazului într’un azil.”

Observåm cå delirium tremens era o „stare” care nu dura prea mult ¿i cå
prezenta o simptomatologie din care absolut nimic nu se regåse¿te în descrierea
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„bolnavului” Eminescu – descriere pe care Zosin pretinde cå i-ar fi fåcut-o,
lui ¿i numai lui, „un gardian de pe acele vremi”. Ca psihiatru cu tupeu, care
pretindea ca medicina så joace în actul justi¡iar un rol cel pu¡in la fel de
important ca magistratura, trebuia så constate aceste caren¡e ¿i era de a¿teptat
ca el så punå întrebåri suplimentare. N-a fåcut-o.

De asemenea, din moment ce ¿tia cå internarea e „de recomandat”, dar
nu obligatorie, era de a¿teptat så justifice în vreun fel nepermis de lunga
¿edere a lui Eminescu în – zice el – ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului,
pentru o afec¡iune care se trata prin abstinen¡å. Asta ca så nu mai vorbim de
faptul cå, dacå ar fi fost alcoolic, Eminescu ar fi suferit de o „boalå
permanentå”. Astfel, orice pahar cu vin båut în Boto¿ani, adicå orice
„întrebuin¡are cantitativå de alcool, socotitå nu peste måsurå”, ar fi provocat
noi „accese (delir, manie, melancolie)”. N-a fost cazul, iar Zosin a ¿tiut foarte
bine acest lucru, din moment ce a citit coresponden¡a Harietei, care, între
altele, aminte¿te cå doctorul Isac îi permite lui Eminescu så bea pânå la o
litrå de vin vechi, ba, mai apoi, socote¿te chiar necesar så-l consume: „Doctorul
Isac zice cå, pe cât e de necesar ca Mihai så beie o litrå* de vin vechiu la maså,
pe atât este de otråvitor în timpul curei de peste zi” (4 februarie 1888).

* La acea vreme, 15 decembrie un sfert din oca, „veche måsurå de
capacitate (1l,520 sau 1l,288) ¿i de greutate (1 kg. 272 sau 1 kg. 291): ocaua
era împår¡itå în 400 dramuri” (L. ªåineanu). Mai exact, în func¡ie de locuri,
litra era echivalentul a 318 / 322 grame sau a 0,32 / 0,38 litri. Cum ocaua
este o unitate de måsurå la care s-a renun¡at, a råmas doar ideea cå litra ar
reprezenta a patra parte dintr-o unitate mai mare (nu degeaba i se spune ¿i
sfert), care sunt kilogramul ¿i litrul, cele mai apropiate de fosta oca.


¥n textul Nebunia lui Eminescu, prezentat de Zosin însu¿i drept „scurtå

expunere documentatå a vie¡ei morbide a lui Eminescu”, doctorul nostru
contestå teoria privind caracterul exclusiv ereditar al „bolii” lui Eminescu
(„opiniunea D-lui Maiorescu, cå: «dacå a înebunit Eminescu, cauza este
esclusiv internå» trebue¿te modificatå”), murdårind astfel ¿i mai mult
imaginea acestuia, cåci îl prezintå ca fiind ¿i vicios pânå în måduva oaselor.
Socialistul Zosin admite cå Eminescu ar fi fost „un bizar, dar nu mai pu¡in
geniu”, dupå care atacå violent: „Ceea ce a dat caracterul grav ¿i vulgar
boalei sale au fost alcoolismul ¿i sifilisul”, ¿i atunci, „Ca psihopat alcoolic ¿i
sifilitic el a ajuns så aibå perioade de furie, de incon¿tientå, de prozaicå
întunecare a activitå¡ii psihice pânå la gradul de a utiliza excrementele, etc.”
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La pretinsul alcoolism ne-am referit mai sus. Så vedem ce l-a determinat
pe Zosin så invoce fårå ezitåri ¿i sifilisul (sublinierile ne apar¡in):

„Cât se atinge de sililis, scrisorile surorei lui Eminescu sunt dovezi neîndoioase.
Vindecarea, ce a motivat eliberarea lui din ospiciu, nu era de cât aparentå. Nu mai
târziu de cât dupå vre-o douå såptåmâni de la plecarea din ospiciu, Eminescu s’a
îmbolnåvit foarte greu la Boto¿ani, prezentând simptome sililitice. Iatå extrase din
scrisorile Henrietei Eminescu cåtre D-na Cornelia Emilian: (...) [Urmeazå frânturi
desprinse din cinci epistole, care acoperå perioada 12 mai – 3 iunie 1887. Nu insiståm
acum asupra acestora, întrucât urmeazå så revenim amplu asupra întregii coresponden¡e
a Harietei.]

Pe cât se pare cura antisifiliticå a avut un efect mul¡umitor, cåci în 20 Noembre
1887, el putu singur scrie D-nei Emilian: «så nu crede¡i cå vârsta D-voastrå m’a împedicat
de a vå scrie pânå aståzi, ci îndelungata mea boalå m’a fåcut så fiu foarte descurajat...»
(Fraza continuå astfel: „Aståzi, sim¡indu-må bine, vå satisfac dorin¡a de a vå trimite
fotografia cerutå de mult timp” – n. ns.)

¥n anul urmåtor el se sim¡i destul de bine ca så poatå så plece la Bucure¿ti. Dar
sånåtatea nu’i fu de lungå duratå; nu trecu un an la mijloc ¿i trebui så fie internat în
institutul D-lui Prof. ªutu, unde, cât se crede, prezenta simptomele de paralizie generalå
¿i unde se ¿i stinse în 15 Iunie 1889.”

Så admitem cå Eminescu ar fi fost într-adevår internat în ospiciul de lângå
Månåstirea Neam¡ului. Deci: „Vindecarea ... ce a motivat eliberarea lui din
ospiciu, nu era de cât aparentå”. De unde ¿tia înså Zosin, copil la vremea la
care se petreceau faptele, dacå ¿i în ce måsurå se vindecase Eminescu? Din
documentele medicale „descoperite” de el în arhiva ospiciului, pe când i-a
fost director? Nu, pentru cå, afarå de cele douå plåsmuiri ale lui, nu mai citeazå
nici un col¡ de hârtie, care så fi fost redactat de medicul sau de intendentul
balamucului, fiind evident cå acestea nici n-au existat vreodatå. Cele douå
„probe” cå Eminescu ar fi fost internat reprezintå simulacre de documente
emise din afara stabilimentului, nici un petecu¡ de hârtie neprovenind din
interiorul balamucului – unde, în mod obligatoriu trebuiau så se gåseascå
mult mai multe ¿i mai edificatoare documente medicale, a cåror întocmire
era stabilitå prin Lege.

Apoi: vindecare-vindecare, dar de care boalå anume? De pretinsa manie
furibundå? De delirium tremens? De amândouå? Råmâne så aleagå fiecare.
De ce vindecare aparentå ¿i, mai ales, de ce o nouå „îmbolnåvire” imediatå,
„Nu mai târziu de cât dupå vre-o douå såptåmâni de la plecarea din ospiciu”?
Probabil, pentru a crea iluzia unei ståri maladive continue ¿i fårå scåpare.
Numai cå, din dorin¡a de a fi convingåtor cu orice pre¡,  Zosin depå¿e¿te
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limitele realitå¡ilor medicale credibile. Bunåoarå, el mai afirmå ¿i cå Eminescu
s-ar fi „îmbolnåvit foarte greu la Boto¿ani, prezentând simptome sililitice”.
Ne atrage aten¡ia precizarea: „prezentând simptome sililitice”, care, nefiind
fåcutå ¿i atunci când este abordat episodul Neam¡, rezultå cå luesul era o
noutate (de altminteri, el nici nu afirmå cå Eminescu ar fi fost tratat de sifilis
la Neam¡). De aceea, în scenariul lui, „îmbolnåvirea” de „la Boto¿ani” apare
ca fiind a treia, într-o jumåtate de an Eminescu suferind de manie furibundå,
de delirium tremens ¿i de sifilis.

Potrivit teoriei lui Zosin, incompleta „însånåto¿ire” de la Neam¡ ar fi fost
cauza „îmbolnåvirii” de la Boto¿ani, sifilisul apårând în versiunea lui ca un
fel de dobândå la precedentele suferin¡e. Problema este: chiar pot maniile,
de orice fel ar fi ele, sau delirium tremens så genereze sifilis, adicå så producå
fiin¡a vie botezatå de nem¡ii Schaudinn ¿i Hoffmann spirochetae pallida?

Tenden¡ios ¿i lipsit de argumente, dar plin de ambi¡ie scriitoriceascå,
doctorul Zosin încearcå så inducå ¿i ideea unei pretinse neputin¡e fizice.
Astfel, laså så se în¡eleagå cå, dacå Eminescu nu i-a scris Corneliei Emilian,
de vinå ar fi fost „boala”. Aceasta o datå învinså prin „cura antisifiliticå”,
Eminescu ar fi sim¡it cum prinde ¿i iar prinde puteri, pânå ce „în 20 Noembre
1887, el putu singur scrie D-nei Emilian”, câteva luni mai târziu reu¿ind
chiar så se plimbe cu trenul. Cine nu cite¿te decât maculatura lui Zosin î¿i
poate imagina un Eminescu complet sleit, ca ¿i paralizat, care ar fi zåcut la
pat luni în ¿ir, unde primea mâncare cu linguri¡a. ¥n realitate, cu excep¡ia
câtorva zile pe care le vom analiza în pagini viitoare, chiar dacå era chinuit
de nefastul tratament mercurial ce i se aplica, Eminescu råmânea în
deplinåtatea puterilor ¿i, în limitele unui nejustificat de sever regim impus de
doctorul Isac, era liber så facå ce pofte¿te, iar privitor exclusiv la putin¡a de
a scrie, ajunge så spunem cå numai în perioada 10 aprilie-27 mai, scrisese
mai multe poezii, între care ¿i Kamadeva, publicatå în Convorbiri literare la
1 iulie 1887 (alte douå, trimise de A. C. Cuza lui Negruzzi, nu au mai fost
publicate). A¿adar, nu exista vreun motiv de sånåtate care så îl împiedice så
a¿tearnå câteva cuvinte pe hârtie, dacå ar fi dorit (de altfel, chiar în rândurile
de care se folose¿te Zosin, Eminescu nu motiveazå amânarea råspunsului
cåtre Emiliani prin boala în sine, ci prin descurajarea produså de aceasta).
Motivele pentru care nu i-a scris Corneliei Emilian au fost de cu totul altå
naturå decât cea medicalå.

Nu este aici locul cel mai potrivit pentru detalii privind modul în care s-a
înfipt cu de-a sila Cornelia Emilian în via¡a lui Eminescu ¿i care au fost
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urmårile. Deocamdatå, ajunge så spunem cå Eminescu i-a scris Corneliei
Emilian, în întreaga lui via¡å, numai cinci scrisori, de o polite¡e care te înghea¡å.
Prima, din care citeazå ¿i Zosin în pasajul de mai sus, constituie un råspuns
întârziat la o veche solicitare (ca ¿i Mo¡oc, Emilianca îi cerea o fotografie, pe
care el o fåcuse la presiunile Harietei ¿i pe care tocmai o ridicase de la atelierul
lui Jean Bielig). Cea de-a doua scrisoare cåtre C. Emilian a fost scriså pentru
cå fusese din nou chestionat asupra unor imaginare surse de venit („Cu privire
la întrebarea ce ne-o face¡i despre D-nii Mo¡oc, Alexandru ¿i C. Mille, vå
putem råspunde cå n’am primit nici un ban de la ei”), iar celelalte trei, care
acoperå intervalul 26 decembrie 1887 – 12 martie 1888, se datoreazå numai
¿i numai faptului cå Harieta cåzuse greu bolnavå – fapt asupra cåruia
Eminescu îi informeazå pe Emiliani.

Strict orientativ, reamintim cå prima scrisoare a Harietei cåtre C. Emilian
(fåcutå pierdutå, ca så se poatå min¡i în voie privitor la debutul acestei rela¡ii
funeste) dateazå din prima decadå a lunii mai 1887 (când, repetåm, Eminescu
continua så scrie poezie) ¿i cå, la 14 iulie, Eminescu a fost expertizat medical
în casa Emilianilor, a doua zi plecând la båi în stråinåtate (de unde trimite o
unicå scrisoare, cåtre ªtefan Emilian: „Mult stimate domnule, // Am primit
scrisorile D-voastre de ’mpreunå cu 225 fiorini, din cari scrisori am putut
vedea cu bucurie intersul ce bine-voi¡i a-mi purta. ...– 26 august). ¥n fine,
revenise în Boto¿ani într-una din ultimele zile ale lui august („Am fost tråsnitå
ca de fulger la vederea lui Mihai în starea în care l-a adus...” – 1 septembrie).
Din acel moment ¿i pânå la 20 noiembrie sunt aproape trei luni încheiate.

De ce nu i-a scris Eminescu Corneliei Emilian? Câteva råspunsuri primim
de la Harieta, care, formalistå ¿i nebånuind sau nepricepând anumite
dedesubturi, cerea scuze în numele lui (19 mai 1887):

„...ear în ce prive¿te cå v’am trimes chitan¡a, cum mi-a scris Domnul Pompiliu, nu
stricå nimica pentru cå Mihai singur v’a scris’o numai mi’a zis s’o iscålesc ieu. Vå rog
så nu vå supåra¡i cå nu v’a scris iel singur mul¡åmirea de bani ce a¡i binevoit a’i
trimete. A¿a a fost el tot-deauna greu la scris epistole” (subl. ns.).

Principala explica¡ie nu stå în ultima frazå, altminteri, destul de apropiatå
de adevår ¿i ea, ci în cuvântul-cheie al acestei justificåri a Harietei: „chitan¡a”,
iar faptul cå Eminescu n-a gåsit de cuviin¡å a scrie „iel singur mul¡åmirea de
bani ce” Comitetul de minori ie¿eni a „bine-voit a’i trimete”, aratå cå el nu
dorea ace¿ti bani ¿i cå, departe de a se sim¡i obligat fa¡å de respectivii copii,
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abil manevra¡i de båtrâni cu experien¡å ¿i cu interese directe, era chiar supårat
de întorsåtura lucrurilor. Dar så nu anticipåm.


Stropitoarea cu noroi

Doctorul Zosin afirmå cå Eminescu ar fi prezentat „simptome sifilitice”
pe când era la Boto¿ani, dar, cum nu spune ¿i în ce anume constau acestea,
nu putem intui nici faza aproximativå a bolii. Probabil, Zosin ¿i-a spus cå
nici nu e nevoie, cåci, din moment ce douå paragrafe mai sus scrisese cå
Eminescu „murdårea pere¡ii cu escremente, etc.”, cititorul o fi atât de inteligent
încât så facå legåtura între cele douå momente. Problema e cå respectivele
„escremente” ar fi fost la Neam¡, unde Eminescu era tratat de manie furibundå,
de delirium tremens sau de amândouå, dar în nici un caz de sifilis. Cât prive¿te
pretinsa curå antisifiliticå, Zosin zice cå ar fi avut „un efect mul¡umitor”
¿i noi trebuie så îl credem, întrucât, e drept, peste nici doi ani Eminescu
nu mai era în via¡å.

A¿ezat comod sub generoasa umbrelå a lui „se pare” ¿i „se crede”,
aceea¿i stropitoare cu noroi afirmå cå, pe când î¿i tråia ultimele zile în temni¡a
lui ªu¡u, Eminescu „prezenta simptomele de paralizie generalå”. Neru¿inarea
sau incon¿tien¡a este absolutå.

Cum am mai scris, Maiorescu ¿i N. Petra¿cu nu au avut nici o reac¡ie
atunci când a apårut articolul lui Zosin. N-au spus nimic nici când, în acela¿i
an, în revista conduså de N. Petra¿cu, Literaturå ¿i artå românå, a apårut
amplul studiu al lui Anghel Demetriescu, Mihail Eminescu, din cauza cåruia
autorul va fi inclus între detractorii lui Eminescu, dupå Petru Grådi¿teanu
(1873), Gr. Gellianu (1875), Alexandru Grama (1891) ¿i Aron Densu¿ianu
(1894). Tåcerea magistrului ¿i a lui Petra¿cu este cu atât mai surprinzåtoare,
cu cât amândoi aveau cuno¿tin¡å de mårturia olografå a doctorului ªu¡u. Iar
acesta recunoa¿te, îndatå dupå decesul lui Eminescu:

„S-a zis cå Eminescu a devenit alienat în urma unei maladii sifilitice ce l-ar fi izbit
acum 10–12 ani. Eroare.

Eminescu n-a fost sifilitic, ideea aceasta s-a nåscut din doctrina eronatå ce profeså
¿coala germanå, cå paralizia generalå este totdeauna o manifesta¡iune sifiliticå, tot a¿a de
în¿elatå ca aceea care sus¡ine cå toate sclerozele cerebro-spinale sunt de origine sifiliticå.

Al¡ii au zis cå el se alcooliza. ªi aceastå idee este ca ¿i cea dintâi o supozi¡iune cu
totul gratuitå.”

Peste decenii, habar n-având de acest manuscris al lui ªu¡u, doctorul V.
Vine¿ (subaltern al ªu¡ului, plåtit de acesta), va recunoa¿te cå lui Eminescu
i s-a administrat tratamentul anti-sifilis, sub formå de injec¡ii.
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Mårturisirea lui ªu¡u, care l-a avut pacient pe Eminescu ¿i care este posibil
så-l fi ¿i autopsiat, face pulbere abera¡iile lui Zosin. Problema este, repetåm,
cå, din motive pe care doar le intuim, acest adevår recunoscut în prea
târzia „spovedanie” a celui dintâi medic implicat în diversiunea privind
boala-lui-Eminescu a råmas doar pentru „ini¡ia¡i”, publicului românesc
servindu-i-se cu rânjet de profesionist minciuna nebuniei lui Eminescu.

Cuiul lui Pepelea

Zosin: „Ca psihopat alcoolic ¿i sifilitic el a ajuns så aibå perioade de furie, de
incon¿tientå, de prozaicå întunecare a activitå¡ii psihice pânå la gradul de a utiliza
excrementele, etc.

Numai cine l-ar fi våzut în a¿a hal pe sårmanul poet ¿i ar fi în¡eles fondul intim al
unor atari manifesta¡iuni, numai cine nu crede cå nebunia în sensul strict al cuvântului
este însu¿irea implicitå a geniului, numai cine î¿i då socotealå cå nebunia, orice formå
ar îmbråca, comportå în strict în¡eles pe lângå o abatere ¿i o scoborâre mintalå, numai
acela poate în¡elege ¿i, prin documentele ce le invocåm în sus¡inerea tezei noastre, se
poate convinge cå ceva dobândit putea anihila mintea ce se înål¡ase pânå acolo cå

Umbra celor nefåcute nu ‘ncepuse-a se desface
ªi în sine împåcatå ståpânea eterna pace!

Monastirea Neam¡, 30 Mai 1903.”

¥ntru totul de acord cu prima condi¡ionare: pentru a putea în¡elege „fondul
intim” al unui bolnav, este musai så-l vezi. ªi, cum ¿tim cå Zosin nu l-a
întâlnit vreodatå, nici måcar prin fi¿e medicale, luåm aceste cuvinte drept o
avertizare, o mårturisire a faptului cå tot ce-a scris în articolul Nebunia lui
Eminescu sunt simple baliverne de om supårat. De altfel, chiar spre final,
Zosin afirmå limpede cå jongleria lui, modest numitå „expunere
documentatå”, råmâne, de fapt, o simplå pårere mediatizatå, nicidecum un
adevår indubitabil.

Cå Zosin fusese deosebit de interesat de destinul lui Eminescu ¿i înainte
de a ajunge la Neam¡, ne-o spune chiar el, când se referå la „scrisorile surorei
lui Eminescu pe cari le-am utilizat în teza mea de doctorat”. ¥n acela¿i
paragraf, adaugå:

„împrejurarea de-a fi numit medic al ospiciului de aliena¡i dela Månåstirea
Neam¡ului, unde poetul a fost internat un timp, mi-a permis de-a gåsi încå câte-va
documente noi”.
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„¥ncå câte-va documente noi”? ¥ntrebåm ce trebuiau så întrebe to¡i: care
erau documentele... vechi, pe baza cårora ¿i-a scris lucrarea de diplomå? Nu
existå, iar Zosin ¿tia mai bine decât noi acest lucru. ¥ncå din acest moment, el
se aratå a fi un ¿mecher (ca så nu spunem mai mult), care încearcå så-¿i impunå
pårerea personalå, formatå înainte de a deveni medicul ospiciului de lângå
Månåstirea Neam¡ului. Nu ne intereseazå dacå aceastå opinie a izvorât din
du¿månie sau din oportunism, ori dacå a fost cumva legatå de cauza
sociali¿tilor. Singurul lucru care conteazå este acela cå teza a fost apåratå în
mod tainic, spre a se salva cu orice pre¡ o dezinformare obscur planificatå.
O dezinformare prin care – din solidaritate de breaslå? – Zosin îi acoperå pe
colegii lui Isac (din Boto¿ani) ¿i ªu¡u (din Bucure¿ti), al cåror intens
bombardament cu deriva¡i ai mercurului ar fi fåcut praf ¿i ni¿te rinichi din tablå.


¥n condi¡iile întregului context mai sus prezentat, suspiciunea cå Zosin

s-a dus la Neam¡ cu tema gata fåcutå ¿i-ar spori legitimitatea chiar dacå el nu
ar fi mårturisit cå „fondul morbid al lui Eminescu” l-a interesat mult înainte
de a ajunge acolo. Bånuiala este întåritå de aceea cå, în ciuda faptului cå
articolul lui råstoarnå tot ceea ce se ¿tiuse pânå în 1903 despre ultimii ani din
via¡a lui Eminescu, presa vremii nu l-a bågat în seamå. ¥n schimb, a gåsit
suport tacit la istoricii literari. Situa¡ia devine ¿i mai stranie când observåm
modul în care ace¿tia s-au servit de el ¿i de articolul lui.

Bunåoarå, Cålinescu scrie în monografia Via¡a lui Mihai Eminescu:

„¥n primele luni de iarnå [imediat dupå pretinsa internare la Neam¡ – n. ns.] fu
agitat, având perioade de furie, cu lovire de pere¡i ¿i alte incon¿tien¡e mai joase, pentru
care motiv i se decretå ca diagnostic delirium tremens, suferin¡å ce ¿tim cå este o
urmare a alcoolismului”.

Cå „divinul” s-a inspirat din textul lui Zosin este evident, deoarece acesta
din urmå este singura surså care invocå delirium tremens, „loviri de pere¡i” ¿i
ceea ce biograful nume¿te „incon¿tien¡e mai joase”. Lucru curios înså, cu
toate cå el trece numele lui Zosin în bibliografie, så fie la numår, nu precizeazå
dacå ¿i ce anume informa¡ii a preluat de la el, cititorul neputând face nici o
legåturå între pasajul citat ¿i articolul lui Zosin. La timpul potrivit, vom acorda
aten¡ie modului în care a fost primitå lucrarea lui Cålinescu de unele publicuri,
pe care acesta încerca så le convingå în 1938 cå „Totul este documentat”,
Via¡a lui Mihai Eminescu fiind „o biografie de documenta¡ie riguroaså”,
din care aparatul critic ar lipsi „în scopul de a råspândi cuno¿tin¡ele despre
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poet (?) în publicul mare”. Asta dupå ce, în 1933, asigura cå „Urmårirea
izvoarelor e a¿a de u¿oarå în biografia eminescianå (?), încât orice aparat
critic e o vanå paradå de falså ¿i ipocritå erudi¡ie”. Deocamdatå, amintim
doar cå pânå la cea de-a treia edi¡ie, când a cedat criticilor („am dat indicarea
izvoarelor chiar a¿a cum am fost sfåtui¡i”, scrie Cålinescu în anul 1938,
„Am pus numere de ordine la bibliografie, pe care le-am reportat în text”),
bibliografia oferitå de Cålinescu a fost pentru cititorul obi¿nuit o sumå de
pagini con¡inând nume de autori, de publica¡ii ¿i de texte, imposibil de
verificat fårå un efort considerabil. ¥n nici una dintre multele edi¡ii ale acestei
cår¡i menite så promoveze o anumitå imagine a lui Eminescu (esen¡ialmente
falså în ceea ce prive¿te ultimii ani de via¡å), informa¡ia preluatå din articolul
lui P. Zosin nu a fost înså în vreun fel direct legatå de numele acestuia.

George Munteanu merge ¿i mai departe, fåcând complet abstrac¡ie de
lucrårile lui Zosin, de¿i este imposibil så nu fi ¿tiut cå articolul acestuia stå la
baza fanteziilor lui Cålinescu (de altfel, ¿i el afirmå cå „internarea” lui Eminescu
ar fi avut loc în ziua de 9 noiembrie, iar aceastå datå este pentru prima oarå
scriså de Zosin). ¥n schimb, ambii istorici literari apeleazå cu încredere la
produc¡iile lui Leon Onicescu, la ale fictivului Gheorghe Bojeicu ¿i ale flagrant
mincinosului Vintilå Russu-ªirianu. Dar despre efectele falsurilor asupra
unor lucråri despre Eminescu socotite capitale vom discuta cu altå ocazie,
a¿ezând textele fa¡å în fa¡å ¿i urmårind otråvitele roade ale folosirii unor
minciuni ca adevåruri.

Ion Cre¡u nu scrie nici el numele lui Zosin, dar asta nu-i creeazå inhibi¡ii,
astfel încât se referå cu o degajare de invidiat la pretinsa internare a lui Eminescu
în ospiciul de la Neam¡ – internare despre care, subliniem încå o datå, numai

Zosin oferå „documente” a¿a-zis probatorii, dar de fapt inexistente.
Doctorul Ion Nica prezintå integral a¿a-numita „constatare medicalå”,

semnatå Juliano ¿i Bogdan, adaugå sec data la care Eminescu „fu internat
la ospiciul de la Månåstirea Neam¡ului”, dar nu spune nici el de unde
de¡ine informa¡ia.

De ce fug biografii „grei” ai lui Eminescu de numele lui Zosin? Pentru cå,
dacå ar lega textul pretinselor documente de numele unei anumite persoane,
ele î¿i pierd din „autoritate” ¿i poate intra lumea la idei, întrebându-se cum de
un ins aproape anonim ¿tie ceea ce n-au ¿tiut autoritå¡ile vremii ¿i cum de
numai el a våzut înscrisuri pe care pretinde cå le-ar transcrie? Oare acesta så
fie motivul pentru care, în mod frecvent, „documentele Zosin” sunt publicate
fårå ca el så fie nominalizat, låsând impresia gre¿itå cå ar fi vorba de ni¿te



259Nr. 6-9 Semnele timpului

documente oficiale notorii? Så fie acest medic ascuns în congelatorul istoriei
literare „paratråsnetul” care så preia întreaga responsabilitate în eventualitatea
în care adevårul iease la ivealå?

Articolul Nebunia lui Eminescu aduce a „cuiul lui Pepelea”. El existå,
dar nu poate fi parcurs de oricine, apårând în publica¡ii pe care le cite¿te o
mânå de oameni (Spitalul ¿i, din 1912, Convorbiri ¿tiin¡ifice ¿i filozofice).
Iar acea minoritate absolutå pentru care par a fi scrise texte precum cel al lui
Zosin decupeazå numai ce o intereseazå, adicå pretinsa transcriere a
documentelor, fiecare retipårire a acestora întårind credin¡a publicului cå
aceste fåcåturi ar fi acte oficiale.

¥n lucrårile lor, anterioare articolului lui Zosin, nici Maiorescu, nici
N. Petra¿cu, autorul primului studiu ceva mai consistent (cantitativ) scris pe
seama lui Eminescu, nu pomenesc måcar de trecerea acestuia din urmå pe la
ospiciul de la Neam¡. ¥n consecin¡å, dacå ar fi fost autentice, documentele
publicate de Zosin ar fi trebuit så le atragå aten¡ia fie pentru a le contesta, fie
spre a-¿i exprima surprinderea. Nici vorbå de a¿a ceva. ªi nu sunt singurii în
aceastå situa¡ie. Mai mult, în cea de-a doua edi¡ie a monografiei lui (1934),
N. Petra¿cu adaugå „internarea” la Neam¡, dar nu spune cå aceastå informa¡ie
(fundamentalå, de-ar fi fost ¿i adevåratå) i-a lipsit în 1890-1891, când a redactat
scurta ¿i atât de îndoielnica „biografie” eminescianå (în fapt, o mixturå de
vodevil ¿i cronografie ¿tirbå). De asemenea, este de remarcat faptul cå, în
1934, Petra¿cu preia numai jumåtate din informa¡ia lui Zosin: ¿ederea la Neam¡.
¥n ceea ce prive¿te tratamentul, cum Zosin nu spune absolut nimic în acest
sens, Petra¿cu, în loc så semnaleze strania absen¡å, oferå o explica¡ie neutrå ¿i
personalå, valabilå oricând ¿i în cazul oricui: „lini¿tea ¿i aerul îi îmbunåtå¡i
starea”. Textul lui din 1934, atât de diferit de cel din 1892, nu con¡ine nici o
notå de uimire în ceea ce prive¿te nea¿teptata „descoperire” a „documentelor”
pe care le citeazå ca autentice ¿i, bineîn¡eles, nu provoacå nici o întrebare.

Ca så n-o mai lungim, descoperirea unor astfel de documente din arhiva
ospiciului, repetåm, ar fi trebuit så-l surprindå ¿i pe Zosin. Or, el ni le oferå ca
¿i cum prezen¡a ¿i con¡inutul lor ar fi fost notorii, nicidecum de nebånuit.

Probe de ticålo¿ie

La 1 octombrie 1903, numårul 18 al revistei Spitalul începe tot cu un
articol al medicului P. Zosin, intitulat Confuzia mintalå ¿i demen¡a precoce.
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Textul este extrem de important, deoarece, de¿i constituie o probå indirectå,
råspunde la întrebåri la care, nemaivând cui le adresa, nu am gåsi råspunsuri
ferme. ¥n articolul cu pricina, Zosin î¿i sus¡ine pårerile folosind ¿i urmåtorul
caz socotit de el drept „tipic”:

„Haim S... 18 ani, israelit, muncitor, comuna Såveni, jude¡ul Dorohoi, internat la 8
Mai 1903.

Diagnosa: Confuzie mintalå simplå.
Anamnesa. Pårin¡ii sunt sånåto¿i. ¥n familie nu s’a observat din punct de vedere

mintal nimic patologic. Cele dintâi semne de aliena¡ie s’au declarat la 7 Februarie
1903 printr’aceea cå «vorbea mult ¿i neîn¡eles», devenind «violent ¿i încercând så
fugå». Certificatul medical, fårå a da multe indica¡iuni conchide cå «este atins de
aliena¡ie mintalå sub formå de manie acutå» (acela¿i diagnostic a fost folosit ¿i de ªu¡u
în cazul lui Eminescu, la 5 iulie 1883 – n. ns.).

Starea presentå. Slab, palid, emaciat, privirea aiuritå; vorbe¿te singur fårå în¡eles.
Råspunde greu la întrebåri, fiind reticent. Dupå fiecare întrebare zice întâi: Hî! ¿i apoi
tace sau råspunde mai adese într’aiure. Spune cå ¿tie a citi ¿i scrie; nu poate înså så
arate aceasta în faptå. Se plânge cå’l doare pieptul, capul, cå nu poate mânca. Din
când în când divagheazå: «nici nu pot mânca», «så må scrie¡i», «inima mi-i închiså»
etc. Aceste expresiuni revin mereu. Desorientat în timp ¿i spa¡iu. Aten¡iunea nu i se
poate fixa. ¥ntrebat: cât face 3+5 ? Rås-punde dupå o pauzå : «Cât face ? face mult:
totul e închis, så-mi aducå strae; nici n-am putere så gråesc».

La obrazul stâng prezintå o cicatrice despre care spune cå i-a fost cauzatå prin
împunsåtura unui bou, cu câ¡iva ani în urmå.

Peste zi stå lini¿tit în pat în stare de somnolen¡å.
Katamnesa. 25 Mai: Desorientat. Cere så plece acaså, spunând cå îi e dor de

mamå. Råspunde bine la unele chestiuni privitoare la familie. Aten¡iunea i se fixazå cu
mare greutate. Spune c[-]a învå¡at numai carte evreeascå. Se insistå ¿i se observå ca så
fie bine hrånit.

30 Mai: Cântåre¿te 39 kgr. Starea organo-psihicå aproape aceea¿i ca înainte. Se
nutre¿te bine singur. Peste zi se mai mi¿cå încoace ¿i încolo.

7 Iunie: Cântåre¿te 41 kgr. Starea organo-psihicå mai bunå. Se prinde la lucru în
grådinå.

12 Iunie: Cere så plece acaså, spunând cå îi [este] dor de mamå. Desorientat.
¥ntrebat cât face 3+5. Råspunde dupå o pauså: «Så vå spun»; «astå-zi au spus
Dumnealor c’au så pue o iapå la cåru¡å så plec acaså»; «Så-mi da¡i mai bine strae så
må duc acaså»... Cunoa¿te monedele ¿i socote¿te cu ele.

19 Iunie: Cântåre¿te 45 kgr. Organice¿te ¿i mintalice¿te destul de bine. Lucreazå
în grådinå.

10 Iulie: Orientat asupra internårii lui, duratei de când e în ospiciu ¿i asupra
locului. Aten¡iunea i se fixeazå mai cu lesniciune.

23 Iulie: Cântåre¿te 51 kgr. Starea organo-psihicå bunå. Eså vindecat.”
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Dacå între anexe am inserat un autentic raport medico-legal ¿i opinii
teoretice ale lui Zosin, spre a aråta ce prevedeau Legea ¿i deontologia
profesionalå referitor la con¡inutul unui asemenea document medical, iatå aici
dovada cå bolnavilor de la ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului li se

întocmeau fi¿e medicale. Exemplul ales de Zosin este dintre cele mai banale,
subiectul necomi¡ând nici o faptå ie¿itå din comun. Totu¿i, fi¿a lui medicalå
existå. ªi-atunci întrebåm: dacå Zosin nu a „descoperit” în arhiva ospiciului
decât douå hârtiu¡e referitoare la Eminescu, unde este reac¡ia lui profesionalå
fa¡å de aceastå anomalie? El afirmå cå, afarå de ceea ce i-ar fi povestit un
gardian, „nimic mai mult nu se ¿tie asupra vie¡ei poetului în ospiciu”, dar nu
spune cå i-ar fi cåutat ¿i fi¿a medicalå, înså n-a gåsit-o. Dacå nici måcar unul
ca el nu a avut tupeul så o inventeze, cât de naivi ar trebui så fim pentru a
crede cå ar fi existat? Iar fårå ea, cum så acceptåm cå Eminescu ar fi fost
internat în „acel ospiciu” în care, culmea, unuia cu faima lui medicii i-ar fi
acordat incomparabil mai pu¡inå aten¡ie decât anonimului Haim?


Tåinuirea coresponden¡ei

¥n Moartea antumå a lui Eminescu (1883–1889), N. Georgescu observå
cu temei:

„...la 1900, Panaite Zosin nu avea vreo considera¡ie deosebitå pentru Eminescu, îl
credea doar unul dintre autorii «pesimismului contemporan» ¿i lupta så dovedeascå
lumii cå, bolnav fiind, ideile poetului nu trebuiesc urmate!”

A¿a cum am mai spus, adesea, vârfuri ale intelectualitå¡ii repetå ceea ce
a spus Zosin, dar se ru¿ineazå så rosteascå numele acestui mincinos pe cât
de banal, pe atât de necesar unora. ¥ntrucât prezintå un Eminescu be¡iv ¿i
luetic, pentru publicul larg, imaginativul doctor Zosin devine temeiul

¿tiin¡ific al unor critici literari care, precum pre¿edintele Academiei Române,
domnul E. Simion, invocå „utopia eminescianå”, depistând cå meritul prozei
politice a lui Eminescu ar fi doar acela cå e „plinå de idei ¿i coloratå de o
emotivitate ¿i o imagina¡ie” cum rar gåse¿ti în rândurile gazetarilor.

Pe lângå toate cele de pânå aici, existå ¿i o altå probå, care atestå cå
Zosin a fost ticålos. Concret: în scurta lui „expunere documentatå a vie¡ei
morbide a lui Eminescu”, Zosin sus¡ine cå acesta ar fi sosit la balamuc suferind
de manie furibundå, de care s-ar fi vindecat doar pentru a trece în delirium
tremens. Deci, iarna începând în decembrie, aceastå stare ar fi durat cel pu¡in
pânå în februarie, dupå care s-ar mai fi domolit. „Cåtre primåvara anului
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1887", odatå încheiatå ¿i repriza de delirium tremens, „morbosul” ar fi
plecat la Boto¿ani.

Acestea petrecându-se în ospiciu, så reamintim ce se întâmpla tot pe-atunci
¿i în afara lui.

La 15 februarie 1887, în Lupta, C. Mille a semnat singurul text publicat

în timpul vie¡ii lui Eminescu, în care acesta este prezentat ca fiind „nebun”.
Mille deplânge faptul cå ziarelor le-ar fi „chiar ru¿ine så spunå cå Eminescu
e nebun” ¿i, ca så arate cå lui nu-i este, dupå ce prezintå „simptomele”,
adaugå:

„De sigur cå aceastå nebunie, e o nebunie lucidå, o nebunie care te face så ¿tii cå
e¿ti nebun, care te face så ’¡i anihilezi ¿i mai mult cugetarea, primblându-te printre
nebunii ¿i cålugårii de la monastirea Neam¡ului... Cåci acolo a ajuns bietul Eminescu.”

Paradoxal, acest atac jurnalistic a fost în favoarea situa¡iei lui Eminescu,
prin faptele pe care le-a declan¿at. ¥n primul rând, a for¡at interven¡ia interven¡ia
în scris a lui Eminescu însu¿i, provocând tipårirea unor incontestabile argumente
care, foarte probabil, altminteri nu ar fi devenit niciodatå publice. ¥n al doilea
rând, a obligat presa så dea dezmin¡irile care se impuneau. ªi poate, în al
treilea rând, a impus chiar publicarea poeziei De ce nu-mi vii, apårutå în numårul
din 1 februarie al revistei Convorbiri literare, adicå la nici zece zile dupå ce
Lupta ¿i Universul anun¡aserå cå Eminescu restabilise adevårul, rectificând
„o ¿tire gre¿itå ce se råspândise asupra sånåtå¡ii sale”. Faptul cå nu i-au mai
urmat ¿i celelalte poeme ridicå întrebarea dacå nu cumva ¿i aceasta a fost
tipåritå doar sub presiune, din cauzå cå se crease sâmburele unui posibil
scandal, care trebuia evitat cu orice pre¡.

Dacå Zosin ar fi avut dreptate, Eminescu fiind internat în ospiciu,
însemna cå articolul lui Mille (Lupta, 15 ianuarie ’87) încå ar mai fi cåpåtat o
explica¡ie, iar formularea „nebunul din Månåstirea Neam¡ului” råmânea durå,
dar nu fårå vreo acoperire. Ca membru al grupårii socialiste ¿i amic al lui
Mille, cu care fusese coleg la Munca, în 1896 (atunci så se fi „contaminat”?),
doctorul nostru avea tot interesul så-¿i apere tovarå¿ul de liberå cugetare. Cu
toate acestea, în 1903, Zosin nu spune cå Eminescu i s-a adresat lui Panu

dintre zidurile balamucului, ignorând complet acest fapt notoriu ¿i

imposibil de contestat. Cum Eminescu anun¡ase public cå se aflå la
„Monastirea Neam¡ului”, nu în ospiciu, Zosin ar fi avut ocazia så demonstreze
cå min¡ea, dovedind cu documente – zdrobitoare, nu-i a¿a? – cå un „nebun”
ar fi reu¿it så inducå în eroare întreaga preså româneascå. N-a fåcut-o.



263Nr. 6-9 Semnele timpului

De ce? Pentru cå nimeni nu ar fi crezut cå replica trimiså de Eminescu
lui Panu:

„S-a råspândit prin ziare ¿tirea cå a¿ fi grav bolnav. Toate aceste zvonuri, lipsite de
orice fundament, sunt råspândite, poate cu rea inten¡ie, din Ia¿i, încât d. C. Mille, într-unul
din articolele sale, a gåsit motiv de-a vorbi de boala mea pretinså. Te rog a spune
tuturor cå se aflå în deplinå eroare ¿i cå (afarå de suferin¡a mea de picioare) nu am
absolut nimic” (subl. ns.),

ar fi fost formulatå în scurtele clipe în care nu „se lovea de pere¡i ¿i de
balcoane, î¿i cauza råni... se murdårea, fåcea figuri ¿i murdårea pere¡ii cu
escremente, etc.”. ¥n schimb, oricine ar fi în¡eles cå Eminescu fusese informat
asupra lansårii acestui zvon, ¿tiind poate ¿i cine se afla la originea lui (la un
moment dat, într-o situa¡ie asemånåtoare, îl va suspecta pe Mor¡un). Astfel,
ar fi devenit evident cå, în vremea în care a stat la Månåstirea Neam¡ului,
Eminescu a purtat coresponden¡å ¿i cu Ia¿ii, nu numai cu Bucure¿tii. Unde
sunt acele scrisori? Unde a dispårut coresponden¡a lui Creangå? Unde

este pitit restul coresponden¡ei cu Veronica, brusc întreruptå la anul în

1883?

¥n concluzie, articolul Nebunia lui Eminescu nu e o întâmplare nefericitå,
o gre¿itå interpretare a unui medic mai pu¡in priceput. Textul a fost conceput
cu scopul precis de a murdåri amintirea lui Eminescu ¿i de ascunde crima
comiså împotriva lui, iar faptul cå Panu, Caragiani, precum ¿i doctorii Iuliano
¿i Bogdan nu au avut nici o reac¡ie nu este în favoarea lor. Po¡i så nu te
întrebi: cine sau ce le-a determinat tåcerea?


Cazul lui Zosin este foarte simplu, cu condi¡ia så-l analizezi fårå

prejudecå¡i. Afarå de vinovå¡ia numitului, el mai demonstreazå încå un lucru:
acela cå meseria¿ii, analizând afirma¡iile lui, oricum ar fi putut så se apropie
de adevår. Bineîn¡eles, cu condi¡ia så fi vrut.

Eminescu, în folclorul academic de la Freiburg

Spre sfâr¿itul capitolului P. Zosin: un întemeietor, din volumul Moartea
antumå a lui Eminescu, N. Georgescu aduce o informa¡ie interesantå: între
feluritele studii strânse de Paul Miron sub titlul Logos semantikos. Studia in
honorem Eugenio Coseriu (Freiburg, 1981) se aflå ¿i un text privind O ciudatå
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însemnare manuscriså despre Eminescu, existentå „pe o carte de rugåciuni”
¿i întreruptå brusc, la mijlocul frazei (sublinierile ne apar¡in):

„Pe ziua de sf. Voievozi la anul 1886 m-au chemat la M-rea Neam¡u, la bolni¡å, ¿i
l-am spovedit ¿i l-am împårtå¿it pe poetul M. Eminescu. ªi au fost acolo Ion Ghiorghi¡å,
din Cråcåoani*, care acum este primar. Iar M. Eminescu era limpede la minte, numai
tare posac ¿i trist. ªi mi-au sårutat mâna ¿i au spus: Pårinte, så må îngropa¡i la ¡årmurile
mårii ¿i så fie într-o månåstire de maici, ¿i så ascult în fiecare sarå ca la Agafton cum
cântå «Luminå linå». Iar a doua zi...”

*Comuna Cråcåoani se aflå la vreo 20 de kilometri Sud de Månåstirea
Neam¡ului, în imediata apropiere a Månåstirii Våratec ¿i a ora¿ului Târgu
Neam¡ (unde amintim cå  Veronica avea o caså; cumpårat la venirea mamei
sale în Moldova, imobilul a fost cedat de ea Månåstirii Våratec chiar în 1886,
dar, temporar, Veronica – având pe atunci „domiciliul în Sf. Mån. Varatic” –
a mai folosit acea locuin¡å ¿i dupå ce a donat-o).

Nu ¿tim ce argumente utilizeazå Paul Miron sau dacå textul la care se
referå (mai) existå în original. De aceea, nu putem exclude posibilitatea de a
ne afla în fa¡a unei plåsmuiri, ca atâtea altele. Cum de autorul acestor rânduri
a råmas anonim? Cum de nu s-a dat de urma proprietarului acelei cår¡i, când,
dacå textul e autentic, este limpede cå ea a apar¡inut unui duhovnic, iar de
duhovnici nu te împiedici chiar la fiecare intersec¡ie? Unde a fost gåsitå acea
„carte de rugåciuni” ¿i de cåtre cine?

Informa¡ia a mai circulat în anumite medii ¿i, probabil, continuå så circule.
Astfel, la 1 mai 1990, în primul numår al revistei Mihai Eminescu (publica¡ie
având trei „Directori: Victor Cråciun, Mihai Cimpoi, Vasile Levi¡chi”),
pårintele Constantin Galeriu a publicat textul intitulat „Luminå linå”, din
care citåm:

„Era în tratament la Spitalul de la Mânåstirea Neam¡. ªi a chemat preotul så-l
spovedeascå ¿i så-l împårtå¿eascå. ªi dupå sfânta împårtå¿anie, este dovedit, îndemnat
de preotul care l-a spovedit ¿i împårtå¿it pe o carte de cult veche, Eminescu a spus:
«Pårinte, vå rog, så ave¡i grijå så fiu a¿ezat la locul meu de odihnå, undeva pe malul
mårii, ¿i så fie acolo o månåstire de måicu¡e ¿i så murmure a¿a cum în copilåria mea am
auzit la Mânåstirea Agafton, så murmure cântecul meu atât de scump Luminå linå.[»]
Eminescu vorbea de un imn rostit la vecernie, la slujba de searå: Luminå linå.”

Pårintele Galeriu – Dumnezeu så-l odihneascå! – a fost un om care,
poate, a acordat prea multå încredere cuvântului altora. Nu-i al lui påcatul,
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dar riscul care apare e chiar mai mare decât dacå ar fi min¡it, cåci, nu o datå,
mårturiile cele mai credibile vin de la cei care cred în ceea ce spun.

Când citim urmåtoarea strofå dintr-o poezie postumå, publicatå de Hodo¿
în 1902:

„Råsai asupra mea, luminå linå,
Ca ’n visul meu ceresc d’odinioarå;
O, maicå sfântå, pururea fecioarå,
În noaptea gândurilor mele vinå”,

nu putem så nu ne întrebåm dacå nu cumva între consemnarea anonimå ¿i
aceste versuri existå o tainicå legåturå.


Duhovnicul misterios

„...m-au chemat la M-rea Neam¡u...” Sunå ciudat, persoana care a
consemnat aceste cuvinte pårând a fi venit din afara Månåstirii. ªi-atunci, te
întrebi: oare tocmai în låca¿ul lui Dumnezeu så nu se fi gåsit nimeni care så-l
spovedeascå pe Eminescu? Asemenea mårturie nu poate veni înså decât din
partea unui duhovnic  ¿i nu to¡i preo¡ii ori cålugårii au acest dar în plus. ¥ntr-o
månåstire, duhovnic poate fi ¿i un simplu monah, dar asta nu face ca orice
monah så fie ¿i duhovnic.

¥n cåutarea unei explica¡ii plauzibile, ne-am putea închipui cå duhovnicul
de la Neam¡ lipsea din cine ¿tie ce motiv, situa¡ie în care, dacå trebuia cineva
neapårat spovedit urgent, era nevoie de un înlocuitor, chemat din afara
månåstirii. Nu credem, cåci råmâne improbabil ca o månåstire mare
precum cea în cauzå så fi avut un unic duhovnic, dar så zicem cå a¿a ar fi
fost. De ce aceastå grabå, înså, câtå vreme Eminescu nu era bolnav, ci numai
„posac ¿i trist”?

Ne-am mai putea gândi cå, poate, Eminescu a vrut så se spovedeascå
cuiva anume. Cui? Conform consemnårii citate, el cere så fie îngropat „într-o
månåstire de maici” ¿i î¿i aminte¿te cu duio¿ie de Agafton, unde au îmbråcat
rasa monahalå ¿i trei dintre rudele lui. Så facem o legåturå cu faptul cå destul
de aproape de Månåstirea Neam¡ului se gåse¿te marele ansamblu monahal
de la Våratec, unde mergea adesea Veronica, ¿i så ne întrebåm dacå n-o fi
vrut så se spovedeascå aceluia¿i pårinte cåruia i se spovedea ¿i ea? Cam
aduce a telenovelå (¿i, oricum, ne îndoim cå Eminescu cuno¿tea numele
celui cåruia i se spovedea Veronica).
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Din formulare, reiese aproape cert cå Eminescu ar fi solicitat pe cineva
anume, care nu putea fi decât un cunoscut. Principalul element care duce la
o altå concluzie este faptul cå autorul scrie „m-au”, nu „m-a” chemat,
deschizând astfel ¿i varianta în care Unii (nu conteazå cine) ar fi ac¡ionat în
numele lui Eminescu (fiind vorba ¿i de o împårtå¿ire urgentå, te-ai putea
întreba chiar în ce måsurå el a mai ¿tiut sau nu ce hotåråsc ceilal¡i pentru
sine). Impresia este accentuatå de lipsa oricårei men¡iuni din care så reiaså
cå Eminescu ¿i duhovnicul s-ar fi cunoscut dinainte. De aceea, dacå Eminescu
chiar ar fi apelat la un dohovnic dupå ce a ajuns la Neam¡, parcå mai verosimilå
ni se pare o altå variantå: unchiul lui Ion Creangå, preotul Gheorghe Creangå,
de la paraclisul spitalului din Târgu Neam¡  –  persoanå complet trecutå cu
vederea de prea gråbi¡ii cercetåtori ai biografiei eminesciene.

Indivizi care ¿tiu despre Eminescu ceea ce n-a ¿tiut nici el s-au gråbit så
afirme cå, din moment ce s-a spovedit, ar fi însemnat cå se afla pe patul de
moarte, uitând cå autorul însemnårii precizeazå cå acesta era „posac ¿i trist”,
nu ¿i bolnav. ªi-apoi, ¿tim noi cå Eminescu nu s-a mai spovedit ¿i altådatå?
ªtim noi cå nu o fåcea cu o anumitå regularitate, impuså måcar de marile
sårbåtori, precum cea de Pa¿ti? Dar asupra acestui subiect vom reveni, pentru
cå prea s-au înmul¡it cei care sus¡in cå Eminescu ar fi fost ateu. Amintindu-le
cå asemenea afirma¡ii n-a cutezat så facå nici cea mai turbatå propagandå
comunistå, de¿i i-ar fi slujit de minune, îi întrebåm dacå un ateu ar scrie, de
pildå: „Christos ce din mormântu-i råsare-nvingåtor”  (manuscrisul 2254, 99).


Amintitori dubio¿i ¿i biografi fårå Dumnezeu

Pårintele duhovnic a fost chemat „la bolni¡å”. De obicei, istoricii literari
denumesc prin bolni¡å  ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului. Ce însemna
înså acest cuvânt în epocå? „Infirmerie, într-o mânåstire” (subl. ns.), råspunde
L. ªåineanu, în 1910. Iar în Dic¡ionarul limbii române literare contemporane
(1958) citim referitor la acela¿i cuvânt: „(¥nvechi ¿i arhaizant) Spital (pe lângå
o månåstire sau un a¿ezåmânt de binefacere); infirmerie  Locul unde se
izoleazå ¿i se îngrijesc vitele bolnave.”  (Aceea¿i explica¡ie este preluatå ¿i de
autorii DEX.)

Ambele prezentåri trimit la un stabiliment sanitar, care putea fi ¿i privat,
dar care, de obiecei, era unul bisericesc. Or, în cazul nostru, se våde¿te cå
ospiciul  ie¿ise de douå decenii  de sub administrarea Månåstirii, devenind
institu¡ie de Stat, dirijatå de laicii ie¿eni, ale¿i pe criterii politice. Prin urmare,
cuvântul bolni¡å  a fost în mod eronat folosit pentru a desemna balamucul,
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deosebit fie ¿i numai prin dotåri (avea carcere cu zåbrele la ferestre ¿i u¿i
întårite ori beciuri cu lan¡uri grele, fixate în ziduri) ori prin personal, aici
fiind necesari ¿i gardienii.

Referitor la infirmeria Månåstirii Neam¡ului, date pre¡ioase aduce chiar
P. Zosin. Citând din Via¡a stare¡ului Paisie (1722–1744), el ne informeazå cå
în 1779 func¡ionau douå bolni¡e (vezi Dare de seamå despre mi¿carea ¿i
asisten¡a bolnavilor din ospiciul Månåstirea Neam¡u pe anul 1903). Una,
ziså „bolni¡a båtrânilor”, era spital  destinat cålugårilor ¿i mirenilor bolnavi
¿i fårå adåpost (Eminescu era mirean, ectima se reactivase, iar starea lui
materialå era precarå). O alta a servit un timp drept cantinå pentru stråinii

gåzdui¡i de monahi. Dacå pe atunci Statul nu se implica deloc în treburile
ospiciului, în schimb, „dupå secularizarea averilor månåstire¿ti, la 1 Ianuarie
1863, ospiciul de la månåstirea Neam¡u se recunoa¿te ca a¿ezåmânt oficial
¿i se pune sub vegherea direc¡iei sanitare...” Situa¡ia a durat pânå la 1 Aprilie
1866, când ospiciul „trece sub d’a dreptul administrare a onor. epitropiei
generale a casei Sft. Spiridon din Ia¿i”.

Lucrurile devin ¿i mai limpezi dacå privim hår¡ile pe care doctorul Zosin
le-a ata¿at Dårii de seamå. Din ele vedem cå ospiciul se afla pe drumul ce
leagå Târgu Neam¡ de Månåstire, la câteva sute de metri distan¡å de aceasta
din urmå ¿i la 14 km de ora¿, „bolni¡a båtrânilor” gåsindu-se de cealaltå parte
a Månåstirii, între påduri de brazi.

Evenimentul ar fi avut loc „Pe ziua de sf. Voievozi”, iar Sfin¡i Voievozi li
se spune Arhanghelilor Mihail ¿i Gavriil, care sunt sårbåtori¡i la datå fixå:
8 noiembrie. Prin urmare, numai o zi desparte data indicatå de Anonim de
cea parvenitå prin doctorul Zosin ¿i care, de-ar fi adevåratå, ar aråta cå la
8 noiembrie Eminescu era în arestul Poli¡iei din Ia¿i, sårbåtorindu-¿i într-un
mod cam prea original ziua numelui, în vreme ce junimi¿tii benchetuiau în
jurul marelui lui „protector”, Maiorescu, apårut în ora¿ în ziua precedentå.

Atunci înså, råmâne ¿i întrebarea: a fost Eminescu spovedit în mare grabå,
îndatå ce a ajuns la Månåstirea Neam¡ului? Ce nu-i posibil acolo unde e excedent
de imagina¡ie? De la Ia¿i la Månåstire sunt circa 110 km. Normal era ca pânå
la Pa¿cani (peste 80 de kilometri) drumul så fie stråbåtut cu trenul, restul, care
nu-i chiar „peste deal”, urmând så fie parcurs cu o tråsurå sau un car, cu ceea
ce numim aståzi o „ocazie” sau, la nevoie, chiar pe jos. ¥n asemenea condi¡ii,
de la Ia¿i la Månåstirea Neam¡ului se putea ajunge într-un interval de timp
variind de la câteva ceasuri la maximum o zi. Dacå ar fi så luåm în serios
certificatul medical ¿i adresa Epitropiei, datate 6 noiembrie, ar trebui så
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acceptåm cå Eminescu putea ajunge la Månåstire chiar mai devreme, pe
7 noiembrie (ziua în care Maiorescu sosea în Ia¿i).

„ªi au fost acolo Ion Ghiorghi¡å... Iar M. Eminescu era limpede la minte... ªi mi-au
sårutat mâna... Iar a doua zi...”  (subl. ns.).
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¥n înscrisul cu iz de cronicå veche avem, a¿adar, ¿i un martor ocular: Ion
Gheorghi¡å. Ce cåuta Ion Gheorghi¡å la Neam¡? Så zicem cå-l adusese pe
preot. Cum se potrive¿te secretul spovadaniei cu prezen¡a acestui ter¡? Så
zicem cå n-a fost martor. Bine, dar atunci, dacå preotul a sosit doar ca så-l
spovedeascå ¿i împårtå¿eascå pe Eminescu, dupå care a plecat de unde-a
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venit, ¿i dacå Ion Gheorghi¡å n-a asistat la spovedanie, ce sens are men¡ionarea
numelui lui? ¥n schimb, nu este pomenit nimic despre cei din ståre¡ie, de-ai
zice cå popa, Ion Gheorghi¡å ¿i Eminescu se întâlniserå în secret, pe cre¿tet
de munte, la miezul nop¡ii, când urlå lupii. De ce într-o relatare atât de scurtå
autorul consumå pu¡inul spa¡iu existent cu date complet nesemnificative,
prezen¡a lui Ion Gheorghi¡å fiind la fel de edificatoare precum ar fi fost
culoarea ochilor stare¡ului?

Din întregul text, cea mai suspectå este precizarea: „Iar M. Eminescu
era limpede la minte”. De unde ¿i pânå unde? Existå douå explica¡ii.

¥ntâi, de¿i scrie: „m-au chemat la M-rea Neam¡u”, autorul anonim s-ar
referi, de fapt, la ospiciul de lângå månåstire. ¥n aceastå ipotezå, ne-am putea
gândi cå duhovnicul se a¿teptase så gåseascå un dement, dar cå, surprizå,
cre¿tinul nu era a¿a cum îl creioneazå Zosin („psihopat alcoolic ¿i sifilitic”
cu „perioade de furie, de incon¿tien¡å”, ajungând „pânå la gradul de a
utiliza excrementele, etc.”), ci doar „tare posac ¿i trist”. ªi-atunci, în mod
firesc, preotul a sim¡it nevoia så precizeze cå a spovedit un om normal, nu
un nebun. Sunå bini¿or, dar existå o problemå: dacå Eminescu ar fi fost în
balamuc ¿i ar fi cerut så-i fie adus un duhovnic, dar nu cel obi¿nuit, de la
månåstirea de alåturi, ci unul anume, c-a¿a voia el, un alienat oarecare, l-ar fi
bågat cineva în seamå? Oare în acel „pa¿alâc intenden¡esc”, cum nume¿te
Zosin ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, intendentul s-ar fi gråbit så-i
satisfacå lui Eminescu dorin¡a, trimi¡ând gonacii ospiciului så-l descopere ¿i
så-l înha¡e pe duhovnicul „comandat” , sau l-ar fi „tratat” pe pacient cu câteva
gåle¡i de apå rece?

ªi-apoi, dacå omul Bisericii aflase pe cineva zdravån la minte aruncat
între nebuni, el nu avea oare nici o datorie moralå fa¡å de soarta acestuia?
Era un simplu prestator de servicii?

A doua explica¡ie este aceea cå totul este o inven¡ie clåditå pe câteva mårunte
adevåruri. Bunåoarå, în ce ne prive¿te, acceptåm cå Ion Gheorghi¡å o fi fost un
personaj real ¿i socotim foarte posibil så fi ajuns ¿i primar (în Cråcåoani ori în
altå parte), dar întrebåm: ce legåturå are Ion Gheorghi¡å cu Eminescu?

Nefiresc sunå ¿i vorbele puse în gura lui Eminescu:

„Pårinte, så må îngropa¡i la ¡årmurile mårii ¿i så fie într-o månåstire de maici, ¿i så
ascult în fiecare sarå ca la Agafton cum cântå «Luminå linå»”.

Câteva observa¡ii pe marginea acestor cuvinte, care nu sunt simboluri,
ci cereri precise. Atare solicitare nu formuleazå decât un om aflat pe patul de
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moarte (dupå doctorul Zosin, era chiar un „furios” cu suficientå energie ca
så se izbeascå „de pere¡i ¿i de balcoane”). Precizarea cå månåstirea trebuia
så fie neapårat una de maici este cu atât mai nepotrivitå, cu cât, în pofida a
ceea ce se poate deduce din  formularea de mai sus, malul mårii nu-i în¡esat
de asemenea loca¿uri, iar Eminescu nu avem ¿tiin¡å så fi vizitat ori så fi auzit
de unul anume. Chiar så fi vrut, pretinsul duhovnic (mårunt preot, slujind
într-o parohie ori într-o månåstire de maici, aflatå la sute de kilometri de
malul mårii) nu ar fi putut da curs cerin¡elor de mai sus.

Ne îndoim, deci, cå o asemenea rugåminte putea veni din partea unui
om „limpede la minte” ¿i este foarte posibil ca acesta så fi ¿i fost mesajul real
al noti¡ei. Textul pare redactat de cineva care nu era ignorant în ceea ce-l
prive¿te pe Eminescu ¿i care, invocând månåstirea Agafton (Matei ne asigurå
cå pe vremuri i se spunea Gafton), cre¿te cota de credibilitate a nota¡iilor lui.
Din punctul nostru de vedere, tocmai prea marea aglomerare de informa¡ii
auxiliare într-un text atât de scurt ar trebui så ne facå pruden¡i. Scrierea lui pe
o carte de rugåciuni poate så fie ¿i ea privitå ca o subtilå inten¡ie de sus¡inere
a impresiei cå autorul ar fi om al Bisericii. Brusca întrerupere a relatårii este
înså ¿i mai suspectå, pentru cå, afarå de cazul în care autorul ar fi fåcut stop
cardiac, nimic n-o justificå. ¥n clipa în care moaie peni¡a în cernealå, autorul
manifestå voin¡a  de a consemna fapte pe care le socotea deosebit de
importante. De aceea, normal ar fi fost ca el så nu punå punct decât dupå ce
ar fi în¿irat pe hârtie tot ceea ce credea cå este esen¡ial. A fost întrerupt de
cineva/ceva? Ar fi reluat consemnarea de unde råmåsese. S-a terminat spa¡iul
pe care putea så scrie? Numai Dumnezeul lui ¿tie, dar întrebåm: dacå våzuse
cå nu mai are loc decât pentru trei, patru cuvinte, de ce ar mai fi început acel
capåt de frazå fårå sens în lipsa unei continuåri: „Iar a doua zi...”?

Faptul cå a fost consemnat pe o carte de rugåciuni spore¿te aparenta
veridicitate a citatului Anonimului, din multiple motive, unele ac¡ionând din
subcon¿tient. La Agafton erau maici Fevronia ¿i Olimbiada Iura¿cu, douå dintre
måtu¿ile lui Eminescu dinspre partea mamei ¿i este posibil ca, în vreun drum
fåcut acolo cu cine ¿tie ce ocazie, copilul Eminescu så fi auzit cântându-se
Luminå linå ¿i så fi fost puternic impresionat de aceastå rugåciune foarte
veche ¿i foarte frumoaså, care sunå astfel:

„Luminå linå a sfintei slave a Tatålui ceresc Celui fårå de moarte, a Sfântului,
Fericitului, Iisuse Hristoase, viind la apusul soarelui, våzând lumina cea de searå, låudåm
pe Tatål, pe Fiul ¿i pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic e¿ti în toatå vremea a fi låudat de
glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai via¡å, pentru aceasta lumea Te måre¿te.”
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Victor, unul dintre nepo¡ii lui Eminescu (care n-a apucat înså så-l
întâlneascå vreodatå), semneazå la 11 iulie 1928 textul intitulat Din copilåria
lui Eminescu (apårut în publica¡ia ie¿eanå Ora¿ul nostru):

„¥n lini¿tea de la Mânåstirea Agafton, s’a refugiat foarte adese ori acela care a
scris «Luceafårul».

Ori de câte ori, sufletul lui de copil suferia asprimile unui pårinte care nu l’a
în¡eles nici odatå, gåsia în popasurile odihnitoare din chilia monahalå a måtu¿elor
Fevronia ¿i Olimpiada Iura¿cu, toatå recrearea de care avea nevoe. Aceste evadåri din
casa pårinteascå, au continuat ¿i în timpul adolescen¡ei ¿i chiar mai târziu, când, dupå
perigrinåri în lumea largå se regåsia din nou în calmul înserårei, cålåtor dornic så-¿i
rânduiascå aducerile aminte, mai vii ¿i mai puternice de cât realitatea înså¿i.

Firea lui schimbåtoare în care retråia cu preciziune zbuciumul nomad de veacuri
al cine ¿tie cårui stråmo¿ tåtar din stepele infinite ale Ucraniei, sim¡ia nevoia violentå
ca dupå atâta risipå a întregei lui fiin¡i, så soarbå cu låcomia pelerinului însetat toatå
odihna dela Månåstirea Agafton.

Acolo a ascultat pe cålugåri¡a båtrânå (pe nume Zenaida, aflåm de la tatål lui
Victor, Matei Eminescu – n. ns.) care i-a istorisit povestea lui «Cålin»; acolo a scris
multe din primele poezii, acolo a ¿lefuit adeseori versuri råmase definitive.

Chilioara maicelor Iura¿cu, a gåzduit adeseori pe Mihai, când via¡a îl umilia sau
îl ofensa, când fiorii demiurgi ai poeziei, dådeau buzna la por¡ile gândirei.

¥ntâmplarea face cå mai dåi-nue¿te ¿i aståzi cåsu¡a modestå ¿i anonimå de lângå
arhondaricul månåstirei. Mâine când timpul sau cine ¿tie ce mânå incultå va suprima
de pe fa¡a påmântului, refugiul vremelnic al lui Eminescu, nu va mai ¿ti nimeni cå acolo
a luat fiin¡å povestea în versuri a lui «Cålin» sau cå a fost adåpostul celui mai nefericit
cântåre¡ al acestui neam.”

Fraze ostenite! Ambi¡ios, dar a¿teptând zadarnic så fie ¿i el asaltat de
„fiorii demiurgi”, nepotul repetå ceea ce-¿i mai aminte¿te cå a auzit de la
tatål lui ¿i mai pune ¿i de la sine. Iar Matei, tåtâne-såu, nu s-ar zice cå avea o
pårere prea bunå despre onestitatea lui:

„Deci spusele lui fiu-meu sunt anecdote ¿i nu-l prea crede ce spune, cåci gra¡ie
educa¡iei ce i-a dat-o mamå-sa, are multe apucåturi, care ar trebui så lipseascå unui
om” (epistolå cåtre Corneliu Botez, 20 aprilie 1909).

Referitor la Eminescu ¿i Agafton, Matei însu¿i poveste¿te în termeni mai
preci¿i ¿i fårå le¿ioasele explica¡ii gåsite de fiu-såu:

„Izvorul inspira¡iei «Luceafårului» nu-l cunosc, dar ¿tiu cå a apårut tare cu pu¡in
înainte de a se înbolnåvi pentru prima datå, înså pe a lui Cålin îl ¿tiu.
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Harieta ståtea mai mult la maica Fevronia la månåstire la Gafton (a¿a-i zicea
lumea månåstirei, ¿i nu Agafton).

Mihaiu era la Ia¿i, ce slujbå avea nu ¿tiu, dar de locuit, locuia la un loc cu
Budnårescu, în ni¿te chilii foste a cålugårilor greci din fundul cur¡ii bisericii Trei erarhi.
Venind pe acaså s-a dus ¿i pe la Gafton ¿i de acolo într-o searå maica Fevronia a fåcut
¿ezåtoare de tors lânå ¿i au venit la acea ¿ezåtoare mai multe cålugåri¡e, ¿i una din ele
anume Zenaida, a spus povestea lui Cålin, Mihaiu a ascultat-o, a luat noti¡e ¿i a versificat.

Pe atunci este fotografiat pentru a doua oarå în via¡a lui în fotografia a cåria
reproduc¡ie v-am trimis-o.”

Din aceste rânduri, con¡inând ¿i o informa¡ie în mod sigur gre¿itå (a
doua fotografie a lui Eminescu nu a fost fåcutå la Ia¿i, ci în 1878, pe când
lucra la Timpul), nu reiese cå Eminescu ar fi mers la Agafton din motivele
enun¡ate de nepotul Victor, ci pentru a o vedea pe Harieta, care „ståtea mai
mult” acolo. Simplul fapt cå a fost re¡inutå cu atâtea detalii acea „¿ezåtoare
de tors lânå” este de naturå så arate cå vizita lui Eminescu la månåstire
fusese ceva deosebit. Precizarea: „Venind pe acaså s-a dus ¿i pe la Gafton”
indicå tot o vizitå întâmplåtoare.

Oricare ar fi adevårul, atât Matei, cât ¿i Victor råmân posibile surse de
inspira¡ie pentru autorul consemnårii din cartea de rugåciuni – dacå, a¿a cum
credem, aceasta este o fåcåturå.

G. Munteanu scrie cå „¿ase din cei nouå copii ai stolnicului (Iura¿cu,
bunicul lui Eminescu dinspre mamå –  n. ns.) s-au consacrat la diferite vârste
existen¡ei monahale”, adåugând cå, în opinia lui, alegerea acestei cåi s-ar
putea så fi fost, nici mai mult, nici mai pu¡in, decât „în¡elepciunea ultimå” a
unui neam pe care el îl vedea îmbibat cu sifilis. Cum nimeni nu se supårå
pe cåru¡å cå nu e Mercedes, nici noi nu avem a ne necåji pe limitele amintitului
istoric literar. De aceea, n-avem decât a compåtimi neputin¡ele acestui biograf-
fårå-Dumnezeu.

Dincolo de motiva¡ia fiecåruia dintre cei ¿ase Iura¿ci, råmâne faptul în
sine. Iar acesta aruncå o cu totul altå luminå asupra informa¡iei –  incerte –
cå Eminescu însu¿i ar fi inten¡ionat så se retragå într-o comunitate
månåstireascå. Ne amintim unul dintre motivele pentru care Maiorescu a
socotit cå Eminescu s-ar fi alienat: „vrea så se cålugåreascå” (¥nsemnåri
zilnice, 23 iunie 1883). Nu insiståm foarte mult asupra acestui aspect, pentru
cå explicarea lui ar necesita un temeinic incurs în copilåria lui Eminescu – ¿i
aceasta, obiect de divertisment pentru procuratura literarå. Modul ferm în
care Eminescu a apårat Biserica Neamului chiar ¿i fa¡å de sora Apuseanå a
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acesteia (nu mereu blândå ¿i dezinteresatå) indicå anumite afinitå¡i pentru
oamenii lui Dumnezeu –  afinitå¡i care i-or supåra pe ateii mai nervo¿i, gråbi¡i
så le considere probå de alienare, sau cuib pentru spirochete.

Omul care pleacå în mai multe direc¡ii deodatå

Ce concluzii så tragem din cele de mai sus? Mårturiile, atâtea câte sunt,
aratå doar cå în noiembrie 1886, în via¡a lui Eminescu a avut loc un eveniment
necunoscut, care a determinat brusca lui dispari¡ie din ora¿. Unde  plecase?
Depinde pe cine întrebåm. De exemplu, putem primi urmåtoarele råspunsuri:

 „månåstirea Neam¡u”  (Epoca, 14 ¿i 15 noiembrie 1886);
 „...printre aliena¡ii de la Månåstirea Neam¡ul” (Maiorescu cåtre Slavici,

18 noiembrie 1886);
 „la Niam¡u”   (ªt. Vârgolici cåtre Negruzzi, 25 ianuarie 1887);
 „Spitalul din Târgu Neam¡” (Liberalul, 18 iulie 1887);
 „la Neam¡ în casa de aliena¡i”  (Cornelia Emilian, 1892);
 „ospiciul Golia” (N. A. Bogdan, Amintiri despre Eminescu,  revista

Familia, 1902). Golia este prefiguratå ¿i în a¿a-zisa epistolå a lui Maiorescu
cåtre Gh. Eminovici [18 octombrie 1883], dar nu ca balamuc de tranzit – „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”). N. A Bogdan nu se numårå printre
sursele care exceleazå prin exactitate, dar, vorba lui Maiorescu, existå –  ¿i,
adåugåm noi, e luat în seamå.

Pe cine så crezi mai iute?
Privitor la cauza  pentru care Eminescu a påråsit Ia¿ii în toamna lui 1886,

lucrurile nu sunt cu nimic mai limpezi. ¥n mare, avem douå feluri de mårturii:
unele fåcute pe când Eminescu mai tråia, altele, mai pu¡in credibile, doar
dupå ce s-a stins.

Relatårile antume. Acestea se împart, ¿i ele, în mai multe categorii.
Unii sus¡in cå, alienat fiind, ar fi ajuns în ospiciu, al¡ii cå ar fi fost internat
într-un spital obi¿nuit, din cauza ectimei, al¡ii acceptå cå ar fi fost bolnav, dar
nu spun explicit cå ar fi fost internat, iar alte voci eliminå din ecua¡ie atât
îmbolnåvirea, cât ¿i internarea. Cu trecerea timpului, despre ultimele trei
versiuni s-a vorbit tot mai pu¡in, astfel încât putem spune cå, practic, acestea
n-au mai ajuns pânå la noi decât în måsura în care nu au fost eliminate ¿i din
arhive. Nu s-a renun¡at la ele în urma unor analize, ci, pur ¿i simplu, au fost
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fåcute uitate, pentru cå nu conveneau elementului politic. Desigur, nu
politicienii sunt direct responsabili –  ei nici måcar nu au ¿tiut (dupå cum nu
¿tiu nici aståzi) altceva decât cå Eminescu a fost un gazetar periculos ¿i cam
complicat, pe care nu trebuie så îl citeascå, ci doar så se foloseascå din opera
lui poeticå de acele citate avizate de Propagandå, ignorându-l complet ca
gânditor. ªi, în majoritatea cazurilor, este firesc så fie a¿a, inclusiv ca måsurå
de autoprotec¡ie. Cåci ce inimå de câine ar trebui så ai pentru a-i cere unui
biet actor politic så parcurgå întreaga operå a lui Eminescu, sleindu-i cei trei
neuroni ¿i-un sfert?


Så enumeråm ipoteticele destina¡ii ale lui Eminescu, dupå påråsirea

Ia¿ilor, precum ¿i cauzele care au determinat plecarea lui. ¥ncepem cu relatårile
antume :

1)  Plecat din Ia¿i din motive medicale neprecizate

Epoca: „Sånåtatea d-lui Eminescu merge din ce în ce mai råu. ¥n urma
avizului unui consiliu medical, ¿i prin îngrijirea administra¡iei jude¡ului
Ia¿i, nenorocitul poet a fost transportat acum trei zile la månåstirea Neam¡u”
(14 noiembrie 1886, rubrica „Ultime informa¡iuni”, pagina 3). Anun¡ul este
lapidar, nu face nici o referire la tipul bolii ¿i la momentul declan¿årii ei ¿i
nici nu pretinde cå ar fi o recidivå. Mai mult, redactorii scriu cå administra¡ia
s-ar fi îngrijit de transport ¿i spun explicit cå Eminescu ar fi fost dus „la
månåstirea Neam¡u”, nu la ospiciul din apropierea acesteia.

2) Internat în ospiciu

Maiorescu: „Eminescu are o recidivå ¿i este printre aliena¡ii de la
Månåstirea Neam¡ul” , îl anun¡å el pe Slavici la 18 noiembrie 1886. Cu
pu¡in înainte, chiar a doua zi dupå apari¡ia primului anun¡ din Epoca, la
14 noiembrie, Creangå îi scrisese ¿i el lui Slavici (iar Maiorescu semnase ¿i
el epistola), cåruia îi transmite „cele mai cordiale mul¡umiri”, îi ureazå succes
„în lupta mult mai grea ce a¡i întreprins-o în Sibiu” ¿i îl informeazå cå în
România au fost „mari agitåri politice”, dar fårå a-l anun¡a ¿i privitor la
pretinsa internare a lui Eminescu – probabil pentru cå, ¿tiind care e adevårul,
nu luase în serios ¿tirea din Epoca. Cu excep¡ia magistrului, nici unul
dintre ceilal¡i semnatari ai epistolei nu ¿tim så mai fi anun¡at pe cineva cå
Eminescu ar fi avut „o recidivå”. Ba, mai mult, nici måcar Epoca nu pretinsese
asemenea enormitate.

De aceea, micul post-scriptum din epistola lui Maiorescu cåtre Slavici
este încå o probå privind soiul intrigilor ¡esute de magistru împotriva lui
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Eminescu, „protejatul” lui: ¿opârle mediatizate prin gazetele grupårii politice
Junimea, prin rude ¿i prin cunoscu¡i. Strict în cazul la care ne referim acum,
dacå nu chiar reaua-credin¡å a magistrului, atunci måcar lipsa lui de bunåvoin¡å
fa¡å de Eminescu devine imposibil de tågåduit, iar acest exemplu ne indicå, ¿i
el, încotro trebuie så privim când, în chestiunea Eminescu, descoperim grave
erori ale presei române¿ti din Transilvania ocupatå. (La data la care Maiorescu
a scris aceste cuvinte, Slavici era un influent om de preså în Sibiu, prin Tribuna,
¿i un agitator de spirite în sensul indicat de Bucure¿ti, inclusiv de Palat.) De
altfel, în pofida acestor rânduri, Maiorescu råmâne printre cei care probeazå
cå ¿tirea din Epoca era falså.

C. Mille (douå luni dupå plecarea lui Eminescu din Ia¿i): „ªi aceastå
personalitate, aceastå fiin¡å excep¡ionalå... duce greul jug al vie¡ei moarte
într’o caså de nebuni”, ceva mai încolo adåugând cå respectiva fiin¡å
excep¡ionalå s-ar plimba „printre nebunii ¿i cålugårii de la monastirea
Neam¡ului... Cåci acolo a ajuns bietul Eminescu.”

Câteva zile dupå apari¡ia articolului lui Mille, la 21 ianuarie, ca urmare a
primirii replicii lui Eminescu (17 ianuarie) ¿i, probabil, a unei verificåri fåcute
la Månåstirea Neam¡ului, Lupta se dezice de afirma¡iile lui Mille:

„Am publicat mai zilele trecute o scrisoare de la Eminescu prin care
restabilea el singur adevårul în privin¡a stårei lui de sånåtate” (subl. ns.).

La rândul lui, Universul anun¡å cå a fost rectificatå acea „¿tire gre¿itå ce
se råspândise asupra sånåtå¡ii” lui Eminescu (22 ianuarie 1887).

Concluzia fireascå: Mille minte. Eminescu nu era în ospiciul de lângå
Månåstire, ci era gåzduit de aceasta din urmå – aici, de altminteri, primind ¿i
bogata coresponden¡å din acea perioadå.

3) Internat din alte cauze decât boalå psihicå

Liberalul: „Earna trecutå, poetul nostru M. Eminescu cåzuse greu bolnav
de picioare. Epitropia Ospitalului Sf. Spiridon, våzându-l lipsit de mijloacele
necesarå, l-a trimes la spitalul din Târgu-Neam¡ (subl. ns.). Aflându-se
aceasta, toate ziarele noastre fårå deosebire de culoare politicå, precum ¿i
multå lume orå¿eneascå pretinså «cultå», manifestarå necontenit
compåtimirea ¿i îngrijirea lor pentru marele poet. ¥ndemnuri, care de care
mai patriotice-na¡ionale, nu lipseau” (18 iulie 1887).

Remarcåm cå în acest text, scris la vreo jumåtate de an dupå cel al lui
Mille, nu apare nici un ecou al minciunilor acestuia. (Pe când Eminescu scria
la Timpul, Liberalul era condus de G. Panu. Eminescu î¿i începe articolul din
26 iunie 1881 cu cuvintele: „«Liberalul» din Ia¿i, cu care îndealmintrelea nu
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mai polemizåm, revine cu calomnia absurdå cå…”, afirmând în text cå numita
foaie „minte pur ¿i simplu” – evident, nu în favoarea lui. ¥n perioada
1885-1887, ziarul s-a aflat pe mâinile lui I. N. Roman.)

4) Plecat din Ia¿i din motive nemedicale ¿i prin proprie voin¡å

Al. Vlahu¡å: „Ce påcat cå nu mai avem între noi pe cel mai puternic ¿i
mai luminat talent, ce ne-a fost dat s’avem, pe fratele Eminescu, al cårui
desgust de om superior nedreptå¡it – ’l-a fåcut så se retragå din mijlocul
nostru (subl. ns.), tocmai atunci când ne era mai scump ¿i mai necesar!”
(Lupta, 4 ianuarie 1887).

Nici douå såptåmâni dupå publicarea acestor rânduri, Panu avea så
accepte în Lupta textul mi¿elesc al lui Mille, text apårut, ai zice, ca un råspuns
din partea celor care se temeau ca nu cumva otrava pe care o picurau ei så
fie neutralizatå de adevår.

ªt. Vârgolici: „Eminescu, care e la Niam¡u, e cu totul bine, dar dacå ar
veni la Ia¿i n’ar avea cu ce tråi. Nu s’ar putea face ceva pentru dânsul? Vr’o
rentå viagerå, vr’o recompenså na¡ionalå? sau vr’o pensiune de la vr’un
bogåta¿ de pe acolo? E o adevåratå ru¿ine pentru ¡arå ca un asemenea om
så nu aibå cu ce tråi în via¡å când numele lui va tråi cât veacurile” (epistolå
cåtre I. Negruzzi, 25 ianuarie 1887). ¥n lista pe care Maiorescu în¿irå „oameni
de care am putea dispune – o importantå falangå pentru mai târziu” (11
septembrie 1876), Vârgolici este caracterizat drept „dubios” (oare, pentru
cå nu ¡inuse cont de îndemnurile lui din 7 octombrie 1875, când îi ceruse så
aibå drept ra¡iune a vie¡ii „Jertfa idealå ¿i nimic alta”, cåci „a lucra numai
pe bani” e la îndemâna oricui?).

Localizarea lui Vârgolici: „Eminescu, care e la Niam¡u…” ne aratå cå, la
acea datå, locul în care se gåsea Eminescu nu era chiar a¿a de cunoscut pe cât
ne dau unii de în¡eles, cåci, de-ar fi fost notorii alienarea lui Eminescu la Ia¿i
¿i ¿ederea lui în ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, ce rost mai avea så
precizeze unde se gåsea acesta, tocmai într-o scrisoare cåtre Negruzzi, care
în noiembrie fusese la Ia¿i, cu ocazia banchetului Junimii, presupunându-se,
astfel, cå era bine informat asupra „bolnavului”? La data conceperii acestei
misive nu exista nici un motiv medical care så-l împiedice pe Eminescu så
meargå în Ia¿i. Vârgolici nu face decât så constate cå acesta „e cu totul
bine”, fårå så sugereze, måcar, cå pânå atunci ar fi fost altfel.

Poate, unii se vor gândi: dacå nu era nimic cu sånåtatea lui Eminescu,
ce i-a venit lui Vârgolici så dea asemenea asiguråri, dacå n-ar fi existat nici
o problemå de aceastå naturå?
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Explica¡ii pot fi mai multe. Una dintre acestea, s-ar putea gåsi în articolul
lui Mille, apårut cu 10 zile înainte de scrisoarea lui Vârgolici, acesta din
urmå båtând ¿aua, så priceapå iapa de lemn. Cum înfioratul Mille vorbea
acolo de Eminescu ca de „nebunul din Månåstirea Neam¡ului”, cåruia durerea
„’i-a sfårâmat min¡ile”, cum afirma ferm cå „Omul cugetåtor, scriitorul care
a ¿tiut så întrupeze în forme a¿a de ginga¿e vorba româneascå, nu mai
existå”, precizând brutal ¿i fårå drept de apel: „tot ce a råmas din Eminescu,
e animalul care ’¿i îndepline¿te func¡iunile”, era posibil, bunåoarå, så fi intrat
lumea la gânduri ¿i så se fi interesat la Neam¡, spre a afla ce s-a întâmplat
(dezmin¡irile din Lupta ¿i din Universul dovedesc acest lucru). De aceea,
rândurile lui Vârgolici pot så fie (¿i) o atestare suplimentarå a faptului cå
toate cele spuse de Mille pe seama lui Eminescu erau, a¿a cum afirmå acesta
din urmå ¿i cum recunoa¿te chiar ¿i ziarul prin care fusese lansatå calomnia,
doar zvonuri „råspândite, poate cu rea inten¡ie, din Ia¿i”. Simpla întrebare:
„Nu s’ar putea face ceva pentru dânsul?” aratå cå Eminescu nu era un biet
smintit, aflat sub tratament la balamuc, cåci nu ni s-o cere så credem cå
Vârgolici solicita „vr’o recompenså na¡ionalå” sau „vr’o pensiune de la
vr’un bogåta¿ de pe acolo” pentru un alienat mintal.

O altå explica¡ie plauzibilå, poate fi urmåtoarea: numårul mare de vizitatori
care mergeau la Månåstirea Neam¡ului, încuraja¡i ¿i de practicarea unei „chirii
eftine” (am prezentat mai sus mårturia lui Vlahu¡å în acest sens) era în epocå
o realitate notorie. De aceea, Vârgolici nu a socotit necesar så ofere amånunte.
ªederea lui Eminescu la Neam¡ era la fel de fireascå precum a lui Chibici

la båi, la Repedea.
Fraza de încheiere („E o adevåratå ru¿ine pentru ¡arå ca un asemenea

om så nu aibå cu ce tråi în via¡å când numele lui va tråi cât veacurile”) este ¿i
mai låmuritoare, fie ¿i numai pe considerentul cå, dacå ar fi fost nebun,
Eminescu ar fi trebuit så stea în ospiciu, iar acolo, de bine de råu, ar fi avut „cu
ce tråi”. Scriind: „un asemenea om”, Vârgolici nu nume¿te un fost Eminescu,
ci se referå la persoana acestuia, a¿a cum era ea în acel moment.

¥n sfâr¿it, dacå Eminescu ar fi înnebunit subit la Ia¿i, råmâne cel pu¡in
improbabil ca Vârgolici, care a purtat o coresponden¡å destul de bogatå cu
Negruzzi în acea perioadå, så nu fi scris nimic despre tragicul eveniment.
Torou¡iu publicå trei asemenea epistole, datate: 8 ianuarie, 25 ianuarie ¿i 9 martie.
Dintre toate, numai cea din 25 ianuarie con¡ine referiri la Eminescu. ªi asta,
bånuim, din cauzå cå în ziua precedentå scrierii acestei epistole, tocmai
apåruse articolul lui Vlahu¡å, care apela la mila cititorului, cåruia îi motiva
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cererea de bani pentru Eminescu într-un alt mod: „La noi guvernul håråze¿te
mo¿ii boga¡ilor, risipe¿te milioane ca så între¡inå spioni ¿i båtåu¿i” ¿i, pe de
altå parte, mai zice el, „Noi avem un rege lacom de bani ¿i cumplit de avar,
care tremurå de milogeala unui sårac, ca de cu¡itul unui conspirator, un palat
ale cårui u¿i sunt vecinic zåvorâte când e vorba de milå ¿i pe al cårui prag
zadarnic ar îngenunchia, ¿’ar plânge un nenorocit!”. De aceea, dacå nu vrea
så fie acuzatå de „ru¿ine ¿i neomenie”, atunci, „ºara aceasta, a¿a de milostivå
¿i darnicå cu to¡i stråinii” ar trebui så intervinå, gåsind „un strop din legendara
generozitate, pentru cel mai ales ¿i mai fårå sprijin copil al ei”.

Acestea au fost principalele opinii exprimate în timpul vie¡ii lui Eminescu,
cu privire la pretinsa lui (re)alienare în 1886. Cea mai otråvitå dintre toate,
aceea a lui C. Mille, a fost dezmin¡itå de Eminescu însu¿i ¿i, dupå douå-trei
zile, chiar ¿i de ziarul care publicase articolul calomnios.


Istorisirile postume anterioare infamului text al lui P. Zosin se împart în

douå grupe: unele se referå strict la pretinsa arestare din Ia¿i, cu urmårile ei,
altele privesc boala-lui-Eminescu în general. Majoritatea opiniilor din prima
categorie nu face absolut nici o legåturå între faptele petrecute în 1883 ¿i cele
din 1886. Cele mai vehiculate mårturii de acest soi sunt:

Cornelia Emilian: „¥n nebunia sa nu fåcea alt råu de cât, cum întâlnea
vre-o tânårå, o apuca de turnurå, iar când a stricat douå fanare de la uli¡å,
autoritatea îndatå l’a închis ¿i...”

Medicii Iuliano ¿i Bogdan: „...din interogatorul ¿i conversa¡ia avutå cu
Eminescu, am putut constata cå el sufere de o aliena¡iune mentalå cu accese
acute...” Implicit, spusele medicilor contrazic declara¡ia Corneliei Emilian,
care reduce manifestårile „nebuniei” la frecventa apucare de turnurå ¿i la o
unicå stricare a douå felinare, cåci dacå acestea erau singurele manifeståri
ale „nebuniei”, cum au depistat medicii accesele acute ale pretinsei aliena¡ii,
doar stând la taclale?

N. Petra¿cu: „...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” (Mihai Eminescu, 1892).

Chibici-Revneanu: „Delirul såu nu avea alte descårcåri de ordin
muscular, decât mi¿cårile de expresia a intenselor lui procese afective. Acestea
alternau între extreme, de la exaltarea triumfalå, la adânca triste¡e, de la
spaimå, la beatitudine”. Dacå alåturåm spusele lui Chibici båznelilor lui
Petra¿cu, ale duetului medical Iuliano-Bogdan sau ale Emiliancei, ne întrebåm:
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oare, când Eminescu se repezea la coconetul Ia¿ilor, înhå¡ându-l ¿i scuturându-
l de turnurå ca pe un pre¿, de vinå så fi fost o mare „spaimå”? Oare din
„exaltare triumfalå” se apucase så distrugå re¡eaua de iluminare a ora¿ului?
Oare din „adânca triste¡e” i se rupsese „rezortul”, de care îndrugå Mille?
Oare în clipe de „beatitudine”* „cerea bani” ¿i „se ¡inea dupå femei ordinare”,
ca orice om care cunoa¿te... Nirvana?

* Nu ¿tim ce în¡elegea Chibici prin beatitudine, dar cum unii au probleme
cu proprietatea asupra termenilor, cum dic¡ionarele råmân singurul arbitru
complet neutru ¿i cum ele au fost ¿i sunt accesibile oricui, vom apela din nou
la „memoria” lor inalterabilå, pentru a aråta cå beatitudinea nu are legåturå
cu alcoolismul, cum par så fi crezut alde Zosin. Parcå pornind de la spusele
lui Cicero: „Virtutis compoti beati sunt” (cei virtuo¿i sunt ferici¡i), Vaticanul
a instituit beatificarea, „actul prin care un om råposat e declarat «fericit» ¿i
prin urmare i se cuvine cult public numai în anumite regiuni sau ¡åri”
(Minerva). Cuvântul este folosit ¿i în locu¡iunea beati possidentes (ferici¡ii
posesori), o formulå juridicå, „indicând precåderea posesorului fa¡å de orice
reclamant”. Faptul cå unii psihiatri folosesc cuvântul beatitudine (provenit
din latine¿tile beatitas sau beatitudo, ambele însemnând fericire) pentru a
denumi o stare de patologie psihicå îi prive¿te. De la ins la ins, psihologii
în¡eleg prin beatitudine: „stare de satisfac¡ie totalå, echilibrare spiritualå
superioarå, condi¡ionatå de în¡elepciune; dupå P. Janet, sentiment de bucurie
complet înso¡it de uitarea realitå¡ii. Are un sens apropiat de cel al fericirii,
dar nu identic cu acesta” (Dic¡ionar de psihologie). ¥n DEX, explica¡ia e
scurtå: „Stare de fericire deplinå”.

I. Negruzzi-1889: „Dupå o cålåtorie lungå prin Italia în care îl conduse
amicul såu devotat d. Chibici-Râvneanu, el a putut så se întoarcå în ¡arå.
¥nså îndreptarea era numai aparentå. ¥n mai multe rânduri Eminescu se
sim¡i mai bine, a¿a încât putu chiar så scrie – sau poate complecta dupå
vechi manuscripte ale sale (neru¿inare... academicå, menitå så ascundå furtul
manuscriselor ¿i så minimalizeze importan¡a crea¡iilor! – n. ns.) – câteva
poesii pe care «Convorbirile» le-au publicat (nici un cuvânt despre cele
respinse chiar de el ¿i dosite! – n. ns.), dar boala îl tot apuca din nou dupå
scurte perioade de luciditate, pânå când în timpurile din urmå el nu mai fu
în stare så lupte” (Convorbiri literare, 1 iulie). Remarcåm cå în 1889, când
memoria publicå încå era limpede, Negruzzi nu îndråzne¿te så vorbeascå
de vreo altå internare în ospiciu, afarå de cele din 1883. O va face înså peste
trei decenii.



281Nr. 6-9 Semnele timpului

Negruzzi-1921: „¥ntors în ¡arå el se a¿ezå la Ia¿i unde dupå ståruin¡ele
noastre fu numit subbibliotecar pentru a avea un mic salariu din care så
poatå tråi. Dupå câteva timp înså un alt acces de nebunie îl lovi ¿i el fu
condus în institutul de aliena¡i de la Mânåstirea Neam¡u” (Amintiri din
Junimea, 1921). Reamintim cå, la data la care a scris aceste rânduri, Negruzzi
fusese: pre¿edinte, vicepre¿edinte ¿i secretar general al Academiei Române,
precum ¿i pre¿edinte al Sec¡iunii Literare a Academiei Române. Se pare cå
¿tia Vlahu¡å de ce refuzå alegerea lui ca academician!

Familia: „Vindecat, el se rentoarse la Ia¿i, dar nu peste mult recåzu
într’o criså nervoaså. ªi de astådatå scåpå ’n aerul vivificator al unei
månåstiri din codri. Atunci se mutå la Bucure¿ci ¿i pårea cå spiritul såu
tulburat s’a vindecat cu totul” (25 iunie 1889).

Precum se vede, în corul posteritå¡ii clevetitoare, câte capete, atâ¡ia dirijori.
Nu diferå doar simptomele „bolii”, ci ¿i momentul izbucnirii, care este
prezentat în mod diametral opus: fie cu doar câteva zile înainte de internare,
fie pierdut în timp, ca ¿i cum nimeni nu-¿i mai putea aminti de când devenise
notorie „nebunia” lui Eminescu – sugestie prin care ni se då de în¡eles cå, de
fapt, dupå 1883, nici n-ar mai fi fost zdravån decât pur accidental.

Ne întrebåm: dacå pretinsele manifeståri nebune¿ti ale lui Eminescu, din
cauza cåruia, pasåmite, coconetul Ia¿ilor nu mai îndråznea så iaså din caså,
ora¿ul råmåsese în beznå, prin distrugerea felinarelor de cåtre acela¿i periculos
individ, care båga bordelul în faliment hingherindu-i feti¡ele pânå deveneau
inapte de lucru ¿i stresa comunitatea, cåreia-i sårea somnul când el î¿i plimba
sadic bastonul de-a lungul ulucilor, ei bine, dacå toate acestea ar fi fost realitå¡i,
chiar crede cineva cå Liberalul, un ziar local al Puterii, ar fi îndråznit så tacå
cu privire la asemenea fapte ale lui Eminescu, cel care în ziarul Timpul îi
sanc¡ionase atât de aspru pe ståpânii foii ie¿ene? Oare pe liberalii afla¡i la
guvernare îi încânta ideea ca Eminescu så fie recunoscut ca sånåtos sau îi
avantaja zvonul cå ar fi nebun? ªi-ar fi riscat redactorii slujba de dragul lui
Eminescu „nebunul”? Dacå faptele lui Eminescu ar fi fost notorii, care putea
fi logica unei asemenea mu¡enii de-a dreptul sinuciga¿e?

ªi-apoi, så admitem cå Liberalul ar fi ocolit realitatea. Dar celelalte foi?
Au vrut så-l menajeze pe Eminescu, tåcând toate, ca så nu-i strice imaginea
pentru posteritate, într-o perioadå în care toate probele existente converg
spre concluzia cå Eminescu nu mai interesa decât pe du¿manii pruden¡i?

Textul apårut în Liberalul la 18 iulie 1887 nu trebuie privit ca un gest de
bunåvoin¡å fa¡å de Eminescu. Pentru cå, întrebåm: putea foaia ie¿eanå så afirme
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altceva, dupå ce ziare centrale importante, ca Lupta ¿i Universul (Lupta fiind
chiar direct implicatå în lansarea falsei ¿tiri), recunoscuserå cå informa¡ia
privind alienarea lui Eminescu în toamna anului 1886 era un zvon lipsit de
orice fundament? Putea, dar îi trebuiau dovezi. Dacå „documentele” prezentate
de Zosin ar fi fost autentice, de ce nu s-a fåcut nici o referire publicå la ele
atunci, în 1886–1887, când guvernul era liberal, poli¡ia ¿i procuratura ie¿eanå
erau în mâini de liberali, numitul ziar local – a¿i¿derea? Cum de autorii textului
din Liberalul (text apårut ulterior episodului Boto¿ani, când Eminescu a fost
cu adevårat supus unui tratament medical – inoportun, dar real) nu au fåcut
nici atunci vreo legåturå între cele întâmplate la Boto¿ani ¿i pretinsele
evenimente din 1886, în arestul poli¡iei ie¿ene, ori pretinsa internare în
balamucul de lângå Månåstirea Neam¡ului? Existå un singur råspuns: pentru
cå adevårul era cu totul altul ¿i pentru cå nimeni nu se gândise încå la o minciunå
de tipul celei råspândite, abia în 1903, de medicul-publicist Zosin, ca parte a
unui scenariu mai larg privind justificarea dispari¡iei premature a lui Eminescu.


Potlogårii publicitare

¥ndoieli justificate asupra exactitå¡ii unor informa¡ii din articolul la care
ne referim pornesc ¿i de la posibila – dar nedemonstrata – interven¡ie a
Epitropiei, ai cårei administratori erau liberali, precum ¿i de la faptul cå în
acea perioadå cam prea mul¡i se zbåteau så convingå cå ar face totul pentru
Eminescu. Liberalul chiar ironizeazå prefåcåtoria presei ¿i a lumii „pretinså
«cultå»”, care (aidoma fariseilor ce se închinau la råscruci, ca så-i vadå
lumea) transpira ¡ipându-¿i compåtimirea ¿i lansând îndemnuri „care de care
mai patriotice-na¡ionale”. Din cauza prea marii înghesuieli a celor gråbi¡i
så-l ajute, afarå de multå larmå, nimeni n-a mai reu¿it nimic concret. Toatå
aceastå tevaturå a fost creatå, subliniem, la aflarea ve¿tii cå „M. Eminescu
cåzuse greu bolnav de picioare”.

Tardiv, articolul din Liberalul aduce a tentativå de a drege busuiocul:

„Epitropia Ospitalului Sf. Spiridon, våzându-l lipsit de mijloacele necesarå
(subl. ns.), l-a trimes la spitalul din Târgu-Neam¡” (iulie 1887).

Dacå numita Epitropie chiar ¡inea mor¡i¿ så îl ajute, ce o oprea så îi ofere
un pat chiar în spitalul Sfântul Spiridon din Ia¿i? ªi-apoi, cum a ajuns ea la o
atare decizie? A înaintat Eminescu o cerere în acest sens? S-o vedem! S-a
autosesizat, ca Parchetul? Interven¡ia unei alte institu¡ii iese din calcul, deoarece
textul pare suficient de limpede pentru a în¡elege cå motivul pentru care ar fi
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ac¡ionat cum se spune era såråcia lui Eminescu, nicidecum „nebunia” lui.
(Fårå så conteståm cå Eminescu ajunsese sårac, rostim apåsat cå el nu a tråit
pe spinarea nimånui. Banii cheltui¡i pentru a-l ¡ine prin diverse stabilimente
din ºarå ¿i din stråinåtate nu au fost risipi¡i spre binele lui, ci dimpotrivå, iar
micile sume primite în 1884 nu au provenit numai de la junimi¿ti. ¥n plus, så
nu uitåm cå din drepturile lui de autor nu este probat cå a primit cu acest
titlu decât un acont de 500 de lei: „CHITANºÅ // L.n. // 500  cinci sute lei
noi am primit prin d. T. Maiorescu de la d. So-cec ca a compte pentru
edi¡iunea a doua a poesiilor mele. // Ia¿i 14 septemvrie 1885.” Semneazå:
„M. Eminescu.” De ce nu cautå prin arhiva editurii lui Socec ¿i a lui Socec
personal cei care au acces la ele?)

„Eminescu, låsat fårå sprijin, era nevoit (subl. ns.), ca de la Neam¡ så se ducå la
Boto¿ani punându-se sub îngrijirea surorei sale Henrieta, care, fiind ¿i ea bolnavå, abia
dacå dispuse de mijloacele cele mai restrânse pentru via¡a ei.

Cu toate aceste d-ra Henrieta Eminescu îl primi ¿i s-a dedat cu sacrificiile cele mai
mari pentru îngrijirea fratelui såu. Din nefericire boala lui Eminescu are nevoie de un
tratament foarte îndelungat ¿i foarte costisitor. Re¡etele zilnic se urcau pânå la 25 lei.”

Aici, textul începe så devinå suspect.
Din primul paragraf se în¡elege cå Eminescu, pe când se gåsea la Neam¡,

ar fi fost brusc „låsat fårå sprijin”, din acest motiv fiind „nevoit” så påråseascå
acel loc, plecând spre Boto¿ani. De aici rezultå un singur lucru: Eminescu

era liber. Iar dacå era liber, nu putea fi ¿i bolnav mintal, altminteri (în ipoteza
în care ar fi fost în ospiciu), medicii nepermi¡ându-i så plece. De altfel,
informa¡ii referitoare la excelenta stare a sånåtå¡ii lui Eminescu în momentul
în care a ajuns în Boto¿ani ne furnizeazå, la cald, Curierul român (una dintre
publica¡iile locale) ¿i, mai târziu, oameni care l-au întâlnit în acele zile, precum
poetul Påun-Pincio. Prin urmare, este evident cå Eminescu nu a fost „nevoit,
ca de la Neam¡ så se ducå la Boto¿ani punându-se sub îngrijirea surorei
sale Henrieta”, ci a ales aceastå cale din motive ne¿tiute, dar precis altele
decât dragostea pentru „amicii” ie¿eni.

Liberalul subliniazå „indiferentismul orå¿enilor «cul¡i»”, apoi
trâmbi¡eazå „ini¡iativa d-rei Cornelia S. Emilian elevå”, care, împreunå cu
câ¡iva colegi, a deschis lungi „liste de subscrieri”, pentru a procura „marelui
nostru poet mijloacele necesare pentru cåutarea sånåtå¡ii sale” (subl. ns.).
Gre¿it! De data aceasta, putem dovedi cå Liberalul era tenden¡ios.  ¥nfiin¡at
în ciuda voin¡ei lui Eminescu (vom reveni asupra chestiunii), „comitetul” de
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minori naivi, abil manevra¡i din umbrå, n-a avut drept scop ini¡ial declarat
„cåutarea sånåtå¡ii” lui Eminescu, ci era menit a-i „înlesni mijloacele de
trai” (Universul, 6 aprilie 1887, rubrica ªtiri, citând din declara¡ia oficialå a
„comitetului”).

Pasajul din Liberalul mai påcåtuie¿te ¿i prin faptul cå, la o lecturå gråbitå,
s-ar putea concluziona cå Eminescu ar fi suferit la Boto¿ani de aceea¿i boalå
nevindecatå, pe care ar fi avut-o ¿i la Neam¡ ¿i la Ia¿i. ªi, când cititorul mai
¿tie ¿i cå Harieta î¿i vaitå fratele în termeni precum: „De patru ani este el
nebun, numai din sifilis încarnat ce este în corpul lui” (23 iunie 1887), el
deduce cå „alienarea” lui Eminescu ar fi început în Ia¿i, continuând ¿i la
Neam¡. De asemenea, aceea¿i contradictorie Harietå care se vaietå cå
Eminescu ar fi fost „de patru ani ... nebun”, scrisese doar cu câteva luni
înainte cå acesta este perfect limpede la minte. Cå ea exagereazå când repetå:
„Bietul Mihai, patru ani trecu¡i nebun!” ne-o dovedesc faptele: anagajarea
lui Eminescu ca profesor în Ia¿i, traducerea Gramaticii sanscrite sau poeziile
trimise lui Negruzzi ¿i La steaua.

Se mai spune în articolul din Liberalul cå „boala lui Eminescu are nevoie
de un tratament foarte îndelungat ¿i foarte costisitor. Re¡etele zilnic se urcau
pânå la 25 lei.” Subliniem cå nimic din toate acestea nu erau valabile ¿i la
Neam¡, ci numai la Boto¿ani – ¿i chiar ¿i acolo, doar de la un anumit moment
¿i din cauze pe care le vom comenta când le va veni rândul. ¥n plus, costurile
tratamentului sunt umflate cu 25 la sutå; drept dovadå, la cinci zile dupå ce
afirmå cå „Medicamentele numai bani cheltui¡i în zadar”, Harieta raporteazå:
„Cheltuielile se urcå la douå-zeci franci ¿i douå-zeci ¿i cinci bani pe zi, fårå
så plåtesc lui generosul ¿i nobilul Isac, de cât numai birja, cå el nu ¡ine
tråsurå” (23 iunie 1887). Lunar, diferen¡a de 4,75 lei/zi însuma 142,5 de lei/
lunå – bani care nu erau chiar de aruncat, dacå ne gândim cå un copist clasa
I primea 140 de lei, iar retribu¡ia unui „comisar în provincie” oscila între
100 ¿i 150 de lei.

Martorii avocatului Maiorescu

Mite: „Niciodatå n-am observat semne de boalå în mintea lui”
Impropriu numite „amintiri”, pårerile postume sunt uneori doar ecouri

târzii ale unor zvonuri dezmin¡ite la vremea la care au fost lansate. Ele sunt
asemånåtoare aiurelilor lui Mille (scorneli tratate ca atare la timpul emiterii
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lor, dar reactivate dupå 15 iunie 1889, îndatå ce Eminescu nu s-a mai putut
apåra). Aceastå partiturå de închipuiri se aflå în frapantå contradic¡ie cu spusele
lui Vlahu¡å („Eminescu, al cårui desgust de om superior nedreptå¡it – ’l-a fåcut
så se retragå din mijlocul nostru”) ori cu afirma¡iile din Liberalul. Dar nu numai
cu acestea. Bunåoarå, a¿a cum am mai aråtat, Mite Kremnitz declarå:

„Cât trebuie så fi suferit Eminescu de frica nenorocirii care-l amenin¡a ¿i cât o fi
luptat împotriva ei. ¥nså era fire închiså, ¿i chiar în zilele de visåtoare dragoste pentru
mine, n-a pomenit nimic în aceastå privin¡å. Niciodatå n-am observat semne de boalå
în mintea lui, cu excep¡ia unei neîn¡elese supersti¡ii” (Amintiri fugare despre M.
Eminescu – Bucure¿ti, octombrie 1893).

Primele cuvinte sunt simple supozi¡ii, pornind de la premiza cå Eminescu
chiar ar fi înnebunit. Ca orice om, ¿i Mite avea dreptul så se socoteascå un
foarte bun psiholog. Pentru noi, esen¡ialå råmâne ultima frazå, prin care
mårturise¿te cå ea una, persoanå aflatå în anturajul lui Eminescu, n-a observat
niciodatå „semne de boalå în mintea lui”. Deci, nici înainte, nici dupå 1883.
Spre finalul amintirilor, referindu-se la anul 1889, Mite scrie cå Eminescu ar
fi fost „grozav schimbat”, dar iatå în ce context:

„Eram într-o lojå la teatru, iar el la parter. Într-o pauzå veni la noi cu un aer
strålucitor; bårbatul meu, de felul såu blajin, îl salutå cålduros. Eminescu se îndreptå
spre mine, luå bra¡ul meu gol ¿i-l sårutå de douå ori, mai sus de încheietura mâinii, a¿a
încât må-nro¿ii de spaimå. ¥mi spuse cå aråt la fa¡å ca ¿i înainte, c-am råmas neschimbatå,
cå e foarte fericit så må vadå. ¥l întrebai de ce nu vine la noi – «Mâine am så vin, zise,
mâine vin sigur»; apoi vorbi de Baby, pe care îl våzuse pe stradå ¿i de care zicea cå se
fåcuse tare frumos. Apoi, nu ¿tiu cum, ajunseråm a vorbi de regele Ioan al Saxoniei ¿i de
traducerea lui din Dante, pe care Eminescu o låuda mult ¿i, în sfâr¿it, ne spuse cå el
însu¿i traduce acum din sanscritå. «De când ¿tii d-ta sanscrita?», îl întrebai eu miratå.
«O, am ¿tiut-o totdeauna», zise el. Cu asigurarea repetatå cå «are så vinå mâine»,
påråsi loja noastrå. Toate amintirile lec¡iilor mele ¿i dic¡ionarului nostru se de¿teptarå
în mine ¿i-mi era aproape fricå de ceea ce våzusem în ochii omului acesta, a¿a de
grozav schimbat (subl. ns.).

¥nså a doua zi de diminea¡å sårmanul avu un acces de furie ¿i acum se gåsea din
nou într-un spital de aliena¡i.”

Så recitim unele afirma¡ii. Buna lui dispozi¡ie, „traduce acum din
sanscritå” ¿i chiar simpla prezen¡å la teatru sunt elemente care så aten¡ioneze
cå Eminescu ar fi fost în derivå? „ªi-mi era aproape fricå de ceea ce våzusem
în ochii omului acesta”, zice Mite. Ce-o fi våzut, Doamne, care så se
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potriveascå ¿i cu teza pretinsei nebunii ¿i cu acel „aer strålucitor”, pe care-
l invocå la începutul paragrafului? Zårise în privirea lui Eminescu ceva…
nepoliticos, obraznic chiar? Atunci, de ce l-a mai invitat la maså? Sau, pur ¿i
simplu, este vorba de ni¿te cuvinte otråvite, care, într-o formulå mai abilå,
ne amintesc de abera¡iile vânturate de Mille?

„Grozav de schimbat”… ¥n ce consta frapanta modificare, dacå Eminescu
avea un „aer strålucitor”, iar dialogul s-a purtat în limitele normalitå¡ii? Cum
de Mite zåre¿te schimbarea „în ochii” lui Eminescu, dar nu spune nimic despre
rapida îmbåtrânire a tråsåturilor lui? Biografii nu pun astfel de întrebåri. Ca
noi to¡i, ¿i ei au parcurs amintirile lui Mite Kremnitz mult dupå ce fuseserå
învå¡a¡i cå Eminescu ar fi murit nebun. Dar – ironie într-adevår divinå – gura
påcåtosului adevår gråie¿te. O schimbare exista, într-adevår ¿i nu exageråm
dacå o numim „grozavå”. Ajunge så alåturåm fotografia din 1885 de cea din
1887, care nu degeaba a fost publicatå extrem de rar. Aceastå ultimå fotografie
a lui Eminescu a imortalizat un chip chinuit de mari suferin¡e fizice, care nu
erau produse de leziunile pe creier visate în cine ¿tie ce co¿maruri de biografi.

Cât prive¿te accesul de furie invocat ca pretext de recluziune medicalå,
este drept cå Mite pare så fi ¿tiut ce a scris ªu¡u în raportul medical din
martie 1889 („oare-cari fapte impulsive ¿i scandaloase, au provocat rea¿ezarea
sa într-un asil special”), dar nu-i mai pu¡in adevårat cå spusele ei råmân la
fel de lipsite de concrete¡e, motivul exact al re¡inerii (råpirii) nefiind nici aståzi
cunoscut, pentru cå n-a fost consemnat în vreun document (oficial sau nu).

Pozi¡ia lui Mite Kremnitz este dubioaså. Ea pare så încerce så împace
propriile percep¡ii cu zvonuri pe cale de a deveni istorie oficialå. ªi din spusele

ei lipse¿te un element fundamental: diagnosticul. Admi¡ând cå n-a discutat
despre acest subiect cu Maiorescu, råmâne greu de crezut cå nu ¿i-a întrebat
nici propriul so¡, Wilhelm, care era un medic foarte bun. Maiorescu noteazå
la 17 august 1883 cå ar fi mers împreunå cu doctorul Kremnitz la sanatoriul
lui ªu¡u, unde ar fi stat doar „1 minut”, dar nu spune nici un cuvânt despre
opinia cumnatului såu, notând doar observa¡iile personale. Singurele
informa¡ii privind opinia doctorului Kremnitz provin de la Slavici: atunci
când lui Eminescu „i se umpluserå fluierele picioarelor de ni¿te bube urâte”,
neam¡ul l-a lini¿tit pe speriatul ¿irian, încredin¡ându-l „cå bubele acelea sunt
cu desåvâr¿ire nevinovate”. Râmâne improbabil ca, dacå doctorul Kremnitz
ar fi crezut cå Eminescu ar fi alienat, acest lucru så fi fost trecut sub tåcere,
întrucât nu existå un råspuns rezonabil la întrebarea: „de ce?”.
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ªu¡u, duplicitarul incurabil

¥n manuscrisul descoperit de G. Potra în 1934 ¿i considerat anonim pânå
recent – când am demonstrat cå-i apar¡ine lui ªu¡u – nefastul psihiatru pune
¿i el pe hârtie propriile påreri postume:

„Nu putem cunoa¿te ultimile faze ale maladiei din 1883; ¿tim înså cå,
convalescen¡a a fost adesea întreruptå de accese de agita¡iune maniacå ¿i cå restabilirea
fu anevoioaså ¿i niciodatå complectå”.

Ce temei avea doctorul ªu¡u ca så afirme cå „restabilirea” lui Eminescu
ar fi fost „anevoioaså ¿i niciodatå complectå”, ¿tiut fiind faptul cå el nu l-a
mai întâlnit pe Eminescu vreme de 6 ani – din toamna lui 1883 ¿i pânå în
ianuarie 1889? De¡inea informa¡ii de la „amici”? Atunci, cum de nu cunoa¿te
¿i „ultimile faze ale maladiei din 1883"?

„Dupå o ¿edere de câteva luni în casa din Viena ¿i dupå o cålåtorie de câteva
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” (subl. ns.).

Erau Ia¿ii pentru Eminescu „locul såu natal”? Nici vorbå, dovadå cå fie
era prost informat, fie era ticålos (concluzie valabilå ¿i în ipoteza în care
ªu¡u s-ar referi la anul petrecut în Boto¿ani). Care anume „activitate de
odinioarå” deplângea medicul nostru? Ca så råspundem, ar trebui så ¿tim ce
în¡elegea prin „odinioarå” (reamintim cå Eminescu a devenit salariat la Ia¿i
în anul 1874, când a fost numit director al aceleia¿i Biblioteci, în cadrul
cåreia se spune cå ar fi lucrat ¿i în intervalul 1884–1886).

„Amicii såi ne pot spune care a fost adevårata sa stare mintalå; prin ce produc¡iuni
literare sau politice s’a manifestat în acea perioadå a vie¡ii sale, acea genialå inteligen¡å
care fu capabilå a îmbrå¡i¿a în sânul ei universalitatea cuno¿tin¡elor omene¿ti. Amicii
såi ne pot spune dacå lucra dupå prima sa maladie ¿i cum lucra ¿i dacå lucrårile sale
au putut vreodatå atinge înål¡imea celor dinainte; dacå în fine exista o concordan¡å o
continuitate logicå între debutul acelei strålucitoare cariere ¿i mersul ei ulterior.

Låsåm deci amicilor ¿i criticilor din literaturå så råspundå la aceste întrebåri. Ne
este teamå înså, cå Eminescu semåna cu acel turist care pleacå plin de inimå ¿i entusiasm,
dar care se opre¿te în drum ¿i-n loc så ajungå la vârful muntelui unde plecase, se
scoboarå obosit, incapabil chiar de a se men¡ine în regiunea ce o atinsese.

Dupå malatia din 1883, Eminescu scade ¿i scade mereu, steaua se întunecå, cu tot
focul ce încercå a-i insufla amicii ¿i admiratorii såi.”
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Ce så mai zici, când vezi atâta mâr¿åvie? ªu¡u începe prin a se distan¡a
de grupul Maiorescu, mårturisind cå habar n-avea cum a evoluat Eminescu
dupå ce a påråsit ospiciul lui privat. Urmeazå o invita¡ie adresatå „amicilor
¿i criticilor din literaturå”, cårora le cere så se pronun¡e, spunând na¡iunii
„care a fost adevårata sa stare mintalå” ¿i – aten¡ie! – „prin ce produc¡iuni
literare sau politice s’a manifestat în acea perioadå a vie¡ii sale” (subl. ns).
¥n acest ultim pasaj s-ar putea afla såmân¡a turbårii cu care, încå de pe când
Eminescu tråia, „amici”, critici literari ¿i biografi tot încearcå så convingå cå
28 iunie 1883 a ac¡ionat pentru opera lui Eminescu ca o ghilotinå, el
nemaiputând crea ceva dupå aceea. Dupå ace¿ti doi primi pa¿i, în care declarå
råspicat cå nu ¿tie ce s-a întâmplat cu Eminescu din clipa în care acesta a
scåpat din carcerele lui pentru a intra în altele, pe ªu¡u îl apucå „temerea” ¿i-¿i då
cu presupusul: nu cumva, totu¿i, bietul geniu... bla-bla-bla...?

Când se întreabå dacå, dupå 1883, lucrårile lui Eminescu au mai „putut
vreodatå atinge înål¡imea celor dinainte”, indirect el recunoa¿te cå acest
lucru ar fi fost foarte posibil din punct de vedere medical. „¥nål¡imea…”?
Care înål¡ime-anume? Din punct de vedere valoric, opera unui scriitor este
liniarå, ca bordura trotuarului? Crea¡iile literare pot fi apreciate precis ¿i
unanim, precum påtlågelele? Cu excep¡ia unor scåderi calitative prea evidente,
a alunecårii în zona non-valorii, fiecare crea¡ie î¿i are propria „înål¡ime”,
coordonata ei. ¥n plus, când un scriitor produce ¿i lucråri mediocre nu
înseamnå cå el s-a alienat. Sunt nenumårate cazurile în care creatorii
traverseazå mai lungi sau mai scurte de¿erturi ¿i nimeni nu s-a gândit vreodatå
cå asta ar dovedi nebunie.

¥n sfâr¿it, vine ¿i faza ultimå, în care dispare orice urmå de bun-sim¡,
ªu¡u decretând cu siguran¡a martorului ocular: „Dupå malatia din 1883,
Eminescu scade ¿i scade mereu, steaua se întunecå, cu tot focul ce încercå
a-i insufla amicii ¿i admiratorii såi”. Aceastå declara¡ie fiind ultima, cititorul
råmâne în gând cu ea, nu cu contradictoriul preludiu avocå¡esc, menit doar
så-i dea credibilitate autorului.

Douå lucruri bune în aceastå mårturie scriså: unu, ªu¡u nu îndråzne¿te
så o semneze ¿i, doi, el nu sus¡ine cå, între externarea de la Döbling (1884)
¿i reinternarea în ospiciul såu (1889), Eminescu ar mai fi trecut prin vreun alt
stabiliment medical. Cum manuscrisul lui ªu¡u a fost redactat la cel mult un
an, doi, dupå decesul lui Eminescu, rezultå cå scenariul privind ¿ederea
acestuia în balamucul de la Månåstirea Neam¡ului a fost gândit ulterior,
trebuind så se maturizeze unul ca Zosin pentru a fi înfåptuit.
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Poate se va zice cå suntem prea aspri cu ªu¡u, cåruia ar trebui så-i fim
recunoscåtori pentru rândurile prin care, de sub plapuma anonimatului, adevere¿te
¿optit (dar din proprie ini¡iativå) cå Eminescu nu a suferit nici de sifilis, nici de
alcoolism. I-am fi mul¡umit cu adevårat, trecându-i cu vederea toate påcatele,
dacå aceastå declara¡ie ar fi fost fåcutå public. ¥n condi¡iile date, în care
de¡inem manuscrisul fårå voia autorului ¿i fårå a ¿ti contextul în care a fost
redactat ¿i scopul lui precis, ne putem gândi inclusiv la faptul cå asemenea
mårturisiri existå doar pentru cå autorul nu-¿i putea min¡i în fa¡å colegii care
au asistat la autopsie (dacå aceasta chiar s-a fåcut). De asemenea, ne putem
întreba dacå textul a fost scris spre a fi publicat ori spre a råmâne unul „de
sertar”, necesar – poate – în anumite condi¡ii imprevizibile. Cert este cå
manuscrisul a ajuns (cu sau fårå ¿tirea lui ªu¡u) la N. Petra¿cu, care s-a inspirat
din el când a scris prima variantå a studiului såu despre Eminescu. ªi, cum
sim¡ea în spate ochi de „olimpian”, a selectat doar partea dubitativ-negativå,
încålzind inima rece a lui Maiorescu, care i-a deschis por¡ile editurii lui Socec.

Tåcerea privind episodul de la Månåstirea Neam¡ului aratå cå, indiferent de
evolu¡ia rela¡iilor lui cu Maiorescu, ªu¡u a råmas în ga¿cå cu acesta. Prieteni sau
du¿mani, ei au apar¡inut ¿i continuå så apar¡inå unei aceleia¿i lumi elevat-imorale.


Caragiale n-a auzit decât de „recidiva” din 1889

¥ntre pårerile postume ale unora sau altora, se numårå ¿i cea a lui
Caragiale. La „câtva timp” dupå ce „întâia crizå trecuse”, acesta îl reîntâlne¿te
mai sårac decât niciodatå, „în completå mizerie”:

„...nu mai era acela¿i om, dar era un om ca to¡i oamenii, cu mintea normalå, întreagå,
¿i tocmai de aceea nu mai era acela¿i om” (Ironie).

Spre deosebire de Maiorescu, care, fårå så schimbe vreo vorbå cu
Eminescu, îl prezintå pe acesta surorii lui, Emilia, ca având „totalå lipså a
oricårei demnitå¡i personale”, cer¿ind ¿i primind „de la oricine câ¡iva franci”,
magistrul precizând ¿i cå: „Sim¡ul de jenå cå ar cådea sarcinå prietenilor
¿.a. au dispårut”, Caragiale îl vede în altå luminå:

„Era lini¿tit, trist, sfios ¿i, o probå mai mult cå devenise iar cuminte, era cam
ru¿inos....”

Dupå ce citeazå câteva rânduri din epistola trimiså de Eminescu lui
V. G. Mor¡un, Caragiale ofteazå: „Trist document!”, apoi scrie:
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„Dupå destulå vreme de mizerie, a venit recidiva ¿i apoi, din fericire, moartea.”

A¿adar, „recidiva” a fost una singurå, cea (tot) de la Bucure¿ti, din ianuarie
1889. Nici vorbå de ¿edere în ospiciul de la Månåstirea Neam¡ului! Mårturia lui
Caragiale este cu atât mai credibilå, cu cât Eminescu, cerându-i lui Vlahu¡å de la
Månåstirea Neam¡ului: „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”, este de bånuit cå i s-a adresat acestuia din urmå, chiar de la Månåstire
– unde råmâne foarte probabil så fi ¿i primit råspuns (lipsa aståzi a coresponden¡ei
celor doi nu înseamnå cå ea n-a existat, cel mai nou argument concret în acest
sens fiind cele circa o sutå de epistole adresate de Eminescu Veronicåi ¿i publicate
la peste un veac dupå ce fuseserå scrise, timp în care existen¡a lor, intuitå de unii,
fusese contestatå de marea majoritate).

De asemenea, mai meritå precizat cå sora lui Maiorescu, Emilia Humpel,
de¿i atât de interesatå de soarta lui Eminescu, nu invocå nici ea internarea
acestuia în balamucul de lângå Târgu Neam¡ ¿i nici nu face vreo aluzie måcar
la ¿ederea lui în vreun ospiciu oarecare, în perioada noiembrie 1886 – aprilie
1887. Fapt ce poate fi edificator, nu a fost datå publicitå¡ii nici o epistolå
trimiså de ea fratelui Titus, în intervalul în care unii afirmå cå Eminescu s-ar
fi gåsit în ospiciul nem¡ean.


Magistrul însu¿i contestå internarea lui Eminescu la Neam¡

La rândul lui, mar¡i, 27 mai 1886, dupå vizita fåcutå la Ia¿i în sâmbåta ¿i
duminica precedente (24 ¿i 25 mai), Maiorescu î¿i noteazå în jurnal: „…Am
våzut ¿i pe Eminescu, care devine din nou direct alienat”, dar, cum nu mai
urmeazå nimic, ne gândim cå fie tåcerea lui a fost o recunoa¿tere a faptului cå
avusese o impresie gre¿itå, fie aceste cuvinte le-a adåugat mult mai târziu
(exemplele din 1883 dovedesc cå n-ar constitui o excep¡ie). ¥n sus¡inerea ipotezei
stå ¿i studiul intitulat Eminescu ¿i poeziile lui (1889), în care Maiorescu însu¿i
invocå în mod public doar douå izbucniri ale „nebuniei”, în 1883 ¿i în 1889:

„...lovit în 1883 de izbucnirea nebuniei, al cårui germen era din na¿tere, îndreptat
întrucâtva la începutul anului 1884, dar degenerat în forma lui eticå ¿i intelectualå,
apucat din nou de nemiloasa fatalitate ereditarå, Eminescu moare la 15 iunie 1889
într-un institut de aliena¡i” (subl. ns.).

De ce acum, brusc, Maiorescu nu mai este crezut, de¿i, în esen¡å, el

spune ceea ce, într-un fel sau altul, aflåm ¿i de la Slavici, Caragiale,
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Vlahu¡å ori I. N. Roman? Cine ¿i cum poate dovedi cå, tocmai de data
aceasta, Maiorescu nu prezintå adevårul? Ce interes ar fi avut magistrul så
påstreze secretå pretinsa internare a lui Eminescu în ospiciul de la Neam¡?
Cât pre¡ putem pune pe pesonaje precum C. Emilian sau N. A. Bogdan, care,
fårå textele scrise despre Eminescu, ar fi fost de mult uitate? Cât pre¡ putem
pune chiar pe cele scrise în revista Familia, editatå la Oradea (pe atunci, în
Imperiu ¿i dependentå de buna-credin¡å a surselor de dincolo de Carpa¡i)?

Dacå în epocå au existat ¿i îndoieli privind „nebunia” lui Eminescu nu
¿tim ca ele så fi fost rostite public. Nu pu¡ine mårturii exprimå înså suprinderea
autorilor care l-au întâlnit pe „bolnav” în momente considerate „de alienare”
fårå a observa ceva anormal la el. De fapt, despre Eminescu s-a spus (scris) cå
ar fi fost nebun, dar nimeni nu convinge când anume a izbucnit boala, în ce fel
s-ar fi manifestat ¿i – nici atât – cum a fost tratatå de medici. Existå doar un
„folclor” al pretinsei lui nebunii, dovedit ca fiind o sumå de calomnii. Opiniile
privind starea sånåtå¡ii lui Eminescu, exprimate mai toate dupå moartea
acestuia, au fost mai împår¡ite decât s-ar crede, dar, curios, ele nu s-au confruntat
niciodatå, direct, få¡i¿. Unii, pe care Maiorescu îi agrea, sus¡ineau pe ¿optite
cå leziunile de pe gambe ar fi cauzate de sifilis (existen¡a lor a u¿urat mult
inducerea în eroare ¿i a Harietei). Al¡ii separau net aceastå afec¡iune de „cruda
boalå”, care l-ar fi „isbit” în 1883. ¥ntre ace¿tia din urmå se numårå atât
doctorul Kremnitz, din cercul restrâns al lui Maiorescu, cât ¿i unele condeie
de gazetari. De pildå, în textul intitulat „Memoriu asupra lui Eminescu”, un
redactor al revistei Fântâna Blanduziei – Radu Popea, se pare – scrie în
numårul 27/1889:

„De la 1878 ¿i pânå în ultimile zile, dânsul a suferit foarte mult din cauza unor
bube ce-i e¿iserå pe picioare. A cåutat în mai multe rânduri så se tåmådueascå dar fårå
vr’un folos mai îndelungat ¿i sigur.

¥n anul 1883 fiind inaugurarea statuei lui ªtefan cel Mare la Ia¿i, s’a dus ¿i Eminescu
acolo ¿i a compus cu aceastå ocasiune cunoscuta sa doinå poporalå:

De la Nistru pân’ la Tisa
Tot Românul plânsu mi-s’a
Cå nu mai poate stråbate
D’atâta stråinåtate
...................

Aceastå poesie când a fost cititå în societatea «Junimea» a produs adevårate tunete de
aplause ¿i o mare mul¡ime dintre membrii se gråbirå så felicite pe poet (autorul pare så
se fi inspirat din articolul lui Negruzzi: „un tunet de aplausuri isbucni la sfâr¿itul
citirii, ¿i mai mul¡i dintre numero¿ii membri prezen¡i îmbrå¡i¿arå pe poet” – Convorbiri
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literare, 1 iulie 1889). Curând înså dupå publicarea acestei poesii, dupå ce s’a reîntors
în Bucure¿ti, poate a mai trecut vr’o lunå de zile, ¿i Eminescu fu isbit de cruda boalå
care în anul acesta i-a fost atât de fatalå” (subl. ns.).

Precum se vede, au existat oameni de bunå-credin¡å, care nu au privit
leziunile apårute cu cinci ani înaintea „întunecårii” drept simptom al crudei
boli. Foarte mul¡i dintre români au acordat înså credit nemeritat autoritå¡ilor ¿i
celor precum Maiorescu, negândindu-se vreo clipå cå ace¿tia i-ar putea min¡i.
A¿a se explicå de ce tinerii redactori ai acestei reviste scriu cå, atunci când l-au
vizitat pe Eminescu la ªu¡u, în 1889, acesta nu era cu nimic schimbat. Din
påcate, ei nu îndråznesc så meargå mai departe, punând la îndoialå necesitatea
internårii lui. Dar gazetarii de la Fântâna Blanduziei nu sunt o excep¡ie. La
prima internare din 1883, la fel reac¡ionase ¿i Livia Maiorescu, care, reamintim
episodul, o în¿tiin¡a pe måtu¿a ei, Emilia Humpel (20 octombrie 1883):

„Azi-diminea¡å am våzut la garå pe Eminescu, care a plecat la Viena cu un påzitor
¿i cu d-l Chibici. (...) La drept vorbind, nu prea voiam så merg la garå, te ståpâne¿te un
sentiment atât de dureros pentru el, acesta înså dispare cu totul la vederea-i. 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.”

¥n 1869, ªu¡u credea cå în ¡ara noastrå „misiunea ¿i sciin¡a medicului
sunt pe fie-care zi despre¡uite ¿i desconsiderate”. A¿a o fi fost. Relatåri precum
cea de mai sus ne aratå înså cå, de fricå ori din respect, cuvântul medicului era
sfânt pentru marea colectivitate, care credea mai mult în ce zice doctorul,
decât în propriile percep¡ii.

Alo, Academia? E cineva pe-acolo?

Så admitem înså cå rândurile de mai sus trateazå opinii personale, care
au doza lor de subiectivism, fårå ca aceasta så le facå, automat, råu-voitoare,
ori cå noi am gre¿i în unele dintre interpretåri. Chestiunea are înså ¿i o altå
fa¡etå, care poate fi discutatå (aproape) în alb ¿i negru: este vorba de aspectul
legal al celor petrecute cu „pacientul” Eminescu.

Repetåm o veche întrebare: unde sunt documentele?

Se scrie mult ¿i apåsat despre pretinsa slujbå de sub-bibliotecar, care i-ar
fi fost acordatå lui Eminescu la ståruin¡ele Junimii ¿i pe care ar fi îndeplinit-o din
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septembrie 1884 pânå în noiembrie 1886, când, la o datå necunoscutå,
disputatå în câteva mårturii contradictorii, l-ar fi lovit din nou „nebunia”.
Piesele pe care se bazeazå aceastå afirma¡ie sunt trei la numår.

Despre primele douå se pretinde cå ar fi fost emise de Caragiani. Prin
prima ar fi solicitat ministrului Cultelor så-l înlocuiascå pe Eminescu din
func¡ia de sub-bibliotecar, întrucât acesta, fiind 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”, iar prin cealaltå l-ar fi rugat pe directorul unui
ospiciu fårå nume „a pune pe d. Eminescu så iscåleascå la locul respectiv
(din statul de platå – n. ns.) ¿i a ne înapoia statul ca så putem lua paralele”.
Aparent, lucrurile se leagå. Când cite¿ti astfel de fraze, ce dubii så mai ai?
Majoritatea celor care citeazå din aceste documente contrafåcute ascund
înså câteva detalii esen¡iale. Bunåoarå, dumnealor nu spun cå respectivele

fi¡uici nu sunt documente oficiale. Nu sunt nici datate, nu au nici numere de
înregistrare, nu existå absolut nici o dovadå cå într-adevår ar fi fost expediate
¿i nu avem nici måcar garan¡ia cå ar fi fost scrise de Caragiani. Când au fost
ele inserate în dosarul în care le-a gåsit cercetåtorul Ungureanu? Cândva!
Poate acum vreo sutå de ani, poate mai ieri... Dar ce mai conteazå când
avem declara¡ia olografå a lui Maiorescu, prin care poveste¿te cum a aranjat
cu însu¿i ministrul Cultelor ca directorul Bibliotecii din Ia¿i så-¿i dea „demisia
numai de formå”, iar Eminescu så fie „numit de asemeni numai de formå”?

A¿a se face cå Eminescu ar fi fost înlocuit, dar nu se ¿tie la ce datå ¿i din
ce cauzå. Dupå cum s-a våzut, argumentul lui Caragiani ar fi fost: „boala de
care [Eminescu] suferea ¿i mai nainte”. Sunå plauzibil în cadrul unui anumit

scenariu, dar råmâne întru totul neadevårat, cåci, a¿a cum am aråtat, cât timp
a tråit Eminescu, nici o surså credibilå nu s-a referit public la internarea în
ospiciul de la Månåstirea Neam¡ului. Simplul fapt cå, în ianuarie 1887, la
circa douå luni ¿i jumåtate dupå pretinsa internare, Mille o prezintå ca pe o
noutate aratå cå pânå atunci ideea nu circulase nici ca zvon („...’¡i anihilezi ¿i
mai mult cugetarea, primblându-te printre nebunii ¿i cålugårii de la
monastirea Neam¡ului... Cåci acolo a ajuns bietul Eminescu” – subl. ns.).

Viteza cu care informa¡ia a fost dezmin¡itå de preså dovede¿te fårå putin¡å
de tågadå cå era mincinoaså.

Cel mai solid temei al minciunii cu internarea lui Eminescu în 1886 se aflå
în Monitorul Oficial din 26 noiembrie 1886, unde este anun¡atå înlocuirea lui
Eminescu din post („D. Petru Gårcineanu, actual custode la biblioteca centralå
din Ia¿i, sub-bibliotecar la acea bibliotecå în locul D-lui Mihail Eminescu”).
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Så punem la îndoialå Monitorul oficial? Pare aproape absurd!
Tot scriså este înså ¿i mårturisirea lui Maiorescu:

„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” (7 aprilie 1884).

Când pentru magistru nu era mare scofalå så determine un ministru liberal

så emitå un document ilicit, „numai de formå”, mai putem fi atât de siguri cå
anun¡ul din Monitorul oficial ar reflecta în mod cert realitatea? Trecând peste
faptul cå, în pagini anterioare, am aråtat de ce Eminescu nu putea func¡iona
legal ca sub-bibliotecar, întrebåm: datå fiind mårturisirea lui Maiorescu, cine
¿i cum mai demonstreazå cå, bunåoarå, anun¡ul din Monitorul oficial nu a
fost publicat în temeiul unui act administrativ redactat de ministru „numai
de formå”, la cererea magistrului sau a altuia ca el?


Så zicem, totu¿i, cå informa¡ia din Monitorul oficial ar fi legalå ¿i

conformå adevårului. ¥n atare ipotezå, unde este adresa prin care autoritå¡ile
(Parchetul, Poli¡ia etcetera) în¿tiin¡eazå Biblioteca asupra deciziei de internare
a lui Eminescu? Unde este documentul medical pe baza cåruia Eminescu ar
fi fost dat afarå din slujbå? Unde este adresa oficialå prin care Biblioteca
solicita Ministerului Cultelor înlocuirea lui Eminescu cu Gârcineanu? Unde
este documentul prin care respectivul minister råspunde favorabil?

Unde sunt procesele-verbale întocmite de poli¡ia ie¿eanå cu prilejul
re¡inerii lui Eminescu ¿i, mai apoi, cu ocazia predårii lui cåtre ospiciu? Unde
este adresa prin care procurorii apeleazå la ¿tiin¡a medicilor Iuliano ¿i Bogdan?
ªi unde este chiar pretinsul „certificat” eliberat de cei din urmå ¿i publicat
de Zosin? Unde este fi¿a medicalå care automat i-ar fi fost întocmitå la ospiciul
de lângå Månåstirea Neam¡ului? Unde este acel „buletin” cerut de Lege
pentru fiecare pacient, în care medicul primar al balamucului „va descri
causa admiterii” în stabiliment? Unde este celålalt buletin, prin care se justificå
ie¿irea? Unde sunt rapoartele medicale care se pretinde cå ar fi fost întocmite
¿i înainte ¿i dupå acest moment? Unde este adresa parchetului cåtre
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pre¿edintele Tribunalului? Unde sunt adresele prin care familia lui Eminescu
a fost în¿tiin¡atå de „îmbolnåvirea” acestuia?

Practic, nu existå absolut nici un document oficial care så ne facå så

credem în scenariul propus de doctorul netratat P. Zosin. Se mai poate
face apel la principii precum prezum¡ia de nevinovå¡ie, când promovarea
minciunii ¿i eludarea adevårului apar atât de evident ca jumåtå¡i ale unei unice
metode de lucru?


Basmele unor râzgâia¡i

Când ni se poveste¿te despre re¡inerea lui Eminescu în arestul poli¡iei din
Ia¿i, ar trebui så ne întrebåm: dar, în noiembrie 1886, ce au ¿tiut contemporanii
lui Eminescu despre soarta acestuia? Au fost ei informa¡i cå în acea zi Eminescu
s-ar afla la Poli¡ia din Ia¿i, unde ar fi fost interogat de doctorii Iuliano ¿i Bogdan?
Cuno¿teau ei motivele pentru care „nebunul” ajunsese acolo ¿i care fusese
concluzia medicilor? A avut vreunul dintre ei vreo reac¡ie? Dacå „da”, care a
fost aceea? Dacå „nu”, de ce ¿i ce så în¡elegem din aceastå nepåsare? Cu
superioritate ¿i iscusin¡å de profesionist, biografii au ocolit o abordare atât
de fireascå. Pur ¿i simplu, ei l-au decupat pe Eminescu din societatea timpului,
i-au închipuit o „fotografie la minut” ¿i abia mult mai târziu, dupå moartea
lui, au lipit-o pe to¡i stâlpii editoriali, ca în cazul infractorilor.

¥n anul 1903, doctorul P. Zosin comite primul mare „delict de imagine”,
publicând în revista Spitalul articolul Nebunia lui Eminescu. Acest titlu brutal
pânå la mârlånie a devenit unica (¿i otråvita) surså de informare pentru istoricii
literari, netulbura¡i nici de aberantul verdict medical stabilit post-mortem,
nici de evidentul fals såvâr¿it de medici cu veleitå¡i literare. ¥n numitul articol,
Zosin pretinde cå ar transcrie douå documente inedite, extrem de importante:

„¥ntr’adevår iatå adresa Epitropiei generale a casei Sft. Spiridon cåtre Epitropii
ospiciului de aliena¡i de lângå Monastirea Neam¡: ... [urmeazå textul].

Iatå ¿i actul medical ...” (subl. ns.).

Deci, „iatå” ¿i iar „iatå”. „Iatå”, unde? De ce nu este trecutå sursa? Era
prea lesne de verificat, falsul ie¿ind imediat la ivealå? Asemenea întrebåri îi
supårå ¿i aståzi pe cosmeticienii istoriei literare. ¥i enerveazå. ªi cum så råmânå
calmi, când ¿tiu bine cå în „documentele” lui Zosin nu este trecut nici måcar
numele ospiciului spre care era expediat „nebunul” Eminescu? Imagina¡ia
biografilor a produs scenarii însu¿ite pânå aståzi de atâta amar de lume. Când
în toate aceste lucrå(tu)ri, aparent atât de bine închegate, e musai ca Eminescu
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så treacå ¿i pe la Neam¡, dar numai ca smintit, ¿i când Zosin este singura
fiin¡å care le sus¡ine teoria, ar fi productiv så nu-i protejeze, la rândul lor,
„¿tiin¡ifica crea¡ie”?

Din moment ce Zosin a publicat în 1903 texte inedite, despre care este
evident cå nici el n-a avut ¿tiin¡å pânå ce nu i s-au infiltrat în buzunarul de la
vestå, întrebarea: ce ¿tiau ie¿enii despre Eminescu, în prima decadå a lui

noiembrie 1886? se pune ¿i mai apåsat. Auzise cineva cå, la 6 noiembrie 1886,
Eminescu ar fi fost supus unor investiga¡ii medicale ¿i cå, urmare a acestora, trei
zile mai târziu ar fi fost internat în ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului?

Unii mai agita¡i fluturå imediat un argument: publica¡ia junimistå
bucure¿teanå Epoca a anun¡at în numårul din 14 noiembrie cå Eminescu ar fi
fost „transportat acum trei zile la månåstirea Neam¡u”, deoarece, afirmå foaia,
sånåtatea acestuia ar „merge din ce în ce mai råu”. Nici unul dintre ace¿ti
domni biografi nu se mai întreabå înså cum de o asemenea informa¡ie a ajuns
la gazetarii din Capitalå, scåpând cu totul celor din Ia¿i, strân¿i ciorchine în
jurul lui Eminescu! Nici unul dintre dumnealor nu este surprins de lipsa unui
diagnostic ¿i nu remarcå nici tåcerea absolutå care a urmat în Epoca privitor
la situa¡ia, nu-i a¿a?, de-a dreptul tragicå în care se gåsea Eminescu! Dar,
mai ales, nici unul nu conexeazå aceastå informa¡ie cu fapte ulterioare, din a
cåror cronologie putem în¡elege cå Eminescu se gåsea între douå tabere
potrivnice, care se luptau în numele lui, dar fårå så-l ia în seamå. Cât a mai
tråit Eminescu, båtålia a fost pierdutå de denigratorii lui, dar prezentul aratå
cå, scurt timp dupå moartea sa, ace¿tia aveau så câ¿tige råzboiul:

14 noiembrie 1886 – Epoca: „Sånåtatea d-lui Eminescu merge din ce
în ce mai råu”, motiv pentru care „a fost transportat acum trei zile la
månåstirea Neam¡u”.

4 ianuarie 1887 – Vlahu¡å: „Ce påcat cå nu mai avem între noi pe cel
mai puternic ¿i mai luminat talent, ce ne-a fost dat s’avem, pe fratele
Eminescu, al cårui desgust de om superior nedreptå¡it – ’l-a fåcut så se
retragå din mijlocul nostru (subl. ns.), tocmai atunci când ne era mai scump
¿i mai necesar!”

Ianuarie (zi incertå) – De la Månåstirea Neam¡ului, Eminescu îi trimite
lui Negruzzi „mai multe versuri” ¿i îl informeazå: „¥ndealmintrelea må aflu
bine ¿i sånåtos în mijlocul acestor mun¡i ¿i-¡i doresc asemenea” (subl. ns).
Negruzzi va publica doar una dintre poeziile primite (De ce nu-mi vii).
[Negruzzi så fie personajul la care se referå cel care scrie în numårul omagial
din 15 iunie 1899 al revistei Floare-Albastrå: „¥n public a transpirat numai
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atât, cå un frunta¿ literat ¿i bun cunoscåtor al lui Eminescu, posedå vre-o
15 poesii inedite de-ale poetului, pe cari are de gând a le scoate la ivealå
mai târziu”? Oricare ar fi adevårul, meritå så remarcåm unirea în tåcere a
elevatei gå¿ti de litera¡i.]

15 ianuarie – Mille vorbe¿te de „nebunul din Månåstirea Neam¡ului”.
17 ianuarie – Panu publicå replica primitå de la Eminescu însu¿i: „S-a

råspândit prin ziare ¿tirea cå a¿ fi grav bolnav. Toate aceste zvonuri, lipsite
de orice fundament, sunt råspândite, poate cu rea inten¡ie, din Ia¿i…”

18 ianuarie – Universul reproduce scrisoarea lui Eminescu, apårutå
în Lupta.

21 ianuarie – Urmare a investiga¡iilor necesare, Lupta recunoa¿te cå, prin
scurta epistolå publicatå în urmå cu patru zile, Eminescu „restabilea el singur
adevårul în privin¡a stårei lui de sånåtate” – deci, gazeta recunoa¿te public
cå Mille gre¿ise vorbind de „nebunul din Månåstirea Neam¡ului”, cåruia îi
imputase ni¿te påcate imaginare ¿i, în consecin¡å, Eminescu nu era în ospiciu,
ci la numita månåstire – unde, am mai spus-o ¿i vom repeta-o de câte ori va
fi nevoie, Eminescu î¿i primea coresponden¡a. „O persoanå din Neam¡u”
în¿tiin¡eazå ziarul cå „Eminescu a început a se ocupa serios ¿i a compus deja
câte-va poezii.”

22 ianuarie – Universul, rubrica ªtiri (sublinierea ne apar¡ine):
„Am reprodus scrisoarea adresatå unui confrate de d. Mihail Eminescu,

prin care rectifica o ¿tire gre¿itå ce se råspândise asupra sånåtå¡ii sale”.
Marele nostru poet ¿i-a reînceput deja lucrårile sale literare.”
25 ianuarie – Vlahu¡å apeleazå la public, cerând bani pentru Eminescu.

Nici un cuvânt despre starea de sånåtate, argumentul fiind de cu totul
altå naturå. Vlahu¡å nu vrea bani pentru aspirine sau pentru doctori, ci
pentru o pâine:

 „Tråie¿te în ¡ara asta un om într-adevår superior ¿i într-adevår sårac.
ªi cu toate acestea e un om mare, da, un om mare în toatå puterea

cuvântului. Numele lui va trece în istorie. Copiii în ¿coalå îi vor învå¡a biografia,
¿i peste câteva sute de ani va fi o chestie foarte secundarå ¿i mai de nimeni
cercetatå cine a domnit ¿i cine a fost prim-ministru în ¡ara asta cåtre apusul
veacului al nouåsprezecelea, dar nu se va gåsi om cu pu¡inå culturå care så
nu ¿tie cine-a fost cel mai mare poet, cine a fost singurul poet de-o adevåratå
valoare în zilele noastre. (...) // Eminescu n’are avere de la pårin¡i ¿i nici nu
e din stofa oamenilor cari ¿tiu så facå avere. // Eminescu e artist – ¿i arta, la
noi, se ¿tie cå nu e profesie. (...) // Eminescu e sårac. Aceasta nu e o ru¿ine,



298 Nr. 6-9Semnele timpului

pentru el, dar e o mare nenorocire ¿i pentru el ¿i pentru noi. // Ne-a scris cå’i
sånåtos. Un cunoscut al lui ne spune cå se ocupå, ¿i c’a fåcut câte-va poesii.
(...) // Ce? Nu ne mai mi¿cå nimic? Nu tresare nimic în noi la ideea cå cel
mai frumos talent, splendoarea literaturii noastre, se mistue sub greutå¡ile ¿i
cumplita discurajare a såråciei? (...) // ...vå rog så vå gândi¡i la lipsa de ori-ce
sprijin a marelui nostru poet. // Face¡i colecte, deschide¡i liste de subscrip¡ii,
organiza¡i baluri ¿i representa¡ii, contribui¡i cu ce pute¡i, pentru a face o
via¡å mai seninå acestui geniu nenorocit” (subl. ns.).

Poate ¿i mai important este înså începutul acestei scrisori deschise,
cåtre ºarå:

„Iubi¡i cititori, // Acum cinci ani, amicii ¿i admiratorii D-lui Ioan
Bråtianu au deschis, în toatå ¡ara, liste de subscrip¡ii, ¿i i-au adunat un
milion (subl. ns.). Må ab¡in de la orice reflec¡ie. Câtå nevoie avea primul
nostru ministru de acest ajutor, e un lucru de discutat... ªi regele a avut
mai deunåzi nevoe de vr’o douå spre-zece mo¿ii mari, ¿i ¡ara ’i le-a dat la
moment.”

Exemplele oferite de Vlahu¡å (îndeosebi primul, dota¡ia regelui având
altå nuan¡å) ne aratå cå sus¡inerea materialå a unor personalitå¡i nu era deloc
ceva deosebit – la urma urmei, Statul nu se hråne¿te din averile demnitarilor,
ci din taxe ¿i impozite puse cetå¡enilor, banii adu¿i de aceste surse de venit
diferind de cei proveni¡i prin completarea listelor de subscrip¡ie doar prin
faptul cå sunt lua¡i cu for¡a. Acestea fiind faptele, nimeni nu mai poate sugera
cå deschiderea unor liste de subscrip¡ie pentru Eminescu ar proba alienarea
acestuia.

4 februarie – Fotografia lui Eminescu apare pe prima paginå a ziarului
Universul (datat 5 februarie), care-l declarå „cel d’intâi poet român”, scriind
negru pe alb cå „for¡a geniului såu” i-a spulberat pe „du¿manii lui literari”,
sili¡i fie så-¿i înghitå ura fa¡å de el, fie så joace un rol de fal¿i admiratori.

Fårå datå – ¥ntr-un catalog întocmit de Arhivele Na¡ionale ale României
(Mihai Eminescu în documente de arhivå), la pozi¡ia 824 citim: „<1887 ?>
– Carte po¿talå reprezentându-l pe Mihai Eminescu. // D.A.N.I.C., col. M.
Eminescu, I/22 (1), din Colec¡ia scriitorilor români.”

Prin urmare, chiar pe când Eminescu mai tråia, s-au gåsit persoane care
så-i mediatizeze chipul. A primit el vreun drept material de pe urma vânzårii
acelor cår¡i po¿tale? Dacå ne luåm strict dupå coresponden¡a Harietei, nu. ¥n
atare ipotezå, în care de pe urma lui Eminescu s-au câ¿tigat parale ¿i înainte
ca el så se stingå, avem un motiv suplimentar så-l credem pe Caragiale, când



299Nr. 6-9 Semnele timpului

scrie: „aståzi se månâncå mul¡i bani – direct, cu opera lui, indirect, sub
pretextul numelui lui” (Ironie, iulie 1890) sau când î¿i exprimå iritarea fa¡å
de „neadevårurile absurde ce se spun de trei ani de zile pe seama lui”, care
îl revoltå, precum „scandalul cu portretele ¿i busturile puse fårå sfialå în

Universul, 5 (4) februarie 1887, pagina I (capetele de rând ale coloanei
din dreapta u¿ureazå estimarea corectå a dimensiunilor  fotografiei
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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).

Spusele lui Caragiale ¿i simpla invocare de cåtre contemporanii lui
Eminescu a du¿manilor lui literari ar fi trebuit så atragå aten¡ia biografilor.
Dar îndråzne¿te cineva så-i trezeascå din patrioticul somn?

ªi cu Legea cum råmâne, dom’ profesor?

Ilu¿trii biografi ai lui Eminescu nu s-au întrebat niciodatå cu voce tare:
în ce temei legal putea fi acesta internat în ospiciul de pe lângå Månåstirea
Neam¡ului? De exemplu: chiar admi¡ând cå s-ar fi bazat pe un certificat
medical, fie el ¿i valid, avea totu¿i Parchetul puterea så ia o astfel de decizie
de unul singur?

Ni se spune cå Eminescu ar fi fost trimis la ospiciu de cåtre Epitropia
spitalului Sfântul Spiridon, prin adresa mai sus prezentatå. Probabil, în mintea
autorului (autorilor), acest pretins document ar trebui så ¡inå locul a ceea ce
Legea numea „uå hârtie formalå cåtre medicul primar al stabilimentului,
înso¡itå de act medical în original sau în copie legalisatå”, hârtie pe care
orice autoritate care „înainteazå pe ver-un smintit la spitalul de sminti¡i” era
obligatå så o redacteze (Decretul 1012/1867, articolul 3). Problema e cå
Spiridonia nu era incluså între autoritå¡ile „în drept de a lua ini¡iativa pentru
a¿ezarea unui smintit într’un spital special”, acestea fiind: „instan¡ele
judecåtore¿ti, Prefectura poli¡iei, ¿i în lipså, Prefectura de jude¡, Primåriile
urbane ¿i pentru comunele rurale Sub-prefecturile ...”.

Dacå Legea hotårâse cå pentru ora¿ele mari doar Tribunalul ¿i Prefectura
aveau dreptul så închidå pe cineva într-un ospiciu, î¿i putea epitropia unui
spital aroga prerogative similare, doar – så zicem – pe considerentul cå
Direc¡ia generalå a Serviciului sanitar depindea pe atunci de Interne?

¥n plus, în cazul nostru, avem toate motivele så credem cå, fie ¿i în ipoteza
în care Eminescu realmente ar fi înnebunit, tot nu ar fi fost obligatoriu ca el
så ajungå în ospiciu, putând fi îngrijit acaså, de familie. Ajunge så reamintim
cå în august 1883 Matei, mezinul Eminovicilor, a venit în Bucure¿ti chiar în
acest scop, fiind înså respins (drept mårturie stå ¿i declara¡ia Clarei, so¡ia de-
atunci a lui Maiorescu), ¿i cå Harieta a încercat în repetate rânduri så-¿i scoatå
fratele din Ia¿i, aceastå veritabilå pu¿cårie fårå gratii la vedere, dar de fiecare
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datå se opuseserå „amicii”, temåtori cå, de-ar ajunge la Boto¿ani, lui Eminescu
i-ar lipsi… distrac¡iile. Paradoxal înså, tot ei aveau så afirme cå Eminescu
era tåcut, cå ¿edea unde-l puneai, în fine, cå numai om „de distrac¡ii” nu era!

Cât prive¿te a¿a-zisa lui smintealå... Dacå, în pofida eviden¡elor, se va
spune în continuare cå Eminescu ar fi fost nebun atunci când a scris La
steaua, Kamadeva, De ce nu-mi vii ¿i restul poeziilor råmase în sertarul lui
Negruzzi, dacå se va sus¡ine cå ¿i Gramatica sanscritå ¿i Laïs sunt traducerile
unui nebun, le vom în¡elege pozi¡ia, numai cå, atunci, va trebui så fim foarte
aten¡i la sensul pe care dân¿ii îl dau no¡iunii de normalitate, întrebându-ne
cu îngrijorare dacå a fi astfel „normal” chiar este un lucru îmbucuråtor.


ªmecherie de oligofren pentru biografi naivi

Scenariul lui Zosin este diabolic ¿i ne îndoim cå n-a avut un co-autor de
specialitate, råmas – cu modestie – în umbrå. Så vedem care a fost mecanismul.

Din a¿a-zisele documente „descoperite” de Zosin rezultå cå, în noiembrie
1886, destinul lui Eminescu ar fi fost înrâurit de o serie de evenimente cruciale:

1) Eminescu este re¡inut de Poli¡ia din Ia¿i, pe considerente necunoscute,
2) prim-procurorul apeleazå la competen¡a medicilor Iuliano ¿i Bogdan,
3) ace¿tia fac o rapidå „expertizå” medicalå ¿i
4) Spiridonia îl trimite pe „pacient” la ospiciu.
Så le luåm pe rând.
Poli¡ia. Indiferent ce anume ar fi fåcut Eminescu în noiembrie la Ia¿i, nu

Parchetul ar fi fost cel care l-ar fi ridicat pe Eminescu de pe stradå, ci Poli¡ia.
Iar aceasta, automat, trebuia så-¿i justifice interven¡ia, consemnând faptele
incriminate într-un proces-verbal contrasemnat de martori la acele fapte.
Ulterior, ea trebuia så emitå o adreså explicativå cåtre Parchet. De-abia apoi
procurorii puteau apela la priceperea medicilor – medici pe care nu îi
alegeau ei, dupå bunul plac –, iar o atare solicitare nu se fåcea oral, de pe
un trotuar pe altul.

Cererea Parchetului. ¥n funesta lor „constatare medicalå”, medicii
Iuliano ¿i Bogdan declarå cå ar ac¡iona „în urma requisi¡iunei D-lui Prim
Procuror din 5 Noembre 1886". ¥ntrucât hârtia semnatå de ei era document
oficial, ar fi fost obligatoriu ca pretinsa solicitare a Parchetului så fie limpede
identificatå, prezentându-se ¿i numårul ei de înregistrare. Pentru cå, indiferent
cum s-ar fi derulat lucrurile, nimeni nu putea fi internat fårå a i se întocmi

un dosar, în absen¡a cåruia orice abuz ar fi devenit posibil. Acest adevår atât
de supåråtor pentru biografi poate fi lesne demonstrat.
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Concret:
1883. Urmare a råpirii ¿i sechestrårii din 28 iunie, la Bucure¿ti a apårut

dosarul de curatelå numårul 968/1883 (tåinuit decenii în ¿ir, descoperit
accidental în 1958 ¿i mistificat ulterior de Augustin Z. N. Pop, care a înlocuit
adevårata rezolu¡ie). ¥n acest dosar bucure¿tean, între altele, gåsim ¿i solicitarea
prim-procurorului cåtre pre¿edintele Tribunalului, înso¡itå de trei piese:
certificatul medical „registrat la nr. 12535/83", „un proces-verbal” ¿i „adresa
nr. 21433 a Poli¡iei”. Deci, ¿i la Ia¿i, în 1886, fi¡uica lui Iuliano ¿i Bogdan
trebuia så fie nu numai înregistratå, ci ¿i înso¡itå de procesul-verbal al Poli¡iei,
în care så fie prezentate faptele comise de cel re¡inut, precum ¿i de o adreså
cåtre Parchet.

1889. La câteva luni dupå sechestrarea (din nou la Bucure¿ti) din
ianuarie, va fi emiså o cerere similarå, nr. 6794, din 8 aprilie 1889, prin care
G. A. Mavrus, prim-procuror pe lângå Tribunalul Ilfov, se adreseazå
pre¿edintelui aceluia¿i tribunal:

„Am onoare a vå înainta, pe lângå aceasta raportul medico-legal registrat la
Nr. 6033/89 privitor la alienatul Mihail Eminescu ¿i ve rugåm så...”

Aceste documente oficiale, cårora li se vor adåuga ¿i altele, fac parte din
dosarul numårul 645/1889. Dacå Eminescu ar fi fost internat ¿i în 1886, la
Ia¿i ar fi trebuit, deci, så se gåseascå un dosar similar. Or, acesta nu existå.

Cu tupeu, ni se cere så credem cå în anul 1886 s-ar fi putut face excep¡ie
de la Lege, Eminescu fiind internat, dar fårå a se mai cere instan¡ei
judecåtore¿ti numirea unui curator ¿i a unui consiliu de familie ¿i, mai ales,
fårå ca autoritå¡ile så mai comunice între ele prin documente oficiale. Cå se
cere, nu-i de mirare; la mijloc sunt interese nebånuit de mari. Surprinzåtor
este înså cå oameni care, aparent, au un fel de cap pe umeri sunt dispu¿i så
accepte asemenea nåscociri care, dincolo de denigrarea lui Eminescu,
constituie o ofenså la adresa inteligen¡ei ¿i demnitå¡ii tuturor.

Expertiza medicalå. Fårå a mai dezvolta acest subiect analizat în alte
pagini, aten¡ionåm cå Eminescu ar fi fost trimis la ospiciu în temeiul unui
bile¡el de câteva rânduri, în care, pe de o parte, se vorbe¿te de „accese acute,
produse probabil de gome syphilitice la creer ¿i exacerbate prin alcoholism”,
dar, pe de altå parte, se recunoa¿te cå „bolnavului” nu i s-a fåcut un consult

complet, concluziile, atât de grave, fiind trase doar „din interogatorul ¿i
conversa¡ia avutå” cu acesta. Dacå era bånuitå existen¡a unor „gome syphilitice
la creer”, de ce nu au fost cåutate sifilidele (sau cicatricele lor), urme pe
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care aceastå boalå le låsa pe trup, deci, la vedere? Dacå Justi¡ia ar putea
ac¡iona precum se spune, acceptând ca unei ipoteze fårå fundament så i se
punå masca adevårului, de ce noi, oameni care încearcå så o cerceteze, nu
ne-am întreba dacå minciunile biografilor lui Eminescu n-or fi – „probabil” –
generate de, så zicem, leziuni pe creier?

Internarea în ospiciu. ¥n ce calitate a ajuns Eminescu la ospiciul de
lângå Månåstirea Neam¡ului? Liberalul, am våzut, då de în¡eles cå ar fi fost
trimis la spitalul din Târgu Neam¡, ca la un soi de azil pentru såraci. De altå
pårere, biografii pretind cå ar fi avut statut de pacient, dar „uitå” cå nimeni
nu putea fi trimis la balamuc fårå ca înainte så-i fie întocmit un dosar „de
tutelå” ¿i fårå a-i anun¡a familia. ¥n acest sens existå trei mårturii, semnate de
P. Zosin, L. Onicescu ¿i, respectiv, Gh. Bojeicu (toate trei mincinoase,
neverificate de biografi ¿i inaccesibile publicului). Superficialitatea (la¿itatea?
complicitatea?) cu care au fost tratate documentele în cauzå nu necesitå
demonstra¡ii complicate, fiind prea båtåtoare la ochi.

N. Gane, unul dintre pretin¿ii semnatari ai trimiterii lui Eminescu cåtre
„acel ospiciu”, ar afirma cå ac¡ioneazå „¥n urma adresei parchetului de Ia¿i
¿i în baza alåturatului Certificat medical, prin care se atestå cå pacientele
Mihail Eminescu sufere de aliena¡iune mintalå”. Adresa Parchetului nu numai
cå nu existå, dar Gane (?) nu o plaseazå în timp ¿i nu precizeazå numårul ei
de înregistrare, de¿i acest lucru era obligatoriu. Pretinsul raport medical

semnat de Iuliano ¿i Bogdan se aflå într-o situa¡ie asemånåtoare. A¿a se face
cå ambele „documente” transcrise de Zosin pomenesc câte o adreså a
Parchetului, dar nici unul dintre ele nu o identificå prin date concrete, unuia
lipsindu-i chiar ¿i ziua emiterii acesteia.

De ce? Din teama cå o simplå verificare a registrelor Parchetului ar fi
dezvåluit cå e vorba de douå falsuri. Altå explica¡ie nu gåsim. De altminteri,
dacå n-ar fi a¿a, unde sunt celelalte piese care, potrivit Legii, trebuiau så
formeze presupusul dosar-Eminescu? Mo¡ al unei imaginare piramide de
documente cerute de Lege, ipotetica adreså a Epitropiei generale plute¿te în
gol, nefiind sus¡inutå cu nimic.  A¿a-zisul raport medico-legal nu poate fi
luat în calcul, deoarece se aflå într-o situa¡ie identicå. O simplå ochire aratå
cå nu este adresat cuiva anume, nefiind men¡ionat de cåtre cine anume ¿i în
ce scop a fost cerut ¿i emis ¿i, în plus, cå nu are nici el numår de înregistrare
– fapt din care, repetåm, rezultå cå nu a trecut prin mâinile autoritå¡ilor

sau, ¿i mai exact, nu a fost folosit de acestea ca act oficial.
De con¡inut ce så mai vorbim?
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Despre clipa internårii lui Eminescu, Zosin scrie doar atât: „Eminescu fu
adus la ospiciu în ziua de 9 Noembre 1886". Cine l-ar fi adus? Tåcere. O
tåcere cu atât mai suspectå, cu cât, referitor la condicile de tipul celei din
care se preface ¿i Zosin a cita, Legea impunea clar (Decretul 1012/1867,
articolul 12):

„...dacå bolnavul este trimis de veri-uå autoritate, se va însemna aceasta, numårul
hârtiei ¿i dosarul hârtiei unde s’a depus hârtia...” (subl. ns.).

Absen¡a tuturor acestor informa¡ii obligatorii prin Lege vorbe¿te de la
sine, aråtând cât credit meritå Zosin. Probabil cå, în timp, „amicii” mai vechi
sau mai noi ai lui Eminescu au în¡eles cå lucrurile scâr¡âie prea strident. ªi
atunci, neajunsul a fost cârpit prin stupida „mårturie” a inexistentului
Gh. Bojeicu. Respectivul personaj ar pretinde cå, „la venirea sa” la Månåstirea
Neam¡ului, Eminescu ar fi fost „înto-vårå¿it de un sergent”. Din aceste cuvinte
aruncate parcå în treacåt, subcon¿tientul cititorului extrage încå o „probå” cå
nebunia ar fi fost realå ¿i cå internarea s-ar fi fåcut potrivit Legii, ceea ce este
absolut fals.


ªi, totu¿i: unde e dosarul-Eminescu?

Ca de atâtea ori, måsura în care prevederile Legii sunt sau nu încålcate
într-o spe¡å, oricare ar fi aceasta, råmâne mult mai edificatoare decât opiniile
te miri cui. Referirile bâlbâite la ni¿te pretinse demersuri ale Parchetului aratå
limpede cå aceasta este cheia întregii mistificåri. Dacå, a¿a cum argumentam,
n-a existat dosarul Eminescu, unde a gåsit Zosin cele douå „documente”?
Admi¡ând, prin absurd, cå din întregul dosar scåpaserå numai cele douå foi¡e,
de ce nu a precizat acest lucru? Cum de Zosin, atât de scrupulos când interesul
i-o cere, nu observå nici måcar cå în arhivele ospiciului, pe care ne då de
în¡eles cå le-ar fi cercetat, nu existå nici un document medical privindu-l pe
un pacient numit Eminescu? Adicå, s-ar fi påstrat un fals diagnostic,
„probabil” ¿i pur orientativ, pus de medicii Iuliano ¿i Bogdan în urma unei
pretinse discu¡ii cu Eminescu, dar ar fi dispårut absolut orice document
referitor la tratamentul medical care i-ar fi fost aplicat acestuia, în decurs
de o jumåtate de an?

Mai mult, oricâtå bunåvoin¡å am avea, faptul cå Zosin acceptå fi¡uica lui
Iuliano ¿i Bogdan devine cu atât mai pu¡in de în¡eles, cu cât tocmai el scrie,
învå¡ând pe al¡ii cum så redacteze un asemenea document medical (sublinierile
din ultimele paragrafe ne apar¡in):
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„...ni s’a pårut nimerit împår¡irea raportului psihiatric în trei pår¡i: introducerea;
documentarea, care så cuprindå anamnesa (antecedentele ereditare, personale ¿i
referitoare la faptul incriminat), starea [presentå a acuzatului, katamnesa (mersul stårei
acuzatului în observare: delir, accese, impulsiuni, etc.), chestiunea simula¡iei ¿i
disimula¡iei, diagnoza; ¿i încheerea.

Partea introductivå se referå în primul loc la cererea de expertizå ¿i la întrebarea
puså asupra cazului. Se indicå apoi pe scurt faptul incriminat, asupra cåruia trebue så
vizeze raportul ¿i în special cu oare-care amånun¡ime circumstan¡ele anumite ce au dat
de bånuit asupra stårei mintale a acuzatului. (...) ¥n urmå se indicå ¿i cåile pe care s’a
cules materialul raportului: acte, marturi, rude, etc. iarå¿i cu observa¡iunile ce
circumstan¡ele le pot comporta.

¥n partea documentativå, care formeazå a¿a zicând substan¡a sau miezul raportului
psihiatric, se aranjazå datele pe cât posibil în ordine cronologicå, afarå de cazul când
o altå aranjare o altå aranjare a materialulul s’ar putea så corespundå mai bine scopului
final al raportului. Ca normå generalå se poate recomanda, prin urmare, în primul loc
descrierea antecedentelor ereditare, dupå cari så vie în ordine succesivå, antecedentele
colaterate, antecedentele personale, descrierea amånun¡itå a såvâr¿irei faptului
incriminat (toate aceste puncte men¡ionate pânå aici constituind anamnesa), apoi
rezultatul examinårei acuzatului (status praesens), starea ¿i simptomele ce se pot ivi în
timpul aflårei acuzatului în observare (katamnesa), chestiunea simula¡iei ¿i disimula¡iei
¿i în sfâr¿it diagnoza.” (Pentru detalii, vezi Anexa 12.)

Remarcåm fireasca insisten¡å cu care Zosin se referå la „acuzat” ¿i la un
anume „fapt incriminat”. A fost înså Eminescu „acuzat”? ¥n articolul Nebunia
lui Eminescu, Zosin då de în¡eles cå da, dar nu are curaj så spunå verde în ce
ar fi constat „faptul incriminat”. Viclean, el aminte¿te un pasaj din bâiguielile
Corneliei Emilian, singura persoanå care afirmå cå Eminescu ar fi fost re¡inut
de autoritå¡i din cauzå cå ar fi distrus „douå fanare”, comi¡ând astfel o faptå
dacå nu penalå, atunci aflatå la limita penalului.

Codul civil în vigoare la acea datå stipula cå acela care då frecvent semne
de smintealå, „trebuie a fi interzis” (art. 435), faptele lui „de smintire” trebuind
så fie „aråtate în scris”, printr-o peti¡ie, iar „cei ce vor cere interdic¡ia vor
înfå¡i¿a martori ¿i înscrisuri sprijinitoare cererii lor” (art. 439). Indiferent
cine ar fi înaintat cererea de punere sub interdic¡ie, „Dupå ce va primi pårerea
consiliului de familie (fra¡ii buni fiind „de drept membrii ai consiliului de
familie”, cf. art. 358 – n. ns.), ¿i opiniunea medicilor competin¡i, Tribunalul
va face interogator pârâtului” (art. 442), iar „Hotârârea asupra unei cereri
de interdic¡iune, dupå ce s-au ascultat pår¡ile, sau se vor fi chemat legal nu
va putea fi datå, decât în ¿edin¡å publicå” – subl. ns. (art. 444). Pe lângå
publicitatea procesului (care îi permitea lui Eminescu så î¿i apere cauza în
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mod deschis, putând så ridiculizeze orice acuza¡ie), deschiderea unui ipotetic
dosar de tutelå ar fi obligat Tribunalul så cheme ¿i „rudele cele mai de aproape”
ale lui Eminescu din tot „coprinsul ¡årei” (art. 359).

Cum un dosar Eminescu-1886 nu a existat niciodatå, evident cå nu-s de
gåsit nici piesele pe care ar fi trebuit så le con¡inå ¿i fårå de care nimeni nu
putea fi internat în ospiciu. ¥n absen¡a acestora, biografii jongleazå cu cele
douå a¿a-zise transcrieri ale lui Zosin, pe care îl cred pe cuvânt, în ciuda faptului
cå, repetåm, lipsa oricårui element tipic actelor oficiale (numår de înregistrare,
datå, semnåturå etcetera) aratå cå nici unul dintre pretinsele lui transcrieri nu
avea cum så treacå prin vreo institu¡ie ca document oficial. Inexistentul poate
avea efecte juridice? De altfel, nimeni nu a pretins cå în noiembrie 1886 lui

Eminescu i-ar fi fost întocmit un dosar; or acesta era un lucru obligatoriu,
a¿a cum – sub aspect formal – o dovedesc evenimentele din 1883 ¿i, dupå
douå luni de re¡inere ilegalå a lui Eminescu, cele din martie 1889.

Så punem „documentele” lui Zosin fa¡å în fa¡å cu Legea.
Dacå, a¿a cum sus¡ine Zosin, Eminescu ar fi avut „perioade de furie, de

incon¿tientå, de prozaicå întunecare a acti-vitå¡ii psihice pânå la gradul de a
utiliza ex-crementele, etc.” (subl. ns.), aceastå stare durând luni de zile, atunci
el ar fi fåcut parte dintre cei viza¡i de articolul 435 din Codul civil, care
precizeazå imperativ:

„Majorul, care este în o stare obi¿nuitå de imbecilitate, de smintealå, sau de nebunie
cu furie, trebuie a fi interzis chiar ¿i când are intervale lucide” (subl. ns.).

Când Zosin invocå unele „perioade de furie” ale lui Eminescu (informa¡ie
ob¡inutå, zice el, de la un gardian al ospiciului, nu din fi¿a de observa¡ie medicalå
a „pacientului”), o face tocmai pentru a-l apropia de starea în care Legea
impunea re¡inerea ¿i internarea lui într-un ospiciu. Aceea¿i idee se vrea a fi
transmiså ¿i prin a¿a-zisa „constatare medicalå” a lui Iuliano ¿i Bogdan, în
care, înfioria¡i de pericolul pe care Eminescu îl reprezenta pentru neamul
românesc, ace¿tia afirmå: „starea lui este periculoaså atât pentru societate,
cât ¿i pentru el însu¿i”, fiind „neapåratå nevoie de a fi internat în o caså
specialå”. Cum au ajuns la aceastå concluzie? Prin „interogatorul ¿i
conversa¡ia avutå cu Eminescu”. Ce va så zicå asta?

Ca sumå a unor întrebåri ¿i råspunsuri la acele întrebåri, interogatoriul
este, în esen¡å, altceva decât o conversa¡ie? Fire¿te cå nu. Atunci cum de, într-un
text atât de lapidar, pretin¿ii autori repetå: „interogatorul ¿i conversa¡ia”?
Explica¡ia o aflåm tot în Codul civil, în articolul 442:
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„Dupå ce va primi pårerea consiliului de familie ¿i opinia medicilor competen¡i,
tribunalul va face interogatoriul pârâtului, ¿i de nu va fi în stare a se înfå¡i¿a în camera
de chibzuire, se va face la locuin¡å, de unul din judecåtori, însårcinat cu aceasta, înso¡it
de grefier. ¥n toate cazurile procurorul va fi de fa¡å la interogatoriu” (subl. ns.).

Interogatoriul constituia unul dintre elementele esen¡iale ale interdic¡iei,
deoarece era singurul mod în care pârâtul ¿i-ar fi putut pleda propria cauzå,
dovedind, dacå era cazul, cå este victima unui abuz. Un asemenea dialog
era foarte util ¿i pentru judecåtor, ferindu-l de comiterea unei posibile
nedreptå¡i. Interogatoriul trebuia consemnat într-un document, care se ata¿a
la dosar. Cum „constatarea medicalå” face distinc¡ie între interogatoriu ¿i
conversa¡ie, este limpede cå autorul acestui document medical redactat dupå
moartea lui Eminescu în¡elege prin interogatoriu un proces-verbal,
cuprinzând întrebåri ¿i råspunsuri. Unde este acel document? Aveau pretin¿ii
semnatari ai constatårii medicale dreptul de a „face interogatoriul pârâtului”
sau aceastå prerogativå, a¿a cum aratå articolul sus citat, revenea strict Justi¡iei?
ªi-apoi, în acela¿i articol mai sus citat, este stipulat cå „tribunalul va face
interogatoriul pârâtului” fie în „camera de chibzuire” (de la Tribunal), fie
în locuin¡a pârâtului, nicidecum la Poli¡ie sau într-un ospiciu (unde pârâtul
nu putea ajunge ¿i råmâne vreme îndelungatå fårå ¿tiin¡a ¿i acordul instan¡ei
de judecatå). ¥n cazul în care Eminescu ar fi fost trimis la mai bine de 100 de
kilometri depårtare înainte de a i se „face interogariul”, mai putea så fie
respectatå aceastå prevedere? Cum Legea permitea orânduirea mai multor
interogatorii, så în¡elegem cå, de fiecare datå, fie trimiteau gardienii så-l aducå
la Ia¿i, fie o echipå formatå din judecåtor, grefier ¿i procuror båtea drumul
pânå la ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, când ar fi fost atât de simplu
ca, måcar temporar, Eminescu så fi fost internat chiar în Ia¿i?

¥n consecin¡å, socotim întru totul legitimå suspiciunea cå în „documentul”
transcris de doctorul Zosin se face vorbire de „interogatoriu ¿i conversa¡ie”
numai ¿i numai din cauzå cå autorul textului cuno¿tea Legea ¿i încerca så
acopere lacunele scenariului såu. Altfel spus, a¿a-numita constatare
medicalå urmåre¿te så ¡inå loc ¿i de raport medico-legal ¿i de interogatoriu,
care era de neocolit.

Spuneam cå procurorul (mai exact, absen¡a acestuia) constituie cheia
acestui scenariu, simptomele ¿i falsul diagnostic pus lui Eminescu fiind

stabilite de Zosin, dupå aproape douå decenii, în func¡ie de prerogativele

¿i de obliga¡iile ¿efului Parchetului.
Cu excep¡ia Harietei („ieri a avut o furie îngrozitoare”, 27 mai 1887),

nimeni, dar absolut nimeni nu pretinde cå ar fi fost martor la o scenå în care



308 Nr. 6-9Semnele timpului

Eminescu ar fi devenit furios, pierzându-¿i controlul. Existå totu¿i o unicå
sugestie în acest sens. Formulatå, bineîn¡eles, tot dupå moartea lui Eminescu,
ea provine de la aceea¿i få¡arnicå Cornelia Emilian, constanta du¿mancå a
Veronicåi:

„¥n nebunia sa... a stricat douå fanare de la uli¡å... (subl. ns).

Ipocritul personaj vorbe¿te din auzite ¿i este singura surså care ar fi auzit
de teribila întâmplare. De aceea, absen¡a oricårui document prin care anonima
„autoritate” invocatå så consemneze dezastrul provocat de Eminescu
sistemului de iluminat al ora¿ului nu ne mai surprinde. Detaliu care poate fi
semnificativ, Cornelia Emilian s-a aflat în cålduroase rela¡ii cu sociali¿tii lui
Zosin, Mor¡un sau Mille.

Eminescu a fost prezentat de absolut to¡i „amicii” ¿i inamicii lui ca fiind
incapabil så comitå vreo faptå violentå. ¥n pofida acestei realitå¡i incontestabile,
întreaga teorie a doctorului Zosin se bazeazå pe contrariu. Mai exact, el
pretinde cå în momentul pretinsei internåri a lui Eminescu în ospiciul de
lângå Månåstirea Neam¡ului, acestuia i s-ar fi pus diagnosticul: „manie
furibundå”. Alegerea diagnozei nu a fost deloc întâmplåtoare.

Furibund însemnând „apucat de furii” (L. ªåineanu, 1910), prima
constatare este cå, prin diagnosticul „manie furibundå”, Zosin contrazice
toate mårturiile din epocå, de la cele mai oneste, la maculatura cea mai abjectå.
¥n ciuda frapantelor contradic¡ii dintre el ¿i to¡i ceilal¡i, Zosin a fost luat
sub aripa caldå a biografilor, ca ¿i Cornelia Emilian, cåreia doar cå nu i s-
a ridicat statuie.

Zosin pretinde cå ar fi transcris acest diagnostic din registrul de internåri
¿i externåri al ospiciului. Fals! A¿a cum am aråtat, în respectiva condicå – un
registru tipizat – nu figura ¿i o rubricå în care så fie men¡ionat diagnosticul,
probabil din simplul motiv cå acel registru se afla în grija intendentului, nu a
medicului, iar confiden¡ialitatea trebuia respectatå.

De ce voia înså Zosin, neapårat, „manie furibundå”? Råspunsul ni-l då
tot Legea.

Cum ospiciile n-au fost niciodatå case de vacan¡å, zåvorârea cuiva între
pere¡ii unui astfel de stabiliment atrågea o mare råspundere. ¥n cazul nostru,
aceasta este atribuitå unui procuror fårå identitate, invocat în ambele
„documente” ale lui Zosin. De ce procuror? Pentru cå procurorul putea ¿i el
så cearå punerea cuiva sub interdic¡ie (ceea ce nu e totuna cu a decide în
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acest sens), în douå situa¡ii: a) „în caz de nebunie cu furie” ¿i numai „dacå
interdic¡ia nu este provocatå nici de so¡, nici de rude” sau b) când persoana
în cauzå „n-are so¡, nici so¡ie, nici rude cunoscute” (Codul civil, articolul
437). Cum se ¿tie, nici una dintre aceste condi¡ii nu era îndeplinitå. ¥n perioada
ie¿eanå a lui Eminescu, Harieta era nu doar foarte aproape de el, ci, repetåm,
chiar l-a vizitat ¿i a încercat, tocmai pe-atunci, så îl ia cu sine.

Limitarea referirilor la prim-procurorul din Ia¿i are – credem – scopul de
a restrânge numårul institu¡iilor pretins implicate în „internarea” lui Eminescu,
dând, totodatå, impresia de legalitate. Totul este cro¿etat în jurul unei singure
persoane, fårå nume, despre care se spune cå ar fi emis sau ar fi determinat
emiterea unor documente pe care nu le-a våzut nimeni. Fåcåtura este ordinarå
¿i, dacå a fost acceptatå atâta amar de vreme ca adevår indiscutabil, de vinå
sunt, în primul rând, biografii lui Eminescu ¿i mult prea obedien¡ii lor discipoli.


Doctorul Zosin, biet paravan stråveziu

A¿a cum este prezentatå de Zosin ¿i de biografii lui Eminescu, situa¡ia
din noiembrie 1886 aminte¿te de cea din vara lui 1883, când ªu¡u a iscålit
un simulacru de „certificat medical” la fel de lipsit de argument medical
solid, ca ¿i de valoare juridicå. Ini¡ial, am avut impresia cå, în compara¡ie cu
evenimentul din 28 iunie 1883, arestarea de la Ia¿i ar fi fost, din punct de
vedere formal, mai aproape de cerin¡ele Legii. Inexact. ¥n 1883, de bine de
råu, chiar s-a întocmit un dosar-Eminescu, råmas în arhiva Tribunalului.
Atunci s-au exprimat ¿i s-au angajat nominal unii  func¡ionari ai Statului. ¥n
1886, nimic din asemenea rigori juridice. Practic, potrivit biografilor de dupå
„isprava” lui Zosin, avem la rampå patru nume: Caragiani, Gane, Iuliano ¿i
Bogdan, nici unul împuternicit legal så decidå soarta lui Eminescu, ci, în cel
mai bun caz, så constate starea sånåtå¡ii lui (Iuliano ¿i Bogan) ¿i, în cazul lui
Gane, så punå în aplicare hotårârea unui prim-procuror, despre care se
vorbe¿te, fårå a se demonstra în vreun fel reala lui implicare (decizia lui
Caragiani depindea de a celorlal¡i). ¥n consecin¡å, conform acestui scenariu
prost gândit ¿i prost executat, dar bine mediatizat ¿i memorat, råspunderea
revine unui angrenaj råmas anonim.

Scenariul lui Zosin nu putea så nu fie pe placul Junimii, deoarece, astfel,
în via¡a lui Eminescu apåreau douå trimiteri la ospiciu, care, pentru public,
se „argumentau” reciproc: pe de o parte pretinsa internare din noiembrie
1886 se explica prin existen¡a „precedentului” din 1883 ¿i, pe de altå parte,
prin iluzia repetårii acelora¿i fapte, ea reducea la minimum posibilele
suspiciuni privind necesitatea primei internåri la ªu¡u. Inevitabil, apare
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întrebarea: Zosin a min¡it pentru sine sau pentru al¡ii? Råspunsul este cu
atât mai necesar, cu cât Junimea nu a reac¡ionat la abera¡iile lui Zosin, de¿i
¿tia prea bine cå adevårul era altul. La fel, Zosin a avut ¿tiin¡å de existen¡a
unor ciorne scrise, zice-se, cu aproape douå decenii în urmå ¿i pe care nu le
regåsim decât în arhiva Universitå¡ii din Ia¿i (universitate în care junimi¿tii
erau ca la ei acaså). Mai mult, în Amintirile lui, Negruzzi se aliniazå disciplinat
la spusele lui Zosin. Concluzia o trage fiecare.

Abera¡ii universitare

O „familie ciudatå”, de „oameni normali”
Vedem cå se acordå mare încredere teoriei ereditå¡ii bolii-lui-Eminescu.

Este o fåcåturå convenabilå, Ralu(ca) Iura¿cu (1816–1876) – fiica stolnicului
Vasile Iura¿cu ¿i mama lui Eminescu – ¿i familia ei nefiind suficient cunoscute.
De aceea, probabil, nici nu existå o pårere unicå asupra bolii anume pe care
ea ar fi transmis-o copiilor ei (ceea ce dovede¿te cå maculatura în care se
face referire la ereditatea „bolii-lui-Eminescu” con¡ine doar ipoteze
contradictorii, bazate pe o unicå premizå, nedemonstratå). De altminteri,
Cålinescu însu¿i constatå în paginile de început ale monografiei lui:

„Despre fra¡ii ¿i surorile lui Eminescu avem ¿tiri pu¡ine ¿i nesigure. Aceastå familie
ciudatå, asupra cåreia a apåsat o soartå tragicå, începe så fie mistuitå de legendå.
Opinia unei familii originale ¿i nevropate, în care copiii se împu¿cå din senin dupå ce
dau dovezi de sclipitoare inteligen¡å, aerul de triste¡å fatalå indicibilå, în care ace¿tia
erau înfå¡i¿a¡i de cåtre unii, se dovedesc, la lumina documentelor, falså literaturå.
Fra¡ii erau oameni normali, cu o varietate de atitudini psihologice care îi depårtau
unul de altul, unii din ei poate cu o sensibilitate prea acutå, care la o izbiturå moralå
prea mare putea så le aducå zdruncinarea sufletului. Despre vreo manifesta¡iune
patologicå hotårâtå nu avem înså, dupå cum vom vedea, nici un indiciu serios”
(subl. ns.).

Zosin afirmå altceva:

„Aceastå scurtå expunere documentatå a vie¡ei morbide a lui Eminescu ne aratå
cå avem a-face la el cu douå elemente patologice bine definite: unul constitu¡ional,
congenital sau ereditar, aceastå din urmå presupunere fiind cea mai plausibilå, cåci
doi fra¡i ai såi s’au sinucis ¿i sora care l’a îngrijit era paraplegicå de picioare din
copilårie, ¿i altul dobândit prin alcoolism ¿i sifilis. A¿a cå opiniunea D-lui Maiorescu,
cå: «dacå a înebunit Eminescu, causa este esclusiv internå» trebue¿te modificatå.
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¥n ceea ce depindea de ereditate, Eminescu s’ar fi putut men¡ine prea bine: întreaga
lui via¡å ar fi fost un bizar, dar nu mai pu¡in un geniu continuu productiv. Ceea ce
a dat caracterul grav ¿i vulgar boalei sale au fost alcoolismul ¿i sifilisul. Ca psihopat
ereditar el ar fi petrecut încå nop¡i albe, ar fi fåcut orgii, ar fi mistuit narcotice ¿i
escitante; dar inteligen¡a sa s’ar fi men¡inut la stadiul în care a produs versurile
citate la început. Ca psihopat alcoolic ¿i sifilitic el a ajuns så aibå perioade de furie, de
incon¿tientå, de prozaicå întunecare a acti-vitå¡ii psihice pânå la gradul de a utiliza
ex-crementele, etc.” (subl. ns.).

Textul te laså fårå replicå, aici fiind însumat tot ceea ce poate fi mai råu
pentru un om: nebun, be¡iv ¿i sifilitic. Deci, Eminescu a fost un „psihopat
ereditar”, care a „fåcut orgii”, a avut „perioade de furie, de incon¿tientå, de
prozaicå întunecare a acti-vitå¡ii psihice pânå la gradul de a utiliza
ex-crementele, etc.” ¿i, în timpul liber, a scris Luceafårul, Glossa ¿i alte chestii
de-astea! Nåscut nebun, acest „bizar” a fost un pic ¿i „geniu continuu
productiv”? Dacå rândurile lui Zosin ne mirå ¿i nu tocmai, tåcerea criticilor
literari fa¡å de acest atac infam nu are nici o scuzå, iar îmbrå¡i¿area lor,
nici atât. ªi asta cu atât mai pu¡in cu cât Chibici-Revneanu, unanim prezentat
ca „prieten intim” al lui Eminescu, nu îndråzne¿te så scrie despre acesta
decât atât:

„¥n cele câteva reprize ale bolii, Eminescu nu avea propriu-zis manifeståri de furie
primejdioase”.

Informa¡ia prin care, a¿a cum am aråtat mai sus, G. Munteanu îi atribuie
lui Matei „fantezista ¿tire” cå Eminescu s-ar fi îmbolnåvit încå de pe când era
student în Viena se aflå plasatå în urmåtorul context:

„...ipoteza unei îmbolnåviri la Viena, prin 1870–1871 (acreditatå de I. Gråmadå
¿.a.), nu e trebuitoare ¿i, de altfel, nu se sus¡ine prin nimic. (...) Fantezista ¿tire apar¡ine
cåpitanului Matei. S-a våzut din mårturiile tuturor prietenilor ¿i colegilor cå Eminescu
era între 1870–1871 de o remarcabilå sånåtate ¿i prins în activitå¡i multiple, iar
Viena a påråsit-o numai în vara lui 1870, pentru foarte scurt timp” (subl. ns.).

La primå vedere, iatå o succintå dar binevenitå punere la punct. Falså
impresie, cåci G. Munteanu contestå o eroare evidentå, pentru a o înlocui cu
alta, ceva mai greu de demontat. ¥n locul unui neadevår prost ticluit, pune o
afirma¡ie împotriva cåreia nu existå probe indubitabile, împingând, astfel,
lucrurile din spa¡iul unei relative limpezimi, în cel al ce¡urilor tipice Dosarului
Eminescu. Astfel, de „prin 1870-1871", pretinsa îmbolnåvire este mutatå
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„pe la 1872–1874", adicå în tulburea perioadå în care Eminescu a studiat la
Berlin (despre acest interval, în care Eminescu a func¡ionat ¿i ca secretar al
lega¡iei noastre, Cålinescu scrie în monografia lui: „Via¡a pe care o duce
Eminescu la Berlin ne apare în linii ¿terse, din cauza lipsei unor amintiri de
felul celor scrise de prietenii de la Viena”).

Iatå citatul din lucrarea lui G. Munteanu:

„O legendå mult discutatå, puså în circula¡ie de Bråtescu-Voine¿ti, vrea ca
Maiorescu så se amestece ¿i în rela¡iile poetului cu Veronica, prin 1881–1882. Alega¡ia
e, de rândul acesta, superficialå ¿i nedreaptå. Maiorescu putea så vinå aici cu un sfat,
cu o pårere a lui, cum îndråznise între timp Creangå (pro), iar ceva mai târziu o va face
Slavici (contra). Opinia criticului nu putea fi, bineîn¡eles, decât defavorabilå, înså ea
mergea în sensul unei hotårâri ce apar¡inea lui Eminescu încå de pe la 1872–1874,
când ¿i-a descoperit boala ¿i i-a dedus consecin¡ele din felul cum sfâr¿ise Iorgu, apoi
ªerban” (subl. ns.).

¥ncepem prin a (re)aminti ce sus¡ine „olimpianul” magistru (sublinierile
ne apar¡in):

„Cei ce cunosc date din familia lui ¿tiu cå la doi fra¡i ai såi, mor¡i sinuci¿i, a
izbucnit nebunia înainte de a sa ¿i cå aceastå nevropatie se poate urmåri în linie
ascendentå” (Eminescu ¿i poeziile lui).

¥ntrucât mul¡i istorici literari dau drept certå informa¡ia cå Nicu ar fi fost
bolnav de lues, acesta fiind motivul pentru care s-a sinucis (1884), dacå
l-am lua în seamå pe G. Munteanu, ar trebui så credem cå, în total, Eminescu
a avut trei fra¡i afecta¡i de aceea¿i „boalå”, nu doi, cum afirmå magistrul, nu
unul (¿i, poate, ¿i Raluca Eminovici, mama lui Eminescu), cum då de în¡eles
Caragiale, ¿i nici doi fra¡i ¿i-o sorå, cum depune mårturie Slavici:

„Pe cât ¿tiu eu, nu din acte medicale, nici din adeverin¡e oficiale, ci din spusele
prietenului meu M. Eminescu, el a avut doi fra¡i mai mari ¿i o sorå mai mare, d-na
Drogli, care s-au sfâr¿it tot cam în felul lui, ¿i nu o datå era nelini¿tit de gândul acesta”
(subl. ns.). [NotåNotåNotåNotåNotå: Aglaia a murit dupå Eminescu, în 1900, deci acesta nu avea cum så
fie „nelini¿tit” din cauza felului în care s-a stins.]

Mai limpede nici cå se poate! Nici unul dintre cei cita¡i nu spune adevårul,
dar, dacå magistrul ¿i Slavici mai pot fi în¡ele¿i – „gre¿eala” slujind
intereselor lor imediate – ca ¿i Caragiale, care nu se pronun¡å explicit, pozi¡ia
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lui G. Munteanu nu mai are absolut nici o scuzå, cåci a perpetua cu bunå-¿tiin¡å
råul poate fi mai grav chiar decât a-l produce.


Fiecare face ce poate. Unii mint.

Aici se impune o digresiune, motivatå atât de modul greu calificabil în
care anumi¡i istorici literari îi prezintå pe Eminescu ¿i familia lui, cât ¿i de
unele exprimåri orale, fåcute recent cu voce puternicå ¿i pe ton senten¡ios,
dar la fel de lipsite de argument ca de-o sutå de ani încoace. Cei care socotesc
fie cå „biografismul” ar fi pågubos, în general, fie cå el poate con¡ine trimiteri
cåtre oricine, mai pu¡in anumite entitå¡i, aprioric declarate inocente, ne conving
din nou cå, odatå însu¿itå, minciuna este apåratå ca un bun personal. Se
spune cå adevårul ar ie¿i greu la luminå. Nu-i a¿a; el råzbate u¿or, se aflå
mereu sub ochii no¿tri, dar slåbiciunile umane fac så fie greu acceptat.

A¿adar, zice G. Munteanu, Eminescu ¿i-ar fi „descoperit boala” încå
„de pe la 1872–1874" ¿i, de aceea, încå de pe atunci se hotårâse så nu se
însoare? Este aberant, fie ¿i numai din simplul motiv cå în 1872 tråiau atât
Iorgu, cât ¿i ªerban, primul decedând în 1873, iar celålalt – pe care Eminescu
îl aprecia foarte mult – un an mai târziu. ¥n consecin¡å, dacå Eminescu ar fi
fost bolnav, ar fi cunoscut acest lucru ¿i ar fi „dedus consecin¡ele din felul
cum sfâr¿ise Iorgu, apoi ªerban”, aceasta nu se putea petrece decât dupå

1874, adicå nu în perioada inginere¿te indicatå de ilustrul biograf. ¥n plus,
de¿i lanseazå strania ipotezå a îmbolnåvirii de sifilis a celor doi fra¡i Eminovici,
Munteanu nu se întreabå nici o clipå cum se explicå faptul cå ace¿tia nu au
încercat så-¿i trateze ipotetica maladie, mai ales ¿tiut fiind faptul cå ªerban
era un medic foarte bun. ¥ntr-o epistolå cåtre ai såi, Eminescu se referå atât la
Iorgu, cât ¿i la ªerban:

„Berlin, în 17 iuni 873
Scumpii mei pårin¡i,
De douå ori am scris lui Iorgu ¿i n-am cåpåtat nici un råspuns, a¿a încât nu ¿tiu

cum vå afla¡i acaså ¿i tåcerea fratelui må împle de nelini¿te. Afarå de aceea i-a scris ¿i
ªerban de douå ori ¿i, dupå cum mi-a spus înainte de vro 4 zile, nici el nu cåpåtase încå
råspuns. Vå rog dar a må scoate din aceastå nelini¿te ¿i a-mi råspunde numaidecât în
urma primirei scrisorii de fa¡å. Pe la finea lui august sau începutul lui septemvrie gândesc
cå mi-oi ispråvi esamenele ¿i m-oi întoarce-n ¡arå. A¿tept cu neråbdare capåtul vie¡ii
mele de student, care desigur cå pentru mine numai plåcutå n-a fost.

Pe ªerban îl våd rar, cåci ¿ede foarte departe de mine. Dacå vorbesc cu el despre
afacerile lui, el nu må clarificå niciodatå într-atâta ca så ¿tiu ce are de gând så facå.
Ceea ce ¿ti¡i d-voastre despre el ¿tiu ¿i eu... ¿i nici cred ca så-i fi descoperit el vrunui om
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din lume tot ce gândeste. Altfel el o duce destul de pasabil; are amici, cuno¿tin¡e cu doctori
germani, ¿i societatea lui e foarte cåutatå. El e ¿i membru la o societate ¿tiin¡ificå-medicalå.
Ce sânt românii cari înva¡å medicina aicea pe lângå el? Pot så zic cå dispar ... ¿i cu
toate acestea ... Eu o spun curat, nu-l în¡eleg ¿i pace. Eu gândesc cå n-ar avea decât så
se prezinte aici, la Universitate, pentru ca så-l facå de trei ori doctor, dacå nu este încå.
Aici în Berlin poartå acest titlu fårå ca cineva så i-l contesteze, scrie re¡ete, face chiar
vizite, cåci dupå legile prusiane [î]i este permis aceasta, se-n¡elege cå sub
responsabilitatea sa personalå.”

[NotåNotåNotåNotåNotå: ¥n Contribu¡ii..., A. Z. N. Pop citeazå ce scrie „boto¿eneanca
vârstnicå S. Tåutu, într-o scrisoare din 4 mai 1909":

„Mi-amintesc când a venit ªarban de la Vienna, cå pe fratele meu l-a mu¿cat un
câine de buze, dar a¿a de grozav, încât i-a spintecat gura ¿i ªarban (care era la D-na
Mavrodin, vecinå cu noi) a venit, i-a cusut buza cu atâta måestrie încât acuma nici nu se
mai cunoa¿te locul unde a fost mu¿cat.

Mai ¿tiu c-a fost chemat în consulta¡ii de Dna Maria Våsescu ¿i Dnu Alexandru
Våsescu spunea cå în via¡a lui n-a întâlnit un om cu o culturå mai vastå ca ªarban.”]

Tot G. Munteanu mai spune cå Maiorescu „î¿i va fi pus în gând de pe
acum (1872 – n. ns.) så facå din metafizicul poet un succesor la fosta sa
catedrå de filozofie” ¿i, în acest scop, ar fi încercat „a-i demonstra necesitatea
continuårii studiilor”. Apoi, istoricul întreabå cu gravitate:

„Eminescu, la aceasta, ce putea så råspundå? Cå o boalå fårå scaden¡å previzibilå,
despre care nimeni nu vorbe¿te cu plåcere, ¿i el cu atât mai pu¡in, îi definitivase
într-altfel planurile de viitor?”

Deci Eminescu nu ¿i-a terminat studiile doar pentru cå ar fi ¿tiut cå sufere
de „o boalå fårå scaden¡å previzibilå”? Atunci de ce s-ar mai fi dus la facultate,
când era a¿a de simplu så-¿i punå ¿treangul de gât, fåcând în ciudå treponemei?
De altfel, G. Munteanu se contrazice, cåci, dupå ce o nevoie de moment îl face
så pretindå cå Eminescu ar fi ¿tiut din 1872 de „boalå”, în alt context o laså
mai moale cu exactitatea aceasta u¿or funebrå, afirmând cå ¿i-ar fi descoperit
„boala” „pe la 1872–1874". Concluzia este una: istoricul nu are argumente.
El bånuie¿te. ªi bånuiala lui nu se întemeiazå pe vreun fapt concret,
indubitabil, ci pe limitele unui scenariu de el prestabilit, între care trebuie så
se încadreze masa informativå, folositå ¿i adaptatå uneori nevoilor autorului.

Cât prive¿te intervalul 1872–1874, så vedem, extrem de succint, cam ce a
fåcut Eminescu în ace¿ti ani:
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1872 – Martie: O cunoa¿te pe Veronica, sositå la Viena.  La 18 martie
scrie la Ipote¿ti: „Scumpii mei pårin¡i, // Anul acesta e într-adevår un an
nefast pentru mine. Abia am scåpat de catarul de stomac ¿i de gålbinare ¿i
m-a cuprins o aprindere de ma¡e care-a ¡inut trei såptåmâni ¿i era så må
coste via¡a. (...) În vremea din urmå am mai cåpåtat durerea de urechi care
...” Mai-iunie: Din motive strict financiare, påråse¿te Viena, mergând la
Ipote¿ti. Septembrie. Se aflå la Ia¿i, unde participå la o parte din ¿edin¡ele
Junimii („a fost totu¿i nelipsit de la reuniunile societå¡ii, devenind stâlpul ei
central” – Cålinescu). Octombrie: Ajunge la Berlin. 12 decembrie: Se înscrie
la Facultatea de Filozofie a Universitå¡ii berlineze. 

1873 – Ianuarie–august: Urmeazå cursurile de istorie, filozofie etc.
Iunie: Th. Rosetti, agentul diplomatic al României la Berlin, îi spore¿te
retribu¡ia de secretar al agen¡iei diplomatice.

1874 – Aprilie: Se redeschid cursurile la Facultå¡i. August: Revine în
ºarå, dupå ce trece prin Königsberg, Cracovia ¿i Lemberg. ¥n  România, stå
scurt timp la Ipote¿ti ¿i la Boto¿ani, apoi se stabile¿te la Ia¿i, unde, din 29 august,
este numit director al Bibliotecii Universitå¡ii. Noiembrie: „am mai cåpåtat
¿i o aprindere la încheietura piciorului, care se vindicå foarte încet ¿i e
foarte dureroaså. Astfel må mi¿c abia ¿i totu¿i trebuie så-mi caut de serviciu
¿i så dau lec¡ii în Institutul Academic, în care înlocuiesc pe Xenopol în cursul
de logicå” (Eminescu cåtre Ioan Al. Samurca¿ – 4);  Veronica îl invitå la
seratele ei literare;  ªerban, cel mai mare dintre fra¡ii lui, moare la Berlin,
de tuberculozå (datå incertå, foarte probabil la 15/27 noiembrie).

Eminescu neavând prieteni la Berlin, lipsesc ¿i amintirile acestora despre
el. Desigur, ceva detalii trebuia så cunoascå Th. Rosetti, care-l avea sub control,
dar acestuia i-a lipsit interesul så relateze public tot ceea ce ¿tia. ¥n schimb,
existå o mårturie indirectå: coresponden¡a lui Slavici, care era cu adevårat
bolnav de sifilis (realitate pe care istoricii au ocolit-o din motive asupra cårora
vom reveni). Iatå ce îi scrie Slavici lui Negruzzi, la 31 decembrie 1873:

„N’am decât trei rane deschise ¿i sperez cå în 8-10 zile se vor închide ¿i aceste. ¥n
ianuarie nu cred înså cå voi putea påråsi spitalul. Sunt slab la constitu¡ie ¿i lipsit de
sânge; nu suport nici cura de mercuriu nici aceea de iod, decât în dose foarte mici,
recipiate ca sublimat în båi.”

Cu vreo douå såptåmâni înainte, afirmå într-o altå epistolå cåtre acela¿i:

„Am în¡eles, cå ¿i Xenopol a trecut p’in necazul meu. Ei bine! Cu asemenea tovarå¿i,
calea-mi pare mai u¿oarå” (8 decembrie 1873).
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Dacå Eminescu ar fi fost ¿i el bolnav, în vreunul din anii anteriori, nu l-ar fi
adåugat Slavici lui Xenopol, când aproape cå nu e scrisoare cåtre Negruzzi
în care ¿irianul så nu-l pomeneascå? Or, chiar ¿i la 1 februarie 1874, numele
lui Eminescu nu îi aduce aminte de sifilisul care-l rodea pe el, ci îi treze¿te cu
totul alte amintiri:

„Din când în când må visiteazå câte un «cunoscut» ori «stimåtor». Nu este înså
nimeni un al doilea Eminescu, care så ¿tie a suscita gândiri distrågåtoare în sufletul meu.”

De-ar fi ¿tiut Eminescu pe cine alinå...
Târziu, peste decenii, Slavici este foarte precis: „Eminescu s-a îmbolnåvit

în vara anului 1883...” Luatå în sensul strict al cuvintelor, afirma¡ia contrazice
teoria adep¡ilor sifilisului, deoarece era imposibil ca, în nici ¿ase luni,
Eminescu så contracteze boala ¿i så-i parcurgå primele douå faze, ajungând
atât de rapid în aceea în care devine posibilå apari¡ia unor leziuni pe creier,
cu toate urmårile ce decurg de aici.

Slavici: „Sunt îndeosebi oameni care se socotesc încredin¡a¡i cå
Eminescu n-a fost niciodatå pe deplin sånåtos. Adevårul este cå el nu era un
om a¿a-zis normal, întru toate deopotrivå cu ori¿icare Stan ¿i Bran. Fiind
suflete¿te mai presus de cei mai mul¡i dintre contimporanii lui, el avea
deosebitul såu fel de a vedea lucrurile ¿i pozi¡iunea omului în lumea aceasta.
Ceea ce altora li se pårea lucru de mare însemnåtate pentru dânsul era ceva
de nebågat în samå. El nesocotea îndeosebi propriile sale interese materiale
¿i era mereu preocupat de ale altora. Nepåsåtor în ceea ce prive¿te nevoile
cu care avea så se lupte, el lua parte la bucuriile ¿i la durerile altora,
exagerându-le chiar pe aceste câteodatå. E deci lucru firesc cå foarte mul¡i
dintre oamenii normali sau a¿a-zi¿i «cumin¡i» îl socoteau «¡âcnit», «într-o
ureche», dacå nu chiar nebun. Judecat înså dupå adevåratul såu fel de a fi,
el a fost în toate împrejurårile cel mai cuminte om” (subl. ns.).

Din ultima frazå deducem cå doar anumite aparen¡e sau gre¿ite cunoa¿teri
(provocate, poate, de intrigi?) îi determinau pe al¡ii så-l creadå „¡âcnit”. Dacå
acesta a fost adevårul, de¿i nimic nu-l atestå înainte de 1883, explica¡ia ar
putea sta în faptul cå, în general, despre poe¡i lumea are are astfel de impresie,
poate tocmai pentru cå nu to¡i sunt capabili så priceapå limbajul poetic – limbaj
care, adesea, este rod (¿i) al unui temperament pe måsurå.

Referitor la „propriile sale interese materiale” – despre care Slavici,
fidel ecou al lui Maiorescu, afirmå cå Eminescu ¿i le-ar fi nesocotit –, Caragiale
¡ine minte altceva:
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„S-a sus¡inut cå dispre¡uia averea... E un neadevår – pe care nu-l poate spune
decât sau cine n-a cunoscut pe poet sau cine... vrea så spunå un neadevår – o afirm eu
aci cu siguran¡å cå afarå de teorii de teorii fantaziste, psihologice, etnice, etice, estetice,
¿cl. nu voi cåpåta nici o dezmin¡ire serioaså. L-am cunoscut, am tråit lângå el foarte
aproape vreme îndelungatå ¿i ¿tiu cât de mult pre¡ punea pe plåcerile materiale ale
vie¡ii. L-am våzut destul de adesea scrâ¿nind de lipså. Contrarietatea patimilor, dorul
vag de poet, acel dor de care se depårteazå ¡inta cu cât îi pare lui cå se apropie de
dânsa, îl aruncau, ce-i drept, în cea mai întunecatå melancolie, dar nu-l zdrobeau
niciodatå; lipsa materialå înså îl excita, îl demoraliza, îl sfârâma cu desåvâr¿ire... da,
dar era prea mândru ca så se plângå de asta ¿i mai ales acelora ce trebuiau s-o în¡eleagå
nespuså (subl. ns.).

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. Da, era
risipitor pentru cå iubea ¿i el plåcerile brutale ale vie¡ii; ¿i doar are ¿i un om de valoare
dreptul så doreascå aceste plåceri; da, nenorocirea lui era de un fel moral, ¿i tot nenorocit
ar fi fost dispunând de ori¿icâte mijloace; înså, fiindu-i sufletul atât de iritabil, îi mai
trebuia ¿i trupul chinuit ¿i nemângâiat? ¿i ob¡inerea bunurilor lume¿ti i-ar fi sporit ori
alinat chinul sufletesc?” (Ironie).

 „Acest Eminescu a suferit de multe, a suferit ¿i de foame. Da, dar nu s-a încovoiat
niciodatå; era un om dintr-o bucatå, ¿i nu dintr-una care se gåse¿te pe toate cårårile.

Genera¡ii întregi or så suie cu pompå dealul care duce la ªerban-vodå, dupå ce vor
fi umplut cu nimicul lor o vreme, ¿i o bucatå din care så sco¡i un alt Eminescu nu se va
mai gåsi poate” (¥n Nirvana).

¥n literatura de specialitate este intens folosit portretul fåcut lui Eminescu
de cåtre Caragiale în articolul ¥n Nirvana. Axatå îndeosebi pe alåturarea
extremelor  („vesel ¿i trist; comunicativ ¿i ursuz ...” etcetera), aceastå descriere
nu relevå un om anormal, pendularea necontenitå dinspre bine spre råu ¿i
înapoi fiind motorul vie¡ii. De altminteri, în ciuda aparen¡elor, Caragiale însu¿i
nu a fost mult diferit. (La altå scarå, Helvetius constata încå din 1773:
„caracterul ¿i spiritul popoarelor se schimbå o datå cu forma lor e
guvernåmânt”, motiv pentru care „diferitele forme de guvernåmânt dau
aceleia¿i na¡iuni, succesiv, ba un caracter înål¡åtor, ba unul josnic, ba
permanent, ba schimbåtor, ba curajos, ba sfios” – vezi Despre om, facultå¡ile
sale intelectuale ¿i educa¡ia sa.) ªi-apoi, ¥n Nirvana este un text care se
deosebe¿te prin cel pu¡in douå elemente de un obi¿nuit articol „la zi”, despre
problemele comunitå¡ii: este semnat de un scriitor ¿i reprezintå un necrolog.
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Din coresponden¡a celor care l-au cunoscut pe Eminescu în perioadå
berlinezå nu rezultå cu nici un chip cå acesta ar fi cåpåtat vreo boalå venericå.
¥n schimb, cei care îi acordå credit lui Slavici, ¿i între ace¿tia se numåra
¿i G. Munteanu, trebuiau så ¿tie cå, în Amintiri, „amicul” din Ardeal contestå
implicit „îmbolnåvirea” înainte de anul 1877:

„El 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 el, l-a examinat înså ¿i ne-a încredin¡at cå bubele acelea sunt cu
desåvår¿ire nevinovate, 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 un 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
urmå ståruin¡elor lui Teodor Rosetti, un onorar de câteva mii de lei pentru traducerea
în române¿te a unui volum din Fragmente (este primul volum al colec¡iei, care nu
poartå ¿i numele traducåtorului, spre deosebire de cele traduse mai apoi de Slavici, care
a primit ¿i medalia Bene merenti pentru efortul depus în cadrul Comisiei documentelor
istorice – n. ns.). A råmas ca aceasta så fie singura carte pe care så 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.”

O dovadå asemånåtoare avem ¿i de la Eminescu însu¿i, care îi scrie
Veronicåi, în 1882 (sublinierile ne apar¡in):

4 iunie: „Am fost de mar¡i seara pânå aståzi la Giurgiu. Costinescu a
promis så må împrumute cu 600 fr., din care mi-a ¿i dat 200. Cred cå tot la
Lacul Sårat o så må duc. Numai dac-a¿ putea så scap de bubele acestea
cari constituie o supårare zilnicå ¿i un chin de tot ceasul.”

6 iunie: „Dacå nu ¡i-oi scrie câteva zile, atunci så ¿tii c-am plecat. Nu ¿tiu
încå bine unde så plec: la Pucioasa, la Strunga, la Balta Albå, la Lacul Sårat,
dar destul cå de plecat trebuie så plec cåci picioarele mele au nevoie, fie de
båi sårate, fie de båi alcaline, dar însfâr¿it de båi cari au un efect determinant
asupra pielei. Tratamentul intern e stabilit deja... Fier, fier ¿i iar fier, în
formå liquidå ¿i în formå de pilule.”

24 iunie: „Cât despre bubele mele, toate s-au închis, afarå de una la
piciorul drept care e foarte îndåråtnicå” (epistolå trimiså din Constan¡a).

Viteza cu care se vindeca ectima, precum ¿i simplitatea curei aratå ¿i mai
apåsat cå tratamentul cu mercur aplicat la Boto¿ani n-a avut nici un rost benefic.



319Nr. 6-9 Semnele timpului

¥n mod normal, asemenea probe ar fi trebuit så fie arhisuficiente pentru a
convinge cå bubele lui Eminescu nu erau de naturå sifiliticå. Problema e cå
adevårul îi deranja pe cei implica¡i în conspira¡ia anti-Eminescu. De aceea, în
pofida diagnosticului pus de doctorul Kremnitz ¿i împotriva eviden¡ei, bubele
ectimei, la care se referå ¿i Slavici, au råmas „dovada indiscutabilå” cå
Eminescu ar fi fost luetic. Cå Slavici a fost speriat la început de ele, crezând
cå boala lui Eminescu ar fi „foarte primejdioaså”, råmâne foarte probabil,
¿tiutå fiind aventura-i personalå cu treponema pallida. Dar faptul cå niciodatå
el nu a fåcut o distinc¡ie între aceastå boalå de piele ¿i sifilis aratå cå se
numårå printre cei care aveau interesul ca lumea så le confunde. ªi au reu¿it
în demersul lor ticålos. Tot datoritå acestor bube este induså în eroare ¿i
Harieta. Aceste leziuni constituie temeiul nestråmutatei ei convingeri cå
Eminescu, fratele de lângå ea, ar fi fost bolnav de sifilis ¿i, deci, ¿i nebun. Iar
istoricii literari, care altfel nu-i aratå nici cea mai måruntå considera¡ie Harietei,
de data aceasta iau noti¡e dupå sentin¡ele ei medicale.

„De patru ani el este nebun, numai din sifilis încarnat ce este în corpul
lui” se tânguie¿te Harieta la 23 iunie 1887 ¿i, peste nici o såptåmânå, repetå:

„Bietul Mihai, patru ani trecu¡i nebun!”

Singurul aspect pozitiv al acestor naivitå¡i este acela cå Harieta stabile¿te
limpede cå Eminescu nu dåduse nici un semn de alienare înainte de 28 iunie
1883 ¿i cu atât mai pu¡in ar fi fost la Ipote¿ti pentru a se trata, cum bate câmpii
I. Gråmadå, citând acela¿i articol din Fântâna Blanduziei, publicat de Emiliancå
în otråvitul voluma¿ Diverse ¿i pus mai târziu de Cålinescu în seama lui Matei.
Importan¡a care se då acestui articol de gazetå indicå limpede cå biografii
sunt în crizå de argumente.

Din clipa în care a venit în Ia¿i ca director al Bibliotecii ¿i pânå când a
dispårut ca prin farmec în Bucure¿ti, Eminescu a tråit „la vedere”, ca în vitrinå.
Dupå 1877, s-a fåcut referire la „nebunia” lui numai în douå-trei texte, apårute
în ziare cu care polemiza Timpul. Dintre acestea, cel mai dur apar¡ine lui Nicolae
Xenopol (frate cu istoricul), devenit din 1882 gazetar la Românul, ziarul
guvernamental:

„Aveam pânå acum pe omul care se crede cuco¿, pe acel care-¿i închipuie cå-i
umbrelå ¿i stå toatå ziua într-un ungher pentru a se usca etc., dar pe omul care se crede
român ¿i vorbe¿te de «sângele stråmo¿ilor», fiindcå ¿i-a schimbat termina¡ia numelui
din ovici în escu, aceasta nu s-a mai våzut. Desigur cå doctorul Maudsley, în vreo nouå
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edi¡ie a cår¡ii sale Pathology of Mind, va trage toate foloasele din egzemplul ce-i
aducem aici. Ne e teamå înså cå Mausley va rândui d-lui Eminovici o curå îndelungatå
în vreun stabiliment bunåoarå la Mårcu¡a” – subl. ns. (vezi Telegraful, Un critic de la
«Timpul», d-l Mihai Eminescu, 2 aprilie 1882).

(Notå. Coinciden¡å, într-un fragment dintr-o nuvelå neterminatå de Eminescu ¿i intitulatå
de Cålinescu – mai mult sau mai pu¡in inspirat – Avatarii faraonului Tlà, întâlnim un personaj
– cer¿etorul – care se credea coco¿, din acest motiv fiind batjocorit ¿i terorizat de copii:

„Azvârleau pietre dupå el ... ¿i plângea sårmanul [idiot, adaugå M. Cimpoi – n. ns.] ¿i
striga din toate puterile:

– Cucurigu!...” – text conform M. Eminescu. OPERE, volumul VII)

Aceste ironii – cårora Eminescu le-a råspuns în Timpul (8 aprilie 82) –
råmân excep¡ii ¿i, oricum, pamfletul nu numai cå n-a fost niciodatå anamnezå
ori diagnostic, dar nici n-a ¡intit în sminti¡i autentici. Cu excep¡ia lui C. Mille,
pânå la decesul lui Eminescu, în 1889, nimeni nu a îndråznit så afirme public
cå acesta ar fi dat reale semne de alienare. Dacå asemenea discu¡ii ar fi avut loc,
chiar ¿i în medii mai restrânse, ele ar fost rememorate de amintitori ¿i/sau le-am
fi regåsit în jurnalul lui Maiorescu. ¥n schimb, dupå moartea lui, n-ajungeau
paginile jurnalelor ca så împacheteze amintiri, impresii ¿i pretinse confesiuni.

Pozi¡ia pro-Maiorescu a lui G. Munteanu este evidentå, oricât ar încerca
el så mascheze acest lucru. ¥n fapt, Munteanu recunoa¿te adevårurile prea
evidente, de soiul: „Maiorescu nu l-a «descoperit» pe Eminescu”, dar îl
apårå pe magistru în punctele cele mai sensibile. ¥ntre altele, el atestå „nebunia”
lui Eminescu, atestå pretinsa ereditate a bolii, contrazice afirma¡ia privind
amestecul magistrului în planurile matrimoniale ale „protejatului” ¿i atestå
(ceva mai pu¡in ferm) legitimitatea lui Maiorescu de a se socoti „«pårinte»
spiritual” al lui Eminescu. ¥n aceste condi¡ii, faptul cå G. Munteanu
autoapreciazå cå ar fi spus „destule lucruri despre ticålo¿ia maiorescianå”
nu mai valoreazå mare lucru, iar precizarea cå Hyperion. I este tezå de doctorat
cu con¡inut autocenzurat („N-am spus tot ce ¿tiam”), din teamå cå mai-marii
lumii literare „se vor scandaliza pânå acolo încât så-mi respingå lucrarea,
la sus¡inere” nu-i este nici ea mai favorabilå. Din påcate, aceasta este înså
måsura celor mai mul¡i dintre intelectuali – ¿i la noi, ¿i la al¡ii. Asta-i plåmada
¿i nu e nouå (Eminescu, fårå a pretinde cå fåcuse o descoperire, vorbe¿te de
„¿arlatanismul intelectual” ¿i de spiritul „de neadevår al «academicianilor»”
încå din 1877 – vezi Curierul de Ia¿i, 20 martie).

Chiar ¿i fårå aceste mårturisiri ale lui G. Munteanu, Hyperion. I conduce
spre concluzii similare. Autorul nu este un disident autentic, care spune doar
ceea ce crede, ci un om care-¿i calculeazå vorbele, astfel încât acestea så nu
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supere pe iritabilii procurori literari (sau, cine mai ¿tie?, chiar så vinå în
întâmpinarea a¿teptårilor lor) ¿i, totodatå, så parå publicului rostiri de
înalt curaj.

G. Munteanu spune cå Iorgu ¿i ªerban Eminovici ar fi fost (¿i ei) bolnavi
de sifilis. Argumente? Dar i-a cerut cineva a¿a ceva, ca så se complice în
asemenea hal?

Så-i privim pe rând, pe fra¡ii mai mari ai lui Eminescu.

Iorgu ¿i Conu IancuIorgu ¿i Conu IancuIorgu ¿i Conu IancuIorgu ¿i Conu IancuIorgu ¿i Conu Iancu

Cea mai vânturatå relatare referitoare la Iorgu (G[h]eorg[h]e) Eminovici
este cea a lui Caragiale. Dintr-o falså pudoare, mul¡i se sfiesc s-o punå la
îndoialå, ca ¿i cum a corecta gre¿eala unei personalitå¡i ar echivala cu a o
ofensa. Perpetuarea cu bunå-¿tiin¡å a erorii cuiva nu este nici act prietenesc,
nici semn de respect, ci rod al unui sinistru amestec de obedien¡å, la¿itate ¿i
viclenie. Iar acesta nu e de gåsit decât în cadrul politicii intelectualului care
se apårå pe sine, cåci numai pe sine se vede.

Caragiale, despre Iorgu:

„Mai în urmå, l-am întâlnit tot aici pe
Eminescu, cu un frate al lui, ofi¡er. Plecau
amândoi în stråinåtate – el la Viena, celålalt
la Berlin.

Militarul era frate mai mare; tot a¿a de
frumos, de blând ¿i de ciudat – o izbitoare
asemånare în toate.

Acela a mers la Berlin; în câteva luni a
speriat Academia militarå cu talentele-i ¿i a
dat un examen care l-a fåcut pe mare¿alul
Moltke så se intereseze foarte de aproape de
soarta lui, hotårât så-l ia pe lângå dânsul. Ca
så-¿i încoroneze succesul, militarul s-a dus
acaså ¿i, fårå så lase måcar o vorbå, s-a
împu¿cat. Peste mai multå vreme, când am vorbit
cu Eminescu de trista împrejurare a militarului,
el mi-a råspuns râzând:

– Mai bine! åla era mai cuminte ca noi!”
(¥n Nirvana, 18 iunie 1889 – articol publicat ¿i în cår¡ulia Emiliancei, Mihail
Eminescu. Diverse).
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Potrivit acestor rânduri, Caragiale ar fi singura persoanå cåreia Eminescu
i-ar fi dezvåluit ipotetice secrete de familie. Discu¡ia la care se referå
Caragiale, trebuie så fi avut loc dupå 1877, anul în care Eminescu s-a stabilit
în Capitalå, dar faptele evocate s-au petrecut cu mult înainte.

Prin Bucure¿ti nu a trecut doar Iorgu. Aici au stat ¿i Ilie, un alt frate al lui
Eminescu, înscris în 1861 la ªcoala na¡ionalå de medicinå ¿i farmacie ¿i ucis
de tifos în 1863 (28 decembrie), precum ¿i ªerban, înscris în acela¿i funest
an la ªcoala na¡ionalå de agriculturå din Pantelimon (octombrie), de unde,
peste doi ani, va pleca spre Erlangen, devenind student la Facultatea de
medicinå de acolo (30 noiembrie 1865).

¥n general, amintirile lui Caragiale despre primele lui întâlniri cu Eminescu
sunt de o claritate îndoielnicå ¿i nu prea con¡in date concrete. ¥n plus, bunåoarå,
surprinde ¿i cå, pe de o parte, Eminescu i-ar fi fåcut ciudate confiden¡e cu
privire la Iorgu, dar, pe de altå parte, pe la 1881, Caragiale încå nu ¿tia dacå
mama acestuia tråie¿te sau nu (se stinsese în august 1876, deci, înaintea
mårturisirii invocate). Lipsa acestei informa¡ii pare cu atât mai stranie cu cât
Mite Kremnitz pretinde: Eminescu „...îmi povestea despre mama sa, de care
adesea îi era dor”. Nu-i vorbå, nici Mite nu e tocmai credibilå, cåci îl cunoscuse
pe Eminescu la câ¡iva ani dupå moartea Ralucåi, iar dorul de cineva defunct
e parcå altceva.

Credem cå explica¡ia relatårii lui Caragiale s-ar putea afla în ultimele
douå fraze citate din articolul ¥n Nirvana, pe care, dacå le-am citi fårå så ¿tim
despre cine era vorba ¿i în ce conjuncturå fuseserå puse pe hârtie, am putea
fi u¿or descumpåni¡i de u¿urin¡a,  aproape amuzamentul, cu care un personaj
prive¿te sinuciderea fratelui såu. Evident, nu acesta a fost mesajul gândit de
Caragiale, aici întrezårindu-se pana artistului, a creatorului, care vrea så
sugereze marea deta¿are de lumesc a lui Eminescu. ¥ntr-acolo ne trimite chiar
titlul articolului, ¥n Nirvana, care se ¿i încheie astfel:

„Ferventul budist este acuma fericit: el s-a întors în Nirvana – a¿a de frumos cântatå,
atât de mult doritå – pentru dânsul prea târziu, prea devreme pentru noi”,

Nirvana fiind „stare misticå de fericire, presupuså a fi realizatå prin
eliberarea de grijile vie¡ii, de suferin¡e ¿i prin contopirea sufletului individului
cu esen¡a divinå, cu ajutorul contempla¡iei ¿i al ascezei” (DEX). ¥n vreme
ce în aceastå explica¡ie Nirvana apare ca un fel de „rai pe påmânt”, o ¡intå ce
poate fi atinså în timpul vie¡ii, L. ªåineanu afirmå cå Nirvana „constå mai
ales în credin¡a, cå omul expiazå, într’un ¿ir de existen¡e indefinite, påcatele
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ce a fåcut într’una precedentå, ¿i în nåzuin¡a de a merita repaosul final sau
nefiin¡a (nirvana), adicå mântuirea sufletului, care înceteazå de a rena¿te ¿i
prin urmare de a expia” (a expia provine din latinescul expio, -are, ¿i înseamnå
a împåca, a curå¡i prin jertfå, rugå etcetera; a plåti, a ispå¿i).

Mai apropiatå de sensul dorit de Caragiale pare så fie låmurirea din
Enciclopedia Minerva: „Nirvana (sanscr. = stângere), în filos. buddhistå
tendin¡a renun¡årii la voin¡a de a tråi, la via¡a påmânteascå ¿i plåcerile ei ¿i
uitarea de sine prin confundarea în nimicnicie; singurul mijloc, prin care se
ajunge la isbåvirea de suferin¡i”. ¥n fapt, a¿a cum se ¿tie, lucrurile sunt mult
mai complicate, fie ¿i numai din motivul cå atingerea Nirvanei este altceva
decât a merge în grup la picnic ori a intra în discotecå, unde toatå lumea
ascultå aceea¿i muzicå.

¥n subcapitolul intitulat „Calea care duce cåtre Nirvana”, din Istoria
credin¡elor ¿i ideilor religioase, Mircea Eliade explicå:

„Buddha nu då deloc o «defini¡ie» a Nirvanei, dar revine neîncetat asupra unora
din «atributele» sale. El afirmå cå oamenii numi¡i arhat (sfin¡ii elibera¡i) «au atins
fericirea de neclintit» (Udana, VIII, 10), cå Nirvana «este beatitudine» (Anguttara, IV, 414),
cå el, Preafericitul, «l-a atins pe Cel Nemuritor», ¿i cå ¿i cålugårii îl pot atinge: «Vi-l
ve¡i însu¿i încå din aceastå via¡å, ve¡i tråi bucurându-vå de Cel Nemurtitor» (Majjhima,
I, 172). Arhatul, «chiar din aceastå via¡å, întårit, nirvanizat (nibutta), sim¡ind fericirea
în sine, î¿i petrece vremea cu Brahman.”

Iar în subsol, precizeazå:

„Trebuie totu¿i fåcutå o deosebire între Nirvana «vizibilå», adicå accesibilå în
timpul vie¡ii, ¿i parinibbana (în alte locuri, parinirvana – n. ns.), care se realizeazå la
moarte”.

Caragiale prive¿te Nirvana prin prisma cre¿tinismului ¿i tinde s-o substituie
Raiului: „Lupta a fost groaznicå. ¥ncercarea, drumul cåtre Nirvana, a fost
tot a¿a de dureroaså cât ¿i de strålucitå”. Nirvana nu se atinge prin încercåri

de soiul celor la care a fost supus Iov, de exemplu, ci prin puterea sinelui de
a se deta¿a de mediu ¿i chiar de propriul trup. De asemenea, dacå ar fi så nu
¡inem cont de numele autorului acestor rânduri ¿i de scopul lor, am putea
spune cå fraza de încheiere („...el s-a întors în Nirvana – a¿a de frumos
cântatå, atât de mult doritå – pentru dânsul prea târziu, prea devreme pentru
noi”) este un simplu tiv literar, cåci Nirvana nu e niciodatå ceva „prea târziu”
pentru cel care aspirå la ea, iar plecarea lui Eminescu „prea devreme” pentru
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ceilal¡i råmâne o formulå de polite¡e, så zicem, ¿tiut fiind cât de nebågat în
seamå a fost acesta dupå 1883 – din påcate, inclusiv de Caragiale.

¥n privin¡a lui Iorgu, Caragiale face o confuzie (cu atât mai explicabilå,
cu cât el l-ar fi våzut o singurå datå ¿i doar pre¡ de câteva minute pe acest
frate, cåruia i-a uitat ¿i numele). Textul lui, repetåm, nu este nici måcar „noti¡å
biograficå”, ci necrolog, pentru a cårui redactare autorul s-a silit så aducå la
luminå amintiri care nu valorau mai nimic în orice alte împrejuråri, spre a
alege dintre ele pe cele care puteau fi mai semnificative atunci, în acel scop.
Identitatea fratelui invocat conta prea pu¡in, important fiind cå fusese de
acela¿i sânge cu defunctul. Iorgu era un simbol, iar simbolurile nu sunt
neadevåruri, dar nici realitå¡i absolute, ci reprezentåri care au la bazå
coresponden¡e analogice, subîn¡elese, frecvent asemånåtoare, de la om la
om, ¿i, cu toate acestea, întotdeauna unice. Jocul ideilor a permis så se comitå
o eroare nevinovatå (cel pu¡in, a¿a ne place så credem, neexistând deocamdatå
indicii în alt sens), care nu conta mai deloc în contextul de atunci, din iunie
1889, dar care avea så cântåreascå extrem de mult mai târziu, când a fost
tenden¡ios interpretatå.

O posibilå explica¡ie a confuziei credem cå se gåse¿te într-un paragraf
din monografia lui Cålinescu (care nu face înså nici o legåturå cu relatarea
lui Caragiale):

„Prietenii care-¿i amintesc tinere¡ea lui Eminescu, sub impresia de mai târziu a
operei sale cu formula pesimismului, sau sub aceea a boalei care l-a råpus, sunt înclina¡i
så ne înfå¡i¿eze via¡a poetului într-un ton sumbru ¿i dezechilibrat. ¥ntr-aceasta este ¿i
o dozå de inculturå ¿i naivitate. ¥ntr-o zi, Bari¡iu primi de la un coleg bucovinean, care
se sinucisese, Alex. Procinkievicz, urmåtorul bilet: «Moriturus te salutat. Dupå cum ¡i-am
promis. Adio!» Studentul fågåduise cå se va împu¿ca ¿i, întocmai ca ¿i doctorul din
Nora, î¿i vestea acum prietenii. Eminescu primi aceastå ¿tire aprobativ: «Bine a fåcut
Procinkievicz. Via¡a e un moft, o prostie.» ªi de aici discu¡ie aprinså despre voin¡a
oarbå de a tråi ¿i Nirvana, cu largi referin¡e din Schopenhauer din partea lui Eminescu.”

Så fi fost Caragiale influen¡at de aceastå întâmplare, atunci când a scris
despre Iorgu? Så-i fi jucat memoria o festå?

Un lucru este cert: la 2 aprilie 1909, Matei – ale cårui amintiri, e drept, nu
sunt mereu foarte exacte – îi scrie lui Corneliu Botez câteva cuvinte menite så
explice ale cui sunt cele 4 fotografii pe care i le trimite. La punctul, „b)” citim:

„A fratelui meu Iorgu, fost ofi¡er, care a fost trimis la Berlin, ¿i despre care circulå
o anecdotå cå s-ar fi sinucis” (subl. ns.).
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Caragiale så fi fost cel care, cu sau fårå voie, a lansat aceastå „anecdotå”?
Dacå ne luåm strict dupå afirma¡ii semnate de Caragiale, indiscutabil,

acesta l-a prezentat pe Eminescu nebun („¥n capul cel mai bolnav, cea mai
luminoaså inteligen¡å” – ¥n Nirvana;  „Când era în culmea func¡ionårii,
ma¿ina cea admirabilå s-a stricat deodatå; regulatorul, care avea de la
început în aliajul såu un punct ¡âcnit, s-a frânt în toiul mi¿cårii: «Organele
erau acum sfårâmate ¿i maestrul nebun!»”; „Moartea – ea a desåvår¿it
opera nebuniei” – Ironie). Dar nici el nu prezintå, fie cât de vag, manifestarea
respectivei „nebunii”, ci elemente aflate la limita dintre real ¿i metaforå. De
asemenea, folose¿te deduc¡ii care pornesc de la premiza cå informa¡iile pe
care le de¡inea el ar fi corecte. Bunåoarå, explica¡ia pe care o då atitudinii lui
Eminescu, dupå întoarcerea acestuia din Italia (Ironie, iulie 1890):

„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” (subl. ns).

Timiditatea ar fi fost, a¿adar, efectul a „tot ceea ce i se întâmplase”. Dar
„ce i se întâmplase”, de fapt? Caragiale ¿tia doar din auzite, nu fusese martor,
iar nouå nu ne spune nici pu¡inul pe care-l cuno¿tea. De altfel, în acela¿i
articol, el prezintå astfel reîntâlnirea cu Eminescu, dupå ce acestuia „i se
întâmplase” ceea „ce i se întâmplase”:

„A trecut apoi câtva timp ¿i l-am revåzut. ¥ntâia crizå trecuse; nu mai era acela¿i
om, dar era un om ca to¡i oamenii, cu mintea normalå, întreagå, ¿i tocmai de aceea nu
mai era acela¿i om (subl. ns.).

Acestea sunt singurele argumente ale lui Caragiale, privind „alienarea”
lui Eminescu. Din spusele lui în¡elegem cå „bolnavul” ar fi parcurs o
perioadå în care n-ar fi fost „cuminte”, dar nu ne spune în ce consta, concret,
necumin¡enia.

La fel, relatarea lui Caragiale nu este un adevår atestat de documente
nici în cazul lui Iorgu Eminovici. „Ca så-¿i încoroneze succesul, militarul
s-a dus acaså ¿i, fårå så lase måcar o vorbå, s-a împu¿cat”, zice dramaturgul.
La o lecturå gråbitå, de aici, am putea în¡elege cå, abia ajuns la Ipote¿ti
venind de la Berlin, Iorgu ar fi descålecat ¿i s-ar fi dus a¡å cåtre locul în care
s-ar fi sinucis. Or, n-a fost deloc a¿a. Certificatul de deces nu atestå acest
lucru nici måcar dupå ce a fost „îmbunåtå¡it” cu adåugirile atât de necesare
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unora. Iorgu s-a întors în ºarå în toamna lui 1872, mergând întâi la Boto¿ani:
„Tata mâne trebuie så fie la Boto¿ani, unde aproape de 6 såptåmâni må aflu
împreunå cu Iorgu, care a fost foarte bolnav ¿i încå este” – ªerban cåtre
Eminescu, 3 noiembrie 1872. Potrivit Cronologiei mediatizate prin CD-ROM-ul
lansat în anul 2000 de Centrul Na¡ional de Studii «Mihai Eminescu», la
„Sept. 14. Grav bolnav de tuberculozå, Iorgu Eminovici se întoarce la Ipote¿ti
pentru a fi îngrijit de familie”. Nu ¿tim pe ce anume se bazeazå aceastå
informa¡ie atât de precis a¿ezatå în timp, dar, datå fiind mica distan¡å dintre
Ipote¿ti ¿i Boto¿ani ¿i cum ªerban nu precizeazå dacå Iorgu se afla sau nu în
spital, ea este plauzibilå. Sigur nu råmâne înså decât faptul cå, atunci când a
revenit în ºarå, Iorgu suferea de tuberculozå, într-o fazå avansatå, dar nu
s-a stins decât peste un an, la 31 octombrie 1873 (vom demonstra cå data de
21 septembrie, acreditatå de istoricii literari, este eronatå).


Era Iorgu „blând” ¿i de o „izbitoare asemånare în toate” cu Eminescu,

cum î¿i aminte¿te Caragiale, sau are dreptate Matei, care, orice s-ar spune,
era mai bine informat ¿i care îl prezintå astfel: „Nalt, pår, musta¡å negre,
ochi cåprii, pielea albå, sombru, când râdea, se schimba vremea”? ¥n schimb,
pentru Matei, „blând” ¿i „bun la suflet” a fost Nicu, alt frate. Problema e cå
Nicu nu era ofi¡er ¿i nici nu se ¿tie så fi plecat vreodatå cu Eminescu spre
Occident (de altfel, exceptându-l pe Caragiale, nici în cazul lui Iorgu nu mai
existå vreo mårturie de acest soi, iar probå nici atât). Nicu este înså cel care,
într-adevår, s-a sinucis (dar numai în 1884, adicå dupå „întunecarea” lui
Eminescu – moment dincolo de care un dialog precum cel redat de Caragiale
devine imposibil).

Caragiale afirmå cå avea 17 ani atunci când l-a întâlnit prima oarå pe
Eminescu (1852 + 17 = 1869). Pe de altå parte, tot el poveste¿te cum
înamoratul Eminescu i-a citit „o bucatå dedicatå unei actri¡e”, adåugând
mai încolo: „Poezia aceasta îmi pare cå s-a publicat prin 68 sau 69 în Familia
din Pesta”. Din formulare nu reiese cu claritate dacå poezia a fost publicatå
înainte sau dupå ce i-o citise lui. Cum credem cå este vorba de poezia La o
artistå (apårutå în numårul din 18 august 1868 al revistei Familia), în primul
caz, se poate deduce cå întâlnirea lor a avut loc înainte de anul 1868, când
Caragiale avea 15 ani. Imprecizia este fireascå ¿i, tocmai de aceea, afirma¡iile
lui nu trebuie tratate drept literå de lege, mai ales în ceea ce prive¿te plasarea
lor în timp. Pe de altå parte înså, nu putem nici så le schimbåm fårå a avea
argumente extrem de puternice.
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„Primåvara urmåtoare a plecat cu o trupå ambulantå de teatru prin
Moldova...”, continuå dramaturgul. Cum aståzi este prezentat drept cert faptul
cå în iunie 1869 Eminescu ar fi înso¡it trupa lui Pascaly într-un turneu prin
Moldova ¿i cum noi nu avem alte informa¡ii, admitem aceastå variantå, care
ne duce la concluzia cå Eminescu ¿i Caragiale s-au cunoscut în 1868. ¥n vara
anului urmåtor Eminescu a påråsit Capitala, unde n-a mai revenit curând,
pentru cå în toamna lui 1869 îl gåsim la Facultatea de filosofie din Viena.

Dar Iorgu? ¥n ce an ar mai fi avut loc întâlnirea cu Iorgu? Caragiale nu
exceleazå prin limpezime:

„Mai în urmå, l-am întâlnit tot aici pe Eminescu, cu un frate ale lui, ofi¡er. Plecau
amândoi în stråinåtate – el la Viena, celålalt la Berlin” (subl. ns.).

Cronologic, incertul „mai în urmå” reprezintå al treilea moment cunoscut
de Caragiale. ¥n primul s-au cunoscut, în cel de-al doilea Eminescu a plecat în
turneu „prin Moldova”, iar în cel de-al treilea s-ar fi revåzut. A mai existat
aceastå a doua întâlnire, la scurt timp? Credem cå nu.

„L-am întâlnit tot aici.” Ce înseamnå „tot aici”? „Aici” la teatru, „aici”
în Bucure¿ti, „aici” la garå, „aici” la Cap¿a? Au stat de vorbå mult, pu¡in?
Din ce anume s-a convins Caragiale cå Iorgu era „blând”? Reamintim unde
localizeazå Caragiale prima lui întâlnire cu Eminescu:

„Seara trebuia så vinå la directorul lui – astfel puteam så-l våz. (...) Tânårul
sosi” (subl. ns.).

Så ne imaginåm cå Iorgu l-ar fi înso¡it pe Eminescu în biroul unui director
de teatru, doar ca så-l poatå contempla Caragiale? Chiar så fi vrut, putea?

Så recitim ce-¿i aminte¿te Caragiale despre sfâr¿itul lui Iorgu:

„...s-a dus acaså ¿i, fårå så lase måcar o vorbå, s-a împu¿cat. Peste mai multå
vreme, când am vorbit cu Eminescu de trista împrejurare a militarului, el mi-a
råspuns...” (subl. ns.).

Este neclar de unde pânå unde, cândva, „peste mai multå vreme”,
Caragiale ar fi „vorbit cu Eminescu de trista împrejurare a militarului”.
„Trista împrejurare”... A muri la 29 de ani nu-i o „tristå împrejurare”? Desigur,
nu spre asta ¡inte¿te marele dramaturg, care cautå, pe de o parte, sinuciderea
lui Iorgu ¿i, pe de altå parte, reac¡ia indiferentå a lui Eminescu pentru a le
topi într-un unic simbol. Pentru ca Eminescu så-i fi „råspuns”, obligatoriu,
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Caragiale trebuia så întrebe înainte ceva. Cam cum putea så sune acea
întrebare despre Iorgu, astfel încât så urmeze replica:

„– Mai bine! åla era mai cuminte ca noi!”?
ªi-apoi, cum s-ar fi ajuns la aceast subiect? Cât de deschis era sau nu

Eminescu atunci când tema discu¡iilor o constituiau problemele lui
personale, de familie, ne-o dovedesc cu prisosin¡å marile pete albe din
biografia lui (amintim cå nu este cert nici måcar nivelul lui de ¿colarizare).
De altfel, din formularea lui Caragiale, rezultå cå pretinsa sinucidere a lui
Iorgu ar fi fost fapt notoriu, nu informa¡ie confiden¡ialå. Caragiale prezintå
lucrurile ca ¿i când el ¿i Eminescu ar fi avut în Iorgu un subiect comun de
discu¡ie – fapt ireal.

Incontestabil, Caragiale nu pomene¿te niciodatå numele lui Iorgu.
Delicate¡e? Foarte posibil. ¥n lipsa unor dovezi, råmâne înså deschiså ¿i cealaltå
variantå: marele dramaturg nu l-a întâlnit niciodatå pe Iorgu.

Izbitoare este ¿i asemånarea reac¡iei lui Eminescu la aflarea sinuciderii
colegului lui Procinkievicz, cu comentariul fåcut de el pe marginea mor¡ii
lui Iorgu, în timpul discu¡iei cu Caragiale:

 „Bine a fåcut Procinkievicz. Via¡a e un moft, o prostie.”
 „Mai bine! åla era mai cuminte ca noi!”

Coinciden¡e? Spre edificare, så reluåm firul faptelor, potrivit lui Caragiale:
1868 – Caragiale îl cunoa¿te pe Eminescu, în Bucure¿ti.
1869 – Eminescu påråse¿te Bucure¿tii, împreunå cu o trupå de teatru.

Anul 1969 este singurul în care ¿i Eminescu ¿i Iorgu pleacå în stråinåtate ¿i,
totodatå, singurul în care Caragiale l-ar mai fi putut vedea pe Iorgu, deoarece
acesta nu s-a mai întors în ºarå decât în toamna lui 1872, pentru a nu mai
pleca decât în påmânt, la 31 octombrie viitor; în ultimele luni de via¡å a mai
pendulat de câteva ori între Ipote¿ti ¿i Boto¿ani, dar n-a mai ajuns în Bucure¿ti.
Numai cå Eminescu ¿i Iorgu n-au plecat împreunå în 1869. Iorgu a fåcut parte
dintr-o misiune militarå trimiså la Berlin, iar Eminescu, conform versiunii
consacrate, trebuie så fi ajuns la Praga, unde ¿i-ar fi fåcut prima lui fotografie,
dupå care s-ar fi înscris ca student extraordinar la Facultatea de Filozofie din
Viena. ¥n afarå de asta, anul 1869 trebuie scos din calcul ¿i deoarece Caragiale
afirmå cå întâlnirea în trei ar fi avut loc „mai în urmå” – formulare care te
duce cu gândul la un interval de timp mai mare, nu de doar câteva luni.

1870 sau ulterior – Caragiale i-ar întâlni în Capitalå pe Eminescu ¿i pe
Iorgu (imposibil, din motive deja aråtate).
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Cronologia faptelor reduce drastic optimismul. ¥n consecin¡å, devine mult
mai probabil ca personajul în care noi îl vedem pe Iorgu så fi fost, de fapt, o
compozi¡ie inspiratå (con¿tient sau nu) de douå sinucideri: a lui Nicu, care
avea calitatea de frate al lui Eminescu, ¿i al lui Procinkievicz, al cårui gest a(r fi)
fost aproape aplaudat de Eminescu.

Departe de a acuza inexactitå¡ile din articolul lui Caragiale, chiar dacå
unele dintre ele nu-¿i au justificare (precum afirma¡ia privind-o pe Ralu,
mama lui Eminescu: „de moartea ei se legau ni¿te amintiri mai crude decât
ca de o moarte normalå”), modul în care asambleazå cioburi de amintiri ¿i
de felurite informa¡ii într-un întreg este remarcabil. Informa¡iile gre¿ite
strecurate? Nu avem argumente puternice så credem cå acestea ar fi fost
deliberate (de pildå, spre deosebire de Maiorescu, Caragiale nu îl aminte¿te
¿i pe Nicu, care s-a sinucis cu adevårat). ¥n schimb, ¿tim câ¡i al¡ii au fost
indu¿i în eroare în epocå ¿i de cåtre cine. Deocamdatå, încå putem så credem
cu tårie cå în necrologul ¥n Nirvana Caragiale nu recompune evenimente cu
date biografice certe, ci o atmosferå, filtrând ¿i concentrând – poate
imprudent, uneori – un destin într-un unic strop de via¡å descriså metaforic.

Totodatå, înså, nu putem face abstrac¡ie de alte realitå¡i.
¥n primul rând, o coinciden¡å: informa¡ia lui Caragiale (18 iunie 1889)

este repetatå – sub o altå formå – de Maiorescu (în douå texte distincte, unul
datat octombrie 1889 ¿i apårut în edi¡ia IV a Poesii, celålalt, mai amplu ¿i
care-l include pe primul, publicat la 1 noiembrie, în Convorbiri literare).
Indirect, cei doi se sus¡in reciproc. O mul¡ime de alte fapte indubitabile (atât
de dinaintea lui 18 iunie 1889, cât ¿i ulterioare acestei date) atestå înså cå,
dintre cei doi, numai Maiorescu putea profita de pe urma neadevårului
despre Iorgu. Interesul magistrului era inclusiv unul avocå¡esc, în cel mai
råu sens al cuvântului.

¥n al doilea rând, literaturizarea lui Caragiale a fost preluatå de indivizi
care s-au slujit de ea ca de o armå, pentru a lovi în imaginea lui Iorgu ¿i, prin
acesta, în Eminescu. Ei sunt aceia care, în privin¡a lui Iorgu, au extras din
articolul lui Caragiale ceea ce Matei nume¿te „o anecdotå cå s-ar fi sinucis”
(2 aprilie 1909).

¥n al treilea rând, Caragiale n-ar fi putut så discute cu Eminescu despre
sinuciderea lui Iorgu, din bunul motiv cå, a¿a cum demonstreazå
documentele, acest gest care påteazå memoria militarului råmâne o inven¡ie

råuvoitoare a celor care nu ¿tiau cum så demonstreze cå Eminescu ar fi fost
alienat, „nebunia” lui având, pasåmite, caracter ereditar.
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Iorgu ¿i efectul-MaiorIorgu ¿i efectul-MaiorIorgu ¿i efectul-MaiorIorgu ¿i efectul-MaiorIorgu ¿i efectul-Maiorescuescuescuescuescu

Matei, mezinul familiei Eminovici, îl prezintå astfel pe fratele-i Iorgu,
trecut prin ¿coala militarå prusacå:

„Semåna la fa¡å cu mama. Era înalt, brun-alb; a fost trimis la Berlin ca sub-locotenent,
ata¿at cu serviciul la o companie de infanterie. Dintr-o cåzåturå de pe cal la o manevrå
în Brandemburg, a zåcut doi ani ¿i i s-a tras moartea. A murit în 1873"  „Nalt, pår,
musta¡å negre, ochi cåprii, pielea albå, sombru, când râdea se schimba vremea” (epistolå
cåtre Corneliu Botez, 11 aprilie 1909).

Cu altå ocazie, Matei scrie:

„Asupra identitå¡ii fotografiei lui Iorgu, då pe la generalul Manu care e un boier
de toatå demnitatea ¿i întreabå-l D-l general, pe la 1868–69, a fost trimiså o misiune de
ofi¡eri români la Berlin, misiune a cåreia era¡i D-voastrå pe atunci Colonel ¿i avea¡i în
misiune pe Maiorul Cantili (mai pe urmå general), pe maiorul Gorjan (mai pe urmå tot
general), pe Locot. Oteteli¿anu (mai pe urmå colonel de geniu) etc. – Era în acea misiune
¿i acest ofi¡er ¿i aratå-i fotografia ce ¡i-am trimis, ¿i cum îl chema? ªi-¡i va råspunde:
Locot. Eminovici Gheorghe. – Acela¿ lucru po¡i så-l faci ¿i cu mai pu¡in etichetå, mergând
la generalul în retragere Eusta¡iu Mihail, tot în Bucure¿ti, fost el multå vreme director
de serviciu (personal ¿i opera¡ii militare) în ministerul de resboiu, cel mai intim prietin
a lui Iorgu din toatå armata. Acestuia aratå-i numai fotografia ¿i întreabå-l cine-i?

Cu aceastå ocasie vei mai afla un lucru: Iorgu la ducerea la Berlin a mai avut ¿i o
misiune confiden¡ialå, a dus coresponden¡å secretå a Regelui, acuma nu ¿tiu, cåtrå tatål
Regelui, cåtrå Wilhelm I, sau cåtre prin¡ul de coroanå de pe atunci, mai pe urmå ¥mpåratul
Frideric III-le. Atât generalul Manu cât ¿i Eusta¡iu î¡i vor da deslu¿iri în aceastå privin¡å”
(scrisoare cåtre Corneliu Botez, 26 aprilie 1909).

Nu ¿tim dacå ¿i cu ce rezultate a urmat C. Botez sfaturile lui Matei. ªtim
înså cå, dacå s-ar fi dorit, la acea vreme încå se puteau afla multe detalii despre
Iorgu, de la „cel mai intim prietin” al acestuia. A fost preferatå înså „o
anecdotå”, în care el apare ca sinuciga¿. Nu putem demonstra cine a lansat-
o, dar ¿tim cine au fost primii care au afirmat public acest lucru ¿i mai ¿tim cå
eminescologi de vârf au acceptat aceastå gogoa¿å u¿or de contestat, cåci se
bazeazå pe un ordinar fals în acte publice, produs ulterior mor¡ii lui Eminescu.

¥nainte de a prezenta „argumentul” scriptic al celor care promoveazå ¿i
în ¿coli ideea cå Iorgu s-ar fi sinucis, socotim absolut necesar så oferim un
exemplu de „alienare biografistå” – sau cum så-i spunem? – pentru a aråta
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ce monstruozitå¡i pot cre¿te dintr-o minciunå scuipatå de Maiorescu, estetul
care ar trebui så dea de gândit prin simplul fapt cå minte prea mult ¿i prea
u¿or. La rådåcina råului se aflå prima parte a articolul Eminescu ¿i poeziile
lui, apårut în revista Junimii, precum ¿i în edi¡ia a IV-a a volumului Poesii,
unde – sub titlul Poetul Eminescu – este prezentatå de autor drept „noti¡å
biograficå”. Ea reprezintå modelul folosit de papagalii cu papion, adicå de
acei istorici literari care nu ¿tiu så facå altceva decât så preia teorii lansate ori
acceptate de cei care le-ar putea crea necazuri – profesionale sau de altå
naturå. Spre deosebire de contemporanii lui Maiorescu, care au putut fi indu¿i
în eroare (¿i) pentru cå le lipseau informa¡ii esen¡iale, papagalii cu papion au
la îndemânå documente care i-au lipsit ¿i lui Eminescu însu¿i. Totul era så fi
vrut så le citeascå ¿i så le reproducå identic.


¥n edi¡ia din 1934 a studiului såu despre Eminescu, pânå ¿i N. Petra¿cu

este obligat så recunoascå:

„S’a spus de mul¡i cå boala lui a fost o mo¿tenire din 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” (subl. ns.).

Când întâlnesc asemenea cuvinte, gândurile biografilor lui Eminescu
încep så patineze, så alunece ca Stan ¿i Bran pe coji de banane. ¥n prima
edi¡ie, din 1892, Petra¿cu nici måcar nu aminte¿te teoria „bolii ereditare”,
dar ¿amanii istoriei noastre literare se prefac a nu observa acest lucru.
Timpul trece, martorii se duc, lumea uitå vechile polemici, iar istoria literarå
are for¡e suficiente pentru a reveni cu neru¿inare asupra unei minciuni
care n-a prins în trecut. Astfel, ce n-a cunoscut nici Petra¿cu, a aflat unul ca
G. Munteanu:

„Se poate pune întrebarea dacå Eminescu va fi în¡eles avertismentul pe care îl
constituiau repetatele sale «troahne» din 1872. Dupå cum î¿i descrie simptomele, s-ar
zice cå nu. ¥nså el î¿i ascunde adevåratele gânduri, ca totdeauna în împrejuråri similare,
spre a-¿i menaja mama. Cå asupra etiologiei în¿elåtoare a luesului era suficient de
prevenit o dovede¿te, peste un an ¿i ceva, scrisoarea adresatå pårin¡ilor la 18 iunie 1873,
prin care se informa asupra lui Iorgu, ofi¡erul, lovit ¿i el între timp de înfrico¿åtoarea
boalå ¿i venit la Ipote¿ti: «De douå ori am scris lui Iorgu ¿i n-am cåpåtat nici un råspuns,
a¿a încât nu ¿tiu cum vå afla¡i acaså ¿i tåcerea fratelui meu må umple de nelini¿te. [...]
Vå rog dar a må scoate din aceastå nelini¿te ¿i a-mi råspunde numaidecât în urma
primirii scrisorii de fa¡å.» Pentru cine cunoa¿te codul epistolar eminescian, «nelini¿tea»
aceasta e un nume mai blând dat stårii cu care asculta de¿irându-se firul Moirei.”
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Peste vreo 15 pagini, biograful-cu-orice-pre¡ repetå mizerabila lui
minciunå:

„Iar acum, în loc de orice nådejde, fratele mai mare îi dådea [lui Eminescu – n. ns.]
grozava ¿tire cå ¿i la Iorgu s-a declarat boala Iuråsce¿tilor, aducându-l pe capul
båtrânului” (subl. ns.).

Råsfoim alte câteva file ¿i ajungem la punctul culminant al infamiei:

„¥ngrijit câteva timp de cåtre ªerban cu mijloacele ce se puteau afla la Ipote¿ti ori
la Boto¿ani, bolnavul în¡elese pânå la urmå cå nu-i nici o nådejde så se vindece ¿i cåzu
într-o deprimare adâncå; mai ales dupå ce fratele mai mare, terorizat el însu¿i de
semnele ancestralei maladii, gåsi un pretext ¿i luå drumul Berlinului. La 21 septembrie
1873, Iorgu î¿i curmå zilele – ca un militar ce se afla – prin împu¿care. Familia,
consternatå, încercå så tåinuiascå grozåvia, îngropându-l pe furi¿ dupå rânduiala
cre¿tineascå ¿i declarându-i decesul cu întârziere. Totu¿i vestea se råspândi, dacå preotul
care slujise la înmormântare era chemat så dea seama în fa¡a autoritå¡ilor ecleziastice.
De acum înainte, felul cum se poartå între dân¿ii cei din familia Eminovici – îndeosebi
bårba¡ii – trådeazå câteodatå ceva dintr-un veritabil co¿mar etic, din psihologia celor
ajun¿i în situa¡iile-limitå ale biologiei, simbolizatå prin clasicul episod dantesc al
contelui Ugolino. Putea fuga lui ªerban de lângå fratele în nåpastå, precum ¿i tot ce
profera båtrânul în scrisorile trimise lui Mihai, så nu-¿i afle nici un råsunet ori
complement în atitudinile acestuia?”

Mai sårim vreo 20 de pagini din „lucråtura” lui G. Munteanu:

„Semnificativ e cå nimeni – cu excep¡ia lui Maiorescu, vag prevenit pe altå cale –
nu-¿i da seama ce ascunde existen¡a aceasta alertå, contagioaså, din începuturile
¿ederii lui Eminescu la Ia¿i. Când sose¿te el însu¿i în capitala Moldovei, pe la jumåtatea
lui octombrie 1874, Slavici e bucuros de starea în care î¿i aflå prietenul, plin de ini¡iative
¿i proiecte, sociabil, fåcându-le toate cu voio¿ie. ¥nså fundalul e altul. Cu pu¡in mai
înainte, Samurca¿ telegrafiase poetului cå fratele såu ªerban ajunsese într-un stadiu
catastrofal al bolii de plåmâni ¿i dådea semne de alienare...” (subl. ns.).

Noroc cå autorul î¿i då singur cu stângul în dreptul. Prin ultimele rânduri
citate, el recunoa¿te cå ancestrala maladie care l-a ucis pe ªerban a fost
tuberculoza. ªi dacå, a¿a cum mårturise¿te în pasajul anterior, ªerban era
„terorizat” de aceea¿i boalå care-l secerase pe Iorgu, rezultå aproape
matematic cå nici acesta din urmå nu avusese sifilis, ci o maladie pulmonarå

– incurabilå la acea vreme.
Alte câteva observa¡ii.
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 Din toatå românimea, doar Maiorescu ar fi fost „vag prevenit pe altå
cale” så nu se lase indus în eroare de Eminescu, cineva sau ceva mai presus de
percep¡iile umane obi¿nuite aten¡ionându-l cå, dacå acesta devenea „plin de
ini¡iative ¿i proiecte, sociabil, fåcându-le toate cu voio¿ie”, însemna cå
pråpådul bate la u¿å. Nu ¿tim cât de „vag” fusese avertizat Maiorescu ¿i nici
de la G. Munteanu nu mai putem spera så aflåm, dar poate ne ajutå cei care-
i împårtå¿esc pårerile. Poate tot dân¿ii ne vor spune ¿i dacå acea „altå cale”,
prin care Maiorescu primea astfel de mesaje era alta decât somnul. Când o
elitå chiar crede cå sociabilitatea ¿i voio¿ia sunt manifeståri de-un dramatism
zguduitor, e numai bunå de casat, pânå nu-i caseazå ea pe to¡i ceilal¡i.

De unde abera¡iile lui G. Munteanu? De la Maiorescu:

„De altminteri ¿i în vremea, în care spiritul lui era în vigoare, felul traiului såu
fåcuse pe amici så se teamå de resultatul final”(Poetul Eminescu ¿i Eminescu ¿i
poeziile lui).

Care au fost acei amici care întrezåriserå cum va sfâr¿i Eminescu? Cum
de ¿tiau cu to¡ii, dar nu au discutat niciodatå despre asta? Dar, mai ales, cine
poate demonstra cå spiritul lui Eminescu nu „era în vigoare” ¿i la 28 iunie 1883,
când editorialul din Timpul probeazå acest lucru cu asupra de måsurå? Ce
resorturi nevåzute, ce apartenen¡e nebånuite fac ca ¿i aståzi cuvântul lui
Maiorescu (politician de profesie avocat, parvenit prin mijloace pe care nu le
discutåm acum ¿i apar¡inând unei gå¿culi¡e pentru care trådarea era mijloc de
ascensiune) så aibå mai mare pre¡ decât realitå¡ile indubitabile, aflate la
îndemâna oricui? Pot fi socoti¡i mai morali aceia care îl apårå aståzi cu orice
pre¡, preluând marile lui vinovå¡ii?

 „...ªi la Iorgu s-a declarat boala Iuråsce¿tilor”... Care era acea boalå?
Pe la începutul cår¡ii, G. Munteanu opineazå:

„Så nu cåutåm deci în aceste privin¡e – cum au fåcut unii – vreun miraculos stimul
ori vreo obscurå frânå atavicå de ordin patologic. Dar nici så nu pregetåm a constata
– cum au încercat al¡ii – cå la nivelul purei biologii (¿i determinând explicabile rezonan¡e
psihologice) a ac¡ionat o for¡å maleficå, sortindu-i nimicirii pe urma¿ii cåminarului
unul dupå altul, la termenele variabile pe care le hotårau rezisten¡a individualå ¿i
împrejurårile.”

Ce-o fi priceput autorul prin  „purå biologie”, „rezonan¡e psihologice”
¿i „for¡å maleficå”? Ne temem cå nimic. Toate acestea råmân simple cuvinte
ceva mai poleite, simple simboluri ce¡oase menite så fure aten¡ia ¿i så creeze
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iluzia cå gravele afirma¡ii ale istoricului ar avea acoperire. Trist, dar ¿i
revoltåtor! Deci „boala Iuråsce¿tilor” ar fi existat, dar nu era ceva „de ordin
patologic”. Unde s-o includem, atunci? ¥ntre talente? Între virtu¡i? Dacå
Eminovicii ar fi pierit cu to¡ii din cauza unei unice maladii, „boala
iuråsce¿tilor”, ¿i dacå Iorgu ¿i Eminescu ar fi fost luetici, evident cå tot
luetici trebuiau så fie ¿i ceilal¡i.

Temeiul afirma¡iilor lui G. Munteanu? Acela¿i Maiorescu. Printre alte
minciuni, acesta o scapå ¿i pe urmåtoarea (publicatå pentru prima datå în
textul Poetul Eminescu – prefa¡å la edi¡ia IV a volumului Poesii, så-i fie clar
publicului pe cine cite¿te!):

„Dacå a nebunit Eminescu, causa este exclusiv internå, este înnåscutå, este
ereditarå. Cei ce cunosc datele din familia lui, ¿tiu cå la doi fra¡i ai såi, mor¡i sinuci¿i,
a izbucnit nebunia înainte de a sa ¿i cå aceastå nevropatie se poate urmåri în linie
ascendentå.”

Observåm viclenia avocå¡eascå: „Cei ce cunosc datele din familia lui,
¿tiu cå... aceastå nevropatie se poate urmåri în linie ascendentå”. Cine erau
respectivii cunoscåtori de Eminovici? Nimeni, cåci afirma¡ia este mincinoaså.
Simpla includere a lui Iorgu între nebuni aratå cât de bine inten¡ionat era
Maiorescul. „Linie ascendentå”? Care dintre ele, cåci sunt douå posibilitå¡i.
Ambele? Cititorul poate fi descumpånit. Aici încep så joace un rol nefast
cuvintele lui Caragiale:

„L-am întrebat atunci pe Eminescu dacå mama lui tråie¿te. Mama murise, dar,
dupå aerul posomorât cu care mi-a råspuns, am în¡eles cå de moartea ei se legau ni¿te
amintiri mai crude decât ca de o moarte normalå, nu numai dureroase, dar ¿i neplåcute.”

Pasajul este ciudat. Ce în¡elegea Caragiale prin „moarte normalå”? I s-a

spus lui cå ¿i mama lui Eminescu s-ar fi sinucis ori cå s-ar fi stins alienatå
mintal? I-au fost turnate felurite bra¿oave dupå ce Maiorescu îl alesese spre
a face parte din consiliul de tutelå al lui Eminescu? Vrea Caragiale så sugereze
acest lucru fårå a fi influen¡at de altcineva? De¿i (mai?) nimeni nu contestå cå
Raluca Iura¿cu a murit råpuså de cancer, nu de o complica¡ie provocatå de
sifilis, din cauza acestor nefericite cuvinte ale lui Caragiale, ea este socotitå
„linia” prin care în familia ei s-ar fi scurs nebunia.

 „Clasicul episod dantesc al contelui Ugolino”... Cinste istoricului
nostru cå l-a citit ¿i pe Dante (¿i norocul acestuia cå nu s-a ocupat ¿i de el!),
dar nu prea vedem legåtura cu Eminovicii. ¥n cazul lui Ugolino, nimeni din
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jurul lui n-a putut, bunåoarå, så scape prin fugå, cum ni se spune cå ar fi
procedat ªerban. Pentru cei care au citit mai de mult Infernul, amintim cå
Ugolino della Gherardesca a fost un conte din Pisa (fiul lui Guelfo), având
un timp sub comandå flota ¿i, mai apoi, scurtå vreme, treburile cetå¡ii. ¥n
aceastå ultimå calitate (podestà), deoarece Pisa pierduse båtålia navalå de la
Meloria (1284), unde fusese învinså de genovezi, ¿i pentru cå o alian¡å ad-
hoc (Genova, Floren¡a ¿i Lucca) amenin¡a Pisa, contele Ugolino a cedat
acestora unele puncte fortificate ale cetå¡ii. Du¿månit de Ruggieri degli
Ubaldini, arhiepiscop al Pisei ¿i rivalul såu, contele Ugolino ¿i patru dintre
rudele lui de sânge (doi copii – Gaddo ¿i Ugoccione – ¿i doi nepo¡i – Brigata
¿i Anselmuccio) au fost închi¿i în iunie 1287 în turnul Gualandi din pia¡a
Dei Cavalieri, unde au ¿i murit, doi ani mai târziu. Deoarece au fost låsa¡i så
piarå de foame, locul în care au fost ¡inu¡i închi¿i a fost numit apoi Turnul
foamei. (Ruggieri era ¿i conducåtor al ghibelinilor, gruparea care, în opozi¡ie
cu guelfii, sus¡inea interesele împåra¡ilor germani în dauna Papei – de aici ¿i
plasarea lui de cåtre Dante pe ultimul inel al Infernului, cel de-al nouålea,
unde ajungeau trådåtorii.)

Când Dante intrå în dialog cu contele Ugolino, acesta tocmai mu¿ca din
¡easta lui Ruggieri (de aceea îl ¿i comparå cu Tideu, fost rege al Tebei). De
asemenea, potrivit unor versiuni (lansate, evident, de du¿manii care-l
uciseserå), înainte de a muri, Ugolino ar fi încercat så se hråneascå cu carnea
propriilor copii. Probabil acesta este aspectul la care se referå G. Munteanu
atunci când invocå „psihologia celor ajun¿i în situa¡iile-limitå ale biologiei”.
¥n Infernul lui Dante, contele Ugolino se prezintå drept victimå a minciunii
¿i a bestialitå¡ii lui Ruggieri. Ugolino relateazå o scenå în care, atunci când el
î¿i mu¿ca mâinile cu furia neputin¡ei, copiii, în¡elegându-l gre¿it, s-au oferit
så mu¿te din ei – de aici, poate, concluzia unora cå a¿a ar fi ¿i fåcut. Dante
însu¿i nume¿te înså Pisa „leagån al ru¿inii”, al dezonoarei, pentru cå a permis
crime precum cele relatate de contele Ugolino, cea mai revoltåtoare faptå
fiind chinuirea copiilor acestuia, evident nevinova¡i.

„Co¿mar etic”? Tråit de cine: de Ugolino sau de Ruggieri? Mai degrabå
de Dante. Dar Eminovicii? ¥n ce a constat pretinsul lor „co¿mar”? Tåcere.
De ce a fost unul „etic”? Pentru cå Maiorescu a decis, iar ceilal¡i trebuie så
repete ca ni¿te ¿colari cumin¡i: Eminescu ar fi fost „degenerat în forma lui
eticå ¿i intelectualå”, lovit fiind de „nemiloasa fatalitate ereditarå”?

 „Se poate pune întrebarea dacå Eminescu va fi în¡eles avertismentul
pe care îl constituiau repetatele sale «troahne» din 1872.” ¥ntrebåri se pot
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pune multe, dar nu numai despre Eminescu sau familia lui, ci ¿i despre cei
care au fåcut diverse aprecieri cu privire la el. Cât prive¿te cumplitele
„troahne” acuzate, s-ar zice cå G. Munteanu nu ¿tia ce-s acelea. Pentru cine nu
cunoa¿te, troahnå este sinonim cu guturai, care aståzi n-o mai fi frecvent ca la
începutul secolului trecut, dar care era ceva obi¿nuit pe la 1900 ¿i înainte:

„Rar se întâmplå ca cineva så scape din iarnå fårå guturaiu, mai ales din iarnå,
cåci aceastå supåråtoare boalå o poate avea omul ¿i în celelalte anotimpuri. De aceea
nu este greu de a cunoa¿te un catar, sau o troahnå (subl. ns.), care constå într’o cre¿tere
trecåtoare a cantitå¡ii lichidului care se gåse¿te de obiceiu la suprafa¡a membranelor
numite mucoase, cari cåptu¿esc pe dinåuntru organele noastre” (Doctorul de caså).

Dacå ar fi så ne luåm dupå G. Munteanu, ar însemna så credem cå sifilisul
bate stråzile mai mult decât vântul ¿i cå, ori de câte ori unei femei începe så-i
curgå nasul, trebuie rapid transportatå la ginecolog. Feministele ce zic?

 Când tåcerea lui Iorgu îl îngrijoreazå pe Eminescu, istoricul nostru
vede în asta o dovadå „cå asupra etiologiei în¿elåtoare a luesului era suficient
de prevenit”. Ca savant, G. Munteanu n-are timp så se întrebe: tuberculoza
fåcând ravagii la acea vreme ¿i Iorgu suferind de aceastå boalå, nu era fireascå
nelini¿tea fra¡ilor acestuia? Dacå aståzi cineva este alarmat atunci când fratele
lui, bolnav de cancer, nu mai råspunde apelurilor sale, înseamnå cå-l cautå
sifilisul deghizat în troahnå sau vreo „for¡å maleficå” capabilå så-i dea unele
„rezonan¡e psihologice” – desigur, „la nivelul purei biologii”?

Pe lângå acestea, nepåsåtoare fa¡å de tremurul interior al biografilor,
documentele nu indicå o nelini¿te chiar atât de grozavå, de vreme ce ªerban îi
scrie în toamna lui 1872:

„Ieri chiar a fost vorba de tine, cå de atâte såptåmâni ai plecat, fårå så ne fi
în¿tiin¡at pânå acum, ¿i cå, dacå vei scrie, apoi numai ca så ¡i se trimeatå bani”.

Noi nu am sesizat prezen¡a a ceea ce G. Munteanu nume¿te „codul
epistolar eminescian”, dar dacå a¿a ceva este totu¿i o realitate, ne îndoim
profund cå numitul l-ar fi putut vreodatå deslu¿i.

 ªerban, „terorizat el însu¿i de semnele ancestralei maladii, gåsi un
pretext ¿i luå drumul Berlinului”. Sim¡ind cå mai lipse¿te ceva, dascålul istoric
literar adaugå:

„Putea fuga lui ªerban de lângå fratele în nåpastå, precum ¿i tot ce profera båtrânul
în scrisorile trimise lui Mihai, så nu-¿i afle nici un råsunet ori complement în atitudinile
acestuia?”
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A¿adar, „fuga lui ªerban” l-ar fi afectat ¿i pe Eminescu? Cum? ¥n ce a
constat acel interior „råsunet”, acel vaier pustiitor, de care vorbe¿te istoricul?
Când vorbele ajung ¿i ele så facå strip tease, adevårul se clatinå.

Dupå ce Iorgu a venit în ºarå, cel care l-a îngrijit a fost ªerban (¿i nu
putem ¿ti dacå nu cumva acest fapt nu a avut urmåri asupra propriei lui
sånåtå¡i). ªerban a råmas la Boto¿ani (Ipote¿tii erau aproape) pânå în
primåvara lui 1873, când a plecat spre Berlin nu ca så-¿i påråseascå „fratele
în nåpastå” ci pentru a încerca så se salveze pe sine, cât mai putea spera în
vindecare. Matei este foarte categoric când scrie despre ªerban ¿i dacå poate
gre¿i anul, nu poate gre¿i ¿i cauza majorå, imperativå:

„A murit de ofticå în Berlin, unde se dusese så se caute (subl. ns.) în 1874" (de fapt,
1873, cum ne atestå coresponden¡a lui Eminescu cu pårin¡ii lui).

Ce suflet trebuie så ai pentru ca din plecarea lui ªerban „ca så se caute” ¿i
din cunoa¿terea faptului cå acesta chiar va muri în anul urmåtor så faci un
„pretext”, menit så justifice, pasåmite, fuga „de lângå fratele în nåpastå”?
ªtim noi în ce condi¡ii s-a decis plecarea lui ªerban? ªtim noi dacå nu cumva
chiar Iorgu, ¿tiindu-se fårå scåpare pe sine, dar sperând în vindecarea lui ªerban,
i-a cerut acestuia så plece, spre a nu face un sacrificiu inutil?

Dar, mai ales, Eminescu însu¿i nu era plecat din ºarå? Pe el de ce nu l-am
acuza tot de „fugå”, când ¿tim cå în septembrie 1872 Iorgu venise în ºarå,
fiind deja bolnav, iar în octombrie Eminescu a plecat la Berlin, ca så se înscrie
la Universitatea de acolo (Facultatea de filozofie) – lucru pe care, spre supårarea
lui ªerban, nici måcar nu l-a fåcut imediat, ci abia la 18 decembrie?

¥n strania viziune a lui G. Munteanu, alt lucru care ar fi avut „rezonan¡å
ori complement în atitudinile” lui Eminescu ar fi fost tot ceea ce „profera
båtrânul în scrisorile trimise lui Mihai”. Care sunt scrisorile la care se referå
¿i, mai ales, ce anume „profera båtrânul”? Ticålos mai e acest descântec,
care se pretinde a fi „¿tiin¡ific”!

 Cea mai mare mizerie este înså concentratå în urmåtorul pasaj:

„Familia, consternatå, încercå så tåinuiascå grozåvia, îngropându-l pe furi¿ dupå
rânduiala cre¿tineascå ¿i declarându-i decesul cu întârziere. Totu¿i vestea se råspândi,
dacå preotul care slujise la înmormântare era chemat så dea seama în fa¡a autoritå¡ilor
ecleziastice.”

„Vestea se råspândi”? Nu, cåci nu era o veste, ci un zvon otråvit. Un
zvon care n-a bâzâit la vremea înmormântårii lui Iorgu, ci decenii mai târziu.
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De aceea, dacå s-a råspândit, explica¡ia nu stå în faptul cå preotul satului ar
fi fost „chemat så dea seama în fa¡a autoritå¡ilor ecleziastice”, ci în funeste
existen¡e profesional-morale precum cea a lui G. Munteanu. Pentru ca istoricul
nostru så fie atât de sigur pe sine când afirmå cå autoritå¡ile ecleziastice l-ar
fi luat la zor pe preot, el trebuia så cunoascå ¿i cum se numea preotul vinovat,
¿i care erau respectivele autoritå¡i, ¿i cum anume au solu¡ionat cauza. De ce
nu ne-a spus ¿i nouå ¿i de ce, în general, nu este G. Munteanu concret?
Pentru cå minte. De ce minte? Unii, ¿tiind cå G. Munteanu indicå drept surså
a acestor informa¡ii pe A. Z. N. Pop, ar putea da vina pe acesta. Ce nu-i
posibil pe lume? Problema este cå A. Z. N. Pop prezintå întregul text al
certificatului de deces – atât partea autenticå, cât ¿i nota adåugatå ulterior.
De aceea, orice comentarii ar face A. Z. N. Pop pe marginea lui, el nu va mai
fi crezut decât de cei care au mai mult memorie, decât ra¡iune. A fost ¿i cazul
lui G. Munteanu?

¥n afarå de aceasta, A. Z. N. Pop nu este decât aparent vârful acestei
piramide a minciunilor, pentru cå el a publicat textul certificatului de deces
al lui Iorgu. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodatå så falsifice acest document,
dacå n-ar fi existat gre¿ita informa¡ie privind „sinuciderea” lui Iorgu. Iar
aceasta n-a fost inventatå de A. Z. N. Pop (ceea ce nu înseamnå înså, automat,
cå ar fi fost complet stråin de mistificare).

ªerban ar fi fost îngropat „pe furi¿” – noaptea, în¡elegem. Groapa i-o fi
fost såpatå chiar de Cåminar, ca så nu afle lumea, iar slujba preotului „vinovat”
a fost ¡inutå în ¿oaptå, la lumina a doi ochi de bufni¡å? Så admitem ¿i-un
asemenea scenariu, oricât de tare ar pu¡i a boala-biografului. Dar din clipa în
care mormântul ar fi fost închis, ce ra¡iune l-ar mai fi împiedicat pe Cåminar
så anun¡e moartea fiului? „Declarându-i decesul cu întârziere” de aproape
o lunå ¿i jumåtate el nu reu¿ea decât så atragå aten¡ia. ¥n plus, când, cum ¿i
de la cine a aflat autoritatea administrativå de decesul lui Iorgu? Iar în cazul
în care Cåminarul min¡ise autoritå¡ile, el nu era råspunzåtor în nici un fel?
Unde este mårturia incriminatoare ¿i cui a apar¡inut ea?

¥n sinistra versiune a lui G. Munteanu, to¡i Eminovicii (în 1873 tråia ¿i
Raluca, so¡ia Cåminarului) apar ca un fel de grup mafiot, care-l ispite¿te ¿i-l
cumpårå pe popå pentru a-ncerca så-L påcåleascå pe Dumnezeu. Critic ¿i
istoric literar, profesor universitar ¿i, nu în ultimul rând, autor socotit drept
unul dintre marii biografi ai lui Eminescu, G. Munteanu laså a se în¡elege cå
preotul l-ar fi îngropat pe Iorgu încålcând canoanele religioase ¿i cå de aceea
ar fi fost, vezi Doamne, „chemat så dea seama”. ¥n realitate, documentul nu
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transmite acest mesaj nici måcar dupå ce a fost mistificat, singura vinovå¡ie
care i se imputå preotului fiind aceea cå n-ar fi avut „autorisa¡iunea Primårii”.
Iar primåria nu ¿tim så fi fost for ecleziastic.


G. Munteanu nu este singurul autor care pune decesul lui Iorgu pe seama

sifilisului, înså mul¡i al¡i autori socotesc cå moartea lui Iorgu s-a tras de la o
boalå de plåmâni. De pildå:

Gh. Cålinescu: „¥n urma unei råceli contractate la acele manevre sau a unei
cåderi de pe cal, s-a îmbolnåvit, ¿i dupå vreo trei ani, la 21 septembrie 1873, muri,
în vârstå de 29 de ani, fiind înmormântat la Ipote¿ti. Se prea poate så fi fost atins de
ftizie.”

O. Minar: „O boalå de piept îl sile¿te så-¿i înainteze demisia din armatå.”
Gala Galaction: „Ofi¡er excelent, care studiase în Prusia ... moare de pneumonie

(sau dintr-o trântiturå de cal), ¿i este înmormântat la Ipote¿ti.”

Ne atrag aten¡ia ¿i spusele lui Gh. Cunescu:

 „¥n 1914 nu se cuno¿tea cå locotenentul Gheorghe (Iorgu) Eminovici, suferind de
o boalå incurabilå (în epocå, ¿i tuberculoza era incurabilå – n. ns.), s-a sinucis. Cåminarul
Gh. Eminovici a lansat versiunea cå a cåzut de pe cal. A declarat moartea lui, la Primårie,
cu douå luni mai târziu.”

Vedem cå se face adesea legåturå între cåderea de pe cal ¿i tuberculozå.
¥n mod ciudat, nimeni nu le a¿eazå invers, tuberculozå ¿i cådere de pe cal,
de¿i astfel sugerata legåturå de cauzalitate dintre ele devine mai fireascå,
cåci, dacå e mai greu de crezut cå o ac¡iune mecanicå poate produce bacili,
sleirea unui organism måcinat de boala de plåmâni poate oricând så-l facå
pe cålåre¡ så cadå din ¿a. Iar cåzåtura poate fi mortalå.

A¿adar, în 1914, nu era cunoscutå nici „sinuciderea” lui Iorgu, nici faptul
cå acesta ar fi suferit de o boalå incurabilå, dar brusc, adevårul ar fi irumpt!?
Oare? Dupå cum am aråtat mai sus, primul care a afirmat public cå Iorgu s-
ar fi sinucis a fost Caragiale, în iunie 1889. La foarte scurt timp (dupå patru
luni), i-a urmat Maiorescu. ªi totu¿i – teoretic, cel pu¡in – råmâne posibil ca
mult timp så nu se fi auzit de pretinsa sinucidere a lui Iorgu, deoarece nici

Caragiale, nici magistrul nu nominalizeazå (primul se referå doar la un
frate mai mare, de profesie militar, iar celålalt nu face nici atât, pomenind
doar „doi fra¡i ai såi, mor¡i sinuci¿i”). Cå numai Iorgu corespunde relatårii
lui Caragiale (frate mai mare, militar, decedat timpuriu) este perfect adevårat,
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dar câ¡i cuno¿teau detalii despre familia lui Eminescu, ca så-l identifice? De
aceea, nu conteståm cå este posibil ca în 1914 (când se împlinea un sfert de
veac de la stingerea lui Eminescu ¿i era nevoie de „dezvåluiri”) publicul larg
så se fi întâlnit pentru prima oarå cu numele Iorgu Eminovici. Faptul cå încå
din 1909 Matei aminte¿te de acest zvon, existent de pe atunci, nu contrazice
automat spusele lui Gh. Cunescu, pentru cå Matei se numåra printre foarte
pu¡inii care era firesc så în¡eleagå cine era „militarul” din familia Eminovici,
care s-ar fi sinucis.

Dacå Gh. Cunescu nu gre¿e¿te, informa¡ia lui ar constitui încå o mostrå
privind una dintre modalitå¡ile de operare ale acelor farsori a cåror unicå
virtute råmâne råbdarea cu care a¿teaptå så se stingå din via¡å cei care i-ar
putea contrazice cu succes. Cåci existå un soi de elevate hiene cu pix, care
nu fac decât så adapteze ¿i så readapteze trecutul dupå indica¡iile mentorului
lor – persoanå distinså, cultå, care nu ordonå niciodatå, ci doar sugereazå,
dar ia gâtul oricui pricepe prea târziu sau refuzå så execute comanda.

Iorgu ¿i Elita detractorilor cu diplomåIorgu ¿i Elita detractorilor cu diplomåIorgu ¿i Elita detractorilor cu diplomåIorgu ¿i Elita detractorilor cu diplomåIorgu ¿i Elita detractorilor cu diplomå

 Nu ¿tim så fi fost formulatå întrebarea: cine ¿i din ce motive a cåutat
certificatul de deces al lui Iorgu la decenii de la moartea acestuia? Pe cine
interesa actul de moarte al lui Iorgu, într-o perioadå în care Eminescu însu¿i
era pe cale de a fi uitat? Presa vremii aratå cå în 1899, când se împlineau
zece ani de la decesul lui, de acest lucru ¿i-a amintit doar o publica¡ie
muribundå: Floare-albastrå. Acest adevår incontestabil este de naturå så ne
convingå cå falsul comis în documentul care atestå decesul lui Iorgu a fost
produs ulterior anului 1899 – fapt care ar veni în sus¡inerea sus-men¡ionatei
afirma¡ii a lui Gh. Cunescu.

Cui ¿i la ce ar fi servit falsificarea unui asemenea document privind familia
Eminovici? Råspunsul îl gåsim în con¡inutul pasajului adåugat în acest
certificat de deces, de o mânå råu-voitoare – o mânå de infractor.

Alåturåm în facsimil modul în care A. Z. N. Pop prezintå „Actul de moarte
a lui Iorgu Eminovici, fratele poetului”, reprodus – informeazå istoricul
literar – din „Registrul stårii civile pentru mor¡i”. Nu conteståm cå o exista
un document care, în total, så cuprindå toate cele prezentate de A. Z. N. Pop,
dupå modelul aråtat. Pânå ¿i un neuron cu crampe sesizeazå fåcåtura, cåci,
chiar admi¡ând cå nota adåugatå în documentul original (nu se ¿tie când ¿i
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de cine) ar fi fost scriså de primarul semnatar, con¡inutul ei tot se aflå în
flagrantå contradic¡ie cu restul afirma¡iilor.

A¿a cum se vede, în stânga, sub numårul de înregistrare ¿i imediat sub
numele defunctului, „Gheorghe sin Gheorghi Eminovici” citim:

„N.B. Defunctul au în cetatu din viea¡å la douåzeci ¿i una Septembrie anul corent
¿i s-a ¿i în mormântatu de preutu fårå autorisa¡iunea Primårii, – ear declararea s-a
fåcut aståzi decåtrå pårintile defunctului, – ear pe Preutu seva în nainta Parchetului
pentru cutezare”.

Pagina 92

Pagina 91

A. Z. N. Pop, Contribu¡ii..,

Ed. Academiei R.P.R., 1962



342 Nr. 6-9Semnele timpului

Autorul acestor rânduri ar fi un anume C. Issåcescu, primar al comunei
Cucoreni, din plasa Târgului, jude¡ul Boto¿ani. Interesant personaj trebuie
så fi fost, de vreme ce ¿tie ce-i aceea „N.B.”, dar n-a auzit de „observa¡ie”
(bunåoarå) ¿i îl scrie pe încetat din douå cuvinte ¿i pe se va dintr-unul! Cât
despre amenin¡area lui, cå-l va da pe preot pe mâna Parchetului, „pentru
cutezare”, aceasta putea fi legitimå, dar nu-i mai pu¡in adevårat cå pornirea
primarului împotriva popii alåturi de care împårå¡ea surprinde. ¥n plus, în
„notå” se pretinde cå Iorgu ar fi fost „în mormântat de preut fårå
autorisa¡iunea Primårii”, din aceastå afirma¡ie circumvolu¡iunile mai iritate
deducând cå preotul n-ar fi avut voie så-l înhumeze. De ce nu? Pentru cå s-ar fi
sinucis ¿i sinuciga¿ii n-au „dreptul la popå”. De ce falsificatorul n-a scris de-
a dreptul, cå preotul ar fi încålcat canoanele biserice¿ti? Pentru cå asemenea
ipoteticå chestiune nu privea Primåria.

Este drept cå pentru a înmormânta un sinuciga¿ trebuia ob¡inutå o aprobare
prealabilå (exista riscul comiterii unui asasinat, mascat prin pretins suicid),
dar nu primåriile erau abilitate så o emitå, ci Procuratura. ¥n actul de deces al
lui Nicu, singurul dintre Eminovici care s-a sinucis, apar ¿i urmåtoarele
precizåri, care lipsesc în cazul lui Iorgu:

 „...mortu alaltåiri pela ora ¿epte ¿i jumatate a.m. în casa sa din com. Cucorani,
Cotuna Ipote¿ti prin împu¿care de sine însu¿i...”;

 „...D-lu Medic de Plasse care a luat parte la intervenire cåtra D-lu Procuror
Tribunalului Jude¡ului Boto¿ani spre a se autorisa înmormântarea suicidului”
(subl. ns).

Dacå sinuciderea lui Iorgu nu fusese declaratå, cum putea fi ea demonstratå,
inclusiv de cåtre cei care l-ar fi cercetat pe preot? Nu trebuia dezgropat abia
înhumatul Iorgu? Iar o ipoteticå sinucidere n-ar fi presupus, înainte de
vinovå¡ia preotului, implicarea Eminovicilor, care deveneau responsabili în
fa¡a Legii?

G. Munteanu, Gh. Cunescu ¿i atâ¡ia al¡ii sus¡in cå tatål lui Iorgu ar fi
ascuns moartea acestuia vreme de douå luni. Reiese cå în tot acest timp s-a
gândit cum så în¿ele primåria locului ¿i istoria literarå, scop în care ar fi „lansat
versiunea cå a cåzut de pe cal” (Cunescu). Chiar dac-am zice cå a¿a o fi fost,
dumnealor de unde ¿tiu? Le-a mårturisit Cåminarul între patru ochi? ¥n plus,
repetåm: admi¡ând cå ar fi fost inventatå o altå cauzå a mor¡ii decât cea realå,
ce sens mai avea întârzierea declarårii decesului, din clipa în care Iorgu era
în påmânt? ªi-apoi, fie pânå ¿i ipoteza în care Iorgu ar fi fost înmormântat
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fårå aprobare. De când una ca asta devine dovadå irefutabilå cå mortul s-ar
fi sinucis, când în actul constatator nu se face nici o aluzie la a¿a ceva?

Rezolvând chestiunea privind modul în care ar fi venit moartea (la ordin,
nu nechematå), istoricii literari mai inspira¡i merg mai departe: ce l-o fi împins
la un asemenea gest disperat? Råspunsul a sosit prompt, aproape de la sine, ca
¿i cum pe lume n-ar exista decât sifilis ¿i istorie literarå – perechea de vis.
Astfel, câteva cuvinte adåugate pe un act oficial oferå aparent temei celor
care, turba¡i fiind de neputin¡å în fa¡a lui Eminescu, l-au discreditat nu doar pe
el, ci ¿i întreaga lui familie.

Puerilul ¿i råu-voitorul ra¡ionament al biografilor se bazeazå exclusiv pe
adåugirea marcatå „N.B.”, ca ¿i cum la ea s-ar reduce întregul document. Så
citim câteva rânduri ¿i din cealaltå coloanå, care cuprinde textul autentic al
actului de moarte (sublinierile ne apar¡in):

„Din anul una mie optu sute ¿eptezeci ¿i trii Luna Noembrie în doue zille ora zeci
dimine¡i. –

Actu de Morte al Gheorghi Eminovici în etati de ani douåzeci ¿i noue, de profesiune
melitari în armatå. –

Ne cåsåtoritu, –
Fiu al D-lui Gheorghi Eminovici ¿i a D-nei Rari¡a. –
Mortu alaltåeri la ora doue din noapte” (tocmai bunå pentru „sinucideri”!).

Dacå documentul a fost întocmit la 2 noiembrie ¿i dacå defunctul decedase
„alaltåeri”, adicå la 31 octombrie, cum råmâne cu pretinsa întârziere a declarårii
mor¡ii lui? Cum så sus¡ii cå decesul lui Iorgu ar fi fost påstrat secret vreme de
douå luni, când primarul scrie cu mâna lui cå acesta murise „alaltåeri”
(„Alaltåieri adv. ¥n ziua care precedå ziua de ieri” – DEX)? Cum råmâne cu
decesul lui la 21 septembrie, adåugat pe coloana alåturatå?

Så parcurgem documentul pânå la sfâr¿it, continuând de unde ne-am
întrerupt:

„¥n casa pårin¡ilor sei din cotuna Ipote¿ti.
Marturi au fost D-nii Constantin Leancå în etate de ani patruzeci ¿i Ionu Herezeanu

în etate de ani ¿eptezeci – ambii de profesiune agricoli domicilia¡i în cotuna Ipote¿ti,
Vecini ai mortului – cari au subscris în preunå cu noi acestu actu dupå ce li le-am cetitu
¿i dupå ci amu constatatu moartea noi în ¿ine Costachi Issåcescu Primar Comunei
Cocoråni ¿i officiar Sterei Civille” (subl. ns.).

Din moment ce primarul afirmå nu numai cå Iorgu murise „alaltåeri” ci
adaugå, parcå special pentru cei cu deficit: „amu constatatu moartea noi în
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¿ine”, cum am mai putea crede cå båtrânul Eminovici ar fi declarat decesul
„cu douå luni mai târziu” ¿i cå între timp ar fi „lansat versiunea cå [Iorgu]
a cåzut de pe cal”? Cum am mai putea crede cå preotul putea fi acuzat de
cutezarea de a-l duce pe Iorgu la groapå fårå ¿tiin¡a Primåriei, când primarul

însu¿i declarå cå a constatat moartea, fårå a face vreo men¡iune privind

pretinsa sinucidere? Câtå orbire sau câtå rea-credin¡å î¡i trebuie pentru a nu
observa un astfel de fals? Dacå în asemenea situa¡ii, în care nu sunt necesare
cercetåri deosebite, ajungând så cite¿ti integral documentul, biografii pot fi
atât de u¿or du¿i de nas, ce preten¡ii så mai avem de la dumnealor atunci când
lucrurile sunt cu adevårat complicate?

Lansarea de cåtre magistru a zvonului cå ¿i Iorgu s-ar fi sinucis este
semnificativå, întrucât ea ne aratå cui i-a servit falsificarea actului de moarte
al acestuia. Råu e înså cå ¿i peste mai bine de-un veac acest neadevår continuå
så fie repetat de diver¿i.

De-a lungul deceniilor, ºara asta a plåtit sute de persoane ca så se ocupe
numai de Eminescu – via¡a ¿i opera. Cu ce ne-am ales, se vede. Au existat
institute, deci persoane juridice, plåtite din buzunarul public ¿i menite så
limpezeascå petele albe din biografia lui ¿i, implicit, a familiei lui. Nici unul
nu dovede¿te cå s-ar fi gândit så caute date despre Iorgu în arhivele (¿i române,
¿i germane), din care puteau afla cu precizie måcar data ¿i motivul pentru
care acest frate al lui Eminescu a abandonat cariera militarå. N-au avut bani,
când sutele de cercetåtori au format ¿i încå mai formeazå o micå industrie,
atât de bine retribuitå ¿i moral recompensatå la vârf? N-au avut pricepere?
Au fost indolen¡i ori ticålo¿i?

Cine a produs falsul sus prezentat? Cunoa¿tem doar cå el este efectul
unei abateri deliberate „de la sistemul de coresponden¡e social admise între
realitate ¿i anumite forme de exprimare” (defini¡ia datå minciunii de Sutter).
Mai ¿tim ¿i cå psihologia împarte minciunile în mai multe categorii, între
care ¿i cea a adultului normal (unde „rolul preponderent revine caracterului”) ¿i
cea patologicå („la subiec¡i dezechilibra¡i mintal, fie datoritå tulburårilor primitive
ale personalitå¡ii, fie unei situa¡ii nevrotice” – Dic¡ionar de psihologie).

A¿a cum ne este prezentat, actul de moarte al lui Iorgu dovede¿te cå
falsurile din Dosarul Eminescu nu sunt produs al unor amatori, ci al unor
profesioni¿ti, care opereazå având drept complici func¡ionari ai Statului.
Minciunile publicate de unul sau altul (de la Teleor la Ciurcu), ca ¿i textele
inventate ¿i puse de obicei în seama unor defunc¡i sau a unor persoane inexistente
(vezi situa¡ia lui Zosin, a lui Cålinescu/Onicescu, Bojeicu/A. Z. N. Pop etcetera)
råmân mårun¡i¿uri, contrafaceri private, ca så zicem a¿a, cåci dacå A. Z. N. Pop
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a transcris corect actul de moarte al lui Iorgu, înseamnå cå existå in¿i capabili så
påtrundå în Arhivele Na¡ionale ¿i så modifice pânå ¿i con¡inutul unor documente
oficiale. ¥n atare situa¡ie, lucrurile devin extrem de grave.

Situa¡ia este cutremuråtoare nu din cauza falsului în sine – un escroc în
plus sau în minus ce mai conteazå? ¥ntr-adevår cumplit råmâne faptul cå
acest soi de escroc convinge (acolo unde nu reu¿e¿te så converteascå,
perverte¿te, ob¡inând acela¿i rezultat).

Aparent, Cålinescu nu ar avea absolut nici o legåturå cu toate aceste
infrac¡iuni, deoarece el acceptå cå Iorgu „se prea poate så fi fost atins de
ftizie” ¿i nu afirmå cå s-ar fi sinucis. Råmân înså douå aspecte peste care nu
se poate trece. ¥ntâi, el nu contestå varianta celor care promoveazå ideea
sinuciderii ¿i a infestårii luetice, de¿i în atâtea alte cazuri, mult mai pu¡in
importante, s-a aråtat a fi un polemist redutabil. Dar faptul care ne determinå
så-l suspectåm de viclenie este altul: „divinul” afirmå cå Iorgu s-ar fi stins la
21 septembrie 1873, adicå în ziua care apare în nota ulterior adåugatå în
certificatul de deces, dând astfel girul lui celor care cultivå acest fals. Altfel
spus, a våzut adevårul, dar i-a låsat pe al¡ii så mintå în continuare, pentru cå
neadevårul lor îi slujea, întårind indirect propriile-i abera¡ii.

Dupå cum, în ciuda circului anual, na¿terea lui Eminescu nu mai este
aståzi sårbåtoritå, el nefiind nåscut la 15 ianuarie, la fel, moartea lui Iorgu nu
ar putea fi comemoratå, deoarece acesta s-a stins la 31 octombrie, nu la

21 septembrie, cum ne înva¡å falsificatorii istoriei Neamului.
Acest document ar trebui så fie o lec¡ie pentru to¡i, deoarece el ne aratå

cu câtå aten¡ie citesc cår¡ile cei mai mul¡i dintre noi. Superficialitatea noastrå,
a cititorilor, îi ajutå pe ¿mecheri så ne ducå lesne cu pre¿ul. Certificatul de
deces al lui Iorgu l-am avut cu to¡ii sub ochi, dar câ¡i l-am ¿i citit? Pentru cå
nu con¡ine o poveste captivantå, dåm pagina fårå så-l bågåm în seamå. Ne
mul¡umim ca altul så gândeascå în locul nostru, noi preluând ¿i perpetuând
erori mai vechi sau mai noi. ¥n loc så fim un filtru suplimentar, care så
descopere eventuale viclenii sau så elimine impuritå¡i accidentale (cine nu
gre¿e¿te ¿i fårå voie?), ¿i noi, cititorii, stimulåm indolen¡a ¿i superficialitatea,
fåcând posibilå frauda informa¡ionalå, sub poleiala unor orgolioase cår¡i
de vizitå.


Cam atâta în cazul lui Iorgu, despre al cårui destin istoricii literari exprimå

opinii atât de diferite, dar, respectând cu to¡ii regulile de bazå ale oricårui
clan, nu se contrazic, nu polemizeazå, etalând argumente ¿i contraargumente.
ªi probabil cå au dreptate: de ce så se certe, când pot vorbi singuri?
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ªerbanªerbanªerbanªerbanªerban

Pe ªerban, primul fiu al Cåminarului,
Gala Galaction îl apreciazå drept „copilul
cel mai bun al so¡ilor Iminovici”,
adaugând cu triste¡e: „Tocmai el moare
de ofticå...”. Al¡ii, precum G. Munteanu,
îl plaseazå în rândul sifiliticilor, ca ¿i pe
Eminescu (care, reamintim, încå „de pe
la 1872–1874" ¿i-ar fi „descoperit boala
¿i i-a dedus consecin¡ele din felul cum
sfâr¿ise Iorgu, apoi ªerban”). ¥ntre
martorii lui G. Munteanu este ¿i Eminescu:

„Ia¿i, în 4/16 noiemvrie 874 
Iubite Tatå,
ªerban, dupå cum prevåzusem, e alienat

¿i totodatå în stadiu foarte greu a boalei de
plåmâni. Încå înainte de-a intra în spital, îmi
scrie d. secretar al agen¡iei, se observarå semne
de aliena¡iune a min¡ii, care înså, crescând din
ce în ce, au ajuns la un grad foarte mare.
Între¡inerea sa în spital costå opt napoleoni pe
lunå, sumå de care eu nu dispun. D-nul
Kre¡ulescu se-n¡elege cå nu poate lua asuprå-¿i
o asemenea sarcinå, de¿i pân-acum au avut //
toate îngrijirile putincioase pentru însul. Vå
rog a-mi råspunde grabnic ce pute¡i face ¿i
dacå-i pute¡i trimite cel pu¡in pe douå luni
deocamdatå. Så-mi spune¡i ¿i cum stau toate
acaså ¿i så tåinui¡i mamei cuprinsul scrisorii
mele. Ministrul Cultelor a fost în Ia¿i. El ¿tia
deja despre ªerban, dar, neavând nici o sumå
disponibilå din buget, nu poate veni în
ajutorul såu.

Sårutându-vå mânile, råmân al d-voastre
supus fiu

Mihai.”

„ªerban are douå fotografii, unde e
cu barbå scurtå e mai reu¿it. Unde e
ras aproape cå nici nu samånå”
(Matei, 18 mai 1909, carte po¿talå
cåtre C. Botez).



347Nr. 6-9 Semnele timpului

Epistola de mai sus fiind redactatå cu pu¡ine zile înaintea mor¡ii lui ªerban,
nu trebuie så fii medic ca så î¡i dai seama cå, datå fiind perioada de incuba¡ie
a bacilului lui Koch, întâi a fost boala de plåmâni ¿i abia apoi, târziu, spre
final, au apårut manifestårile alienårii. Probabil, G. Munteanu ¿i cei de-o
pårere cu el pun mare pre¡ pe primele cuvinte ale scrisorii: „ªerban, dupå
cum prevåzusem, e alienat...”, de aici deducând cå to¡i Eminovicii ar fi avut
convingerea cå se nasc cu morbul nebuniei, care, mai devreme sau mai târziu,
îi va apuca pe fiecare (motiv pentru care Eminescu nu ar fi vrut nici så-¿i
termine studiile, nici så se însoare!). Complet fals. Eminescu, reîntors în ºarå
din Germania abia în august 1874, deci cu douå-trei luni înaintea posibilei
alienåri a lui ªerban, îl låsase pe acesta cu plåmânii zdren¡e, dar zdravån la
minte, de posibila alienare aflând de la ter¡i (când Eminescu a plecat din
Germania, ªerban nu era internat). Drept dovadå, în aceea¿i zi în care a
conceput scrisoarea cåtre tatål lui, Eminescu a mai expediat una, pe adresa
lui Ioan Al. Samurca¿, „secretar al agen¡iei” noastre din Berlin.  Iar încheierea
acestei epistole nu laså loc de dubii în acest sens:

„NB. Întâia dv. depe¿å a fost gre¿itå în text prin serviciul telegrafic. Pânå la scrisoare
n-am ¿tiut nimic de aliena¡iune” (subl. ns.).

Deci Eminescu nu ¿i-a våzut nici o clipå fratele dupå alienarea acestuia.
Unde a fost internat ªerban? ¥n mai multe epistole, Eminescu se referå la

un „spital” ¿i, ¿tiutå fiind grava afec¡iune pulmonarå a lui ªerban, am putea
crede cå era vorba de un spital obi¿nuit. Atunci când Eminescu aflå înså de
decesul fratelui lui, el î¿i anun¡å familia cå este datoare „spitalului de aliena¡i
în care fusese condus nefericitul ªerban”, cåruia trebuie så-i plåteascå câte 40
de taleri pentru fiecare lunå de internare a defunctului. Nefiind precizatå
suma, nu putem cunoa¿te durata spitalizårii ¿i, implicit, nici când s-a produs
posibila alienare a lui ªerban. Avem înså douå puncte de referin¡å, destul de
nesigure, e drept: luna august, când Eminescu s-a întors în ºarå, fårå så fi
constatat ceva suspect la fratele lui, ¿i sfâr¿itul lui octombrie, când aflå „de
aliena¡iune”. Pânå la proba contratrie, existå deci ¿i posibilitatea ca ªerban
så fi fost mutat într-un spital pentru aliena¡i, unde  så fi stat ceva mai pu¡in
de o lunå.

Cine a sesizat cele dintâi semne de alienare la ªerban? Nu se ¿tie decât
cå primul care vorbe¿te de ele este „d. secretar al agen¡iei”, acesta observând
¿i cât de mult ¿i de rapid evolueazå, pânå ce a „ajuns la un grad foarte
mare”. Ne întrebåm: ce conjuncturå îl fåcea pe „d. secretar” så fie atât de
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des în preajma lui ªerban, astfel încât så observe degradarea lui progresivå?
Iar dacå î¿i întemeia spusele pe ceea ce auzise de la al¡ii, de ce le-am prelua
fårå rezervå, ca ¿i cum ar fi unica explica¡ie plauzibilå? De ce n-am lua în
calcul ¿i ipoteza în care ªerban, ca medic priceput, a avut ¿i du¿mani de
breaslå sau de ce am exclude complet ideea cå, poate, totul se trage de la o
impresie gre¿itå sau gre¿it interpretatå? Acestea sunt întrebåri de principiu,
pe care socotim cå, în lipsa unei certitudini, ar trebui så ¿i le punå orice
istoric (literar sau nu), inclusiv pentru cå ªerban suferea de tuberculozå într-
o fazå foarte avansatå – drept dovadå, scurt timp dupå internare a ¿i murit
din aceastå cauzå – dar, cu toate acestea, el nu a fost internat într-un spital, ci
într-un ospiciu. Vom vedea înså cå lucrurile sunt foarte fire¿ti.

A¿a cum am aråtat mai sus, în epistola din 17 iunie 1873, Eminescu
scrie familiei: „Pe ªerban îl våd rar, cåci ¿ede foarte departe de mine”, dar
suficient de des pentru a cunoa¿te cå acesta „o duce destul de pasabil”, cå e
„membru la o societate ¿tiin¡ificå-medicalå” ¿i cå dovede¿te o deosebitå
pricepere profesionalå, care explicå ¿i cum de „are amici, cuno¿tin¡e cu doctori
germani, ¿i societatea lui e foarte cåutatå”. Aspect ciudat, Eminescu nu ¿tie
cu precizie dacå ªerban a ob¡inut sau nu titlul de doctor la Universitate,
sigur fiind înså cå „Aici în Berlin poartå acest titlu fårå ca cineva så i-l
contesteze...” Din faptul cå, pe de o parte, Eminescu nu scrie cå ªerban ar fi
medic al vreunui spital berlinez, dar, pe de altå parte, „scrie re¡ete, face
chiar vizite” am putea deduce cå acesta avea – sau era pe cale så aibå – un
cabinet privat. (Despre perioada anterioarå, Cålinescu afirmå: „Fusese, de
altfel, un student strålucit ¿i ¡inuse la Viena, o vreme, de casa unui medic
vestit, Opolze. Era un chirurg remarcabil ¿i savant.”)

Ce e totu¿i cu invocata smintire, apårutå în ultimele lui zile?
Doctorul ªu¡u scrie în Alienatul în fa¡a societå¡ii ¿i a ¿ciin¡ei:

„Mania tuberculoaså este uå afec¡iune care nu se observå foarte rar, mai cu seamå
la femei. Nu consideråm înså ca delir propriu acestei manii, acea stare melancolicå pe
care o provoacå apari¡iunea primelor simptome ale tuberculosei pulmonare, nici
iritabilitatea nervoaså ¿i defien¡a ce coprinde pe tuberculo¿i în cursul malatiei lor,
nici chiar satisfac¡iunea ¿i propensiunea (pornirea, înclinarea – n. ns.) de a face planuri
ce o vedem mai la to¡i tuberculo¿ii în ultima perioadå a vie¡ei lor. Aceste ståri mintale
n’au nici un caracter special. Prin denomina¡iunea de manie tuberculoaså ar trebui så
în¡ellegem uå formå de aliena¡iune mintalå dependintå de nisce lesiuni speciale ale
creerilor, procedând din diatesa tuberculoaså” (subl. ns).

Verbul a proceda are aici un sens aproape deloc folosit aståzi, pe acela
de „a proveni, a-¿i trage originea” (L. ªåineanu), iar despre diatezå aflåm
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din Doctorul casei cå este o adaptare a grecescului „diathéssis, constitu¡iune”,
care are în¡elesul: „Dispozi¡iune generalå a organismului, congenitalå sau
câ¿tigatå, înså permanentå, care produce la individul care este atins,
diferite boale, având o origine comunå, de exemplu: diateza artriticå,
limfaticå, uricå.”

¥n lumina acestor informa¡ii, cuvintele lui Eminescu: „ªerban, dupå cum
prevåzusem, e alienat...” apar fire¿ti ¿i nu vizeazå decât o evolu¡ie foarte
probabilå a bolii de plåmâni, pe care o include specificul bolii, nu o maladie
psihicå distinctå. Simptomele se manifestå prin instalarea unei nervozitå¡i
crescânde ¿i prin elaborarea de vaste planuri pentru un viitor care se încheie
mâine. (De altfel, Eminescu scrie: „alienat ¿i totodatå în stadiu foarte greu a
boalei de plåmâni”.) Sigur cå, în anumite conjuncturi, asemenea manifeståri
previzibile, din moment ce sunt simptomatice, pot determina includerea
bolnavului de tuberculozå între sminti¡i – fapt care explicå ¿i de ce ªerban
s-a stins într-un balamuc, nu într-un sanatoriu (unde ¿i între¡inerea era mai
costisitoare).

ªu¡u aminte¿te ca pe un fapt notoriu „iritabilitatea nervoaså ¿i defien¡a
ce coprinde pe tuberculo¿i în cursul malatiei lor” (defien¡å este, probabil,
un fran¡uzism care se trage de la défier, care înseamnå atât a provoca, a sfida
– soarta, am în¡elege din context –, cât ¿i a nu avea încredere), precizând:
„Aceste ståri mintale n’au nici un caracter special”. A¿adar, din punct de
vedere medical, atari „ståri mintale” nu reprezentau dovezi ale instalårii
unei maladii psihice de sine ståtåtoare. Oare medicii care, în lipså de altceva,
au scris despre Eminescu nu ¿tiau acest lucru?

Adevårul despre „nebunia” lui ªerban ni-l atestå ¿i documentele, el
decedând la mai pu¡in de douå luni dupå ivirea celor dintâi „semne de
aliena¡iune mintalå”. Ca så eliminåm orice îndoieli, preluåm din lucrarea lui
A. Z. N. Pop (Contribu¡ii...) informa¡ii fundamentale privitor la sånåtatea lui
ªerban, în ultimele lui luni din via¡å (1874):

10 octombrie – Agen¡ia României din Berlin cere Spitalului de Stat
Charité „så binevoiascå a primi în Spitalul Comunal pe supusul român
Dl. Dr. Eminovici ªerban, care suferå de boalå, în ultimul timp a dat semne
de abera¡iune mintalå ¿i este lipsit de mijloace spre a se îngriji în particular”
(subl. ns). Dovadå cå alienarea era ceva nou stå ¿i faptul cå în aceea¿i zi este
anun¡at telegrafic ¿i Eminescu, de cåtre I. Samurca¿i (secretarul Agen¡iei):

„Boala lui ªerban înråutå¡itå, complicatå cu nebunie, silit internat în spital, de
urgen¡å lua¡i måsuri båne¿ti”.
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12 octombrie – Spitalul vienez, care anun¡å cå nu e „în måsurå” så
asigure „o îngrijire gratuitå” pacientului, mai informeazå Agen¡ia noastrå:

„Subsemnata Direc¡iune are onoarea så comunice cu deplin devotament Agen¡iei
Domne¿ti Române, referitor la Dr. Eminovici: cå în afarå de boala de plåmâni, acesta
suferå într-un grad înaintat de turburare mintalå ¿i de aceea, chiar la 10 ale lunii
acesteia, a trebuit så fie internat în Sanatoriul de aliena¡i, unde în momentul de fa¡å se
aflå într-o stare atât de agitatå, încât medicii, pe mai multå vreme, nu pot îngådui nici
o vizitå a rudelor sau a prietenilor la el.”

¥n aceea¿i zi, trimisul României la Berlin cere permisiunea ca, împreunå
cu I. Samurca¿i, så-l poatå „vizita pe numitul bolnav cel pu¡in la fiecare
douå zile”. Nu ¿tim dacå ¿i ce a råspuns Spitalul Charité.

13 octombrie – Eminescu îi telegrafiazå lui Samurca¿i: „Face¡i vå rog
cheltuielile necesare. Cu proxima trimitem banii.”

4 noiembrie – Eminescu îi scrie tatålui såu: „ªerban, dupå cum
prevåzusem, e alienat...”

28 noiembrie – Samurca¿i îl anun¡å telegrafic pe Eminescu: „Spitalul
veste¿te ªerban mort ieri, luåm dispozi¡ii înmormântare miercuri, telegrafia¡i
imediat inten¡iile dumneavoastrå.”

Ce-a urmat nu mai conteazå. ªerban se stinsese.

NicuNicuNicuNicuNicu

Al treilea frate, mult folosit pentru a „demonstra” pretinsa nebunie a lui
Eminescu ¿i caracterul ereditar al sifilisului de care unii indivizi josnici au
afirmat cå ar fi fost råpus, este Neculaie. Asemenea lui ªerban ¿i Iorgu, Nicu
nu reprezintå un caz, ci o piatrå cu care se då în Eminescu. Tragedia lui este
– ¿i ea – pasatå în douå-trei cuvinte, spunându-se ori doar sugerându-se cå
s-ar fi îmbolnåvit de sifilis ¿i de aceea s-ar fi sinucis – ¿i, cum era frate cu
Eminescu, ce puteai a¿tepta de la acesta? El, bietul Nicu, vorba Harietei, este
pentru istoricii literari un un fel de constantå... biograficå, folositå în orice
formulå imaginabilå, diverse cioburi din destinului lui fiind fructificate cu
egalå eficien¡å de mai to¡i autorii care încearcå så convingå cå boala-lui-Eminescu
ar fi fost sifilisul. De asemenea, fie cå invocå ereditatea acelei „boli”, fie cå o
contestå, istoricii literari apeleazå statornic la acela¿i Nicu ¿i niciodatå nu se
ceartå între dumnealor.

Matei îl descrie astfel pe acest frate al såu:
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 „ªaten („deschis”, adaugå în mai 1909 – n. ns.), ochi cåprii, maladiv, bun la
suflet, – staturå mai jos de mijlocie.”

 „A studiat dreptul; caracter blând, tråia pe lângå tata; foarte bolnåvicios. S-a
împu¿cat în Ipote¿ti, curând dupå moartea tatei, din cauzå de boalå” (epistolå cåtre
Corneliu Botez, 14 aprilie 1909).

A prezentat Nicu simtome de nebunie? A cåzut
el victimå sifilisului?

Så începem cu prima întrebare. Singurul
argument ce poate fi invocat de cei care råspund
afirmativ se gåse¿te consemnat în amintirile lui
Slavici, care, referitor la perioada mai-iunie 1883,
î¿i aminte¿te:

„Primise de la tatål såu o scrisoare, în care îi spunea
cå fratele såu, acela care fusese la Sibiu ¿i mai târziu la
Timi¿oara (Nicu – n. ns.), s-a întors acaså, unde s-a
îmbolnåvit. Ståruia så vie ¿i så-l ieie de «pe cap», cåci i s-a
fåcut lehamite. A råmas så se ducå, så-l ridice ¿i så-l ducå la
sanatoriul «ªu¡u». Pentru aceasta era nevoie de bani. Pe
cât îmi aduc aminte, în urma ståruin¡elor d-lui T. Nica, a ¿i gåsit, nu ¿tiu cum, 2.000 de lei,
la Boto¿ani n-a plecat înså, cåci s-a îmbolnåvit ¿i nu se ¿tie ce s-a ales de cele 2.000 de lei.”

Cu altå ocazie, Slavici oferå chiar ¿i citate din pretinsa scrisoare-apel,
prin care Cåminarul ar fi cerut cu disperare interven¡ia lui Eminescu:

„Eu eram din ce în ce mai ståruitor (îi båtea noaptea în perete – n. ns.), iar el se fåcea
tot mai îndåråtnic ¿i zicea în cele din urmå cå abuzez de afec¡iunile lui ¿i-l terorizez.

Acesta a fost pentru mine primul semn al bolii de nervi care-l cuprinsese.
Doi dintre fra¡ii lui periserå de aceea¿i boalå, iar al treilea, cel ce tråise la Sibiu

¿i la Timi¿oara, cåzuse acum bolnav ¿i se afla acaså. «Mi s-a urât cu via¡a, îi scrisese
båtrânul: få ce faci ¿i vino de-l ia, ca så-l duci în vreo caså de sånåtate».”

Asta zice Slavici, fårå a-¿i dovedi în vreun fel spusele, dar din clipa în
care citeazå atât de exact te gânde¿ti cå precis are documentul sub pernå.
Oare? Nimeni nu a våzut aceastå scrisoare, dar asta nu i-a împiedicat pe
mul¡i så recite fraza puså în seama Cåminarului, fårå ca vreun istoric så se
gândeascå, måcar, cå bine-ar fi så cearå „dovada”, fie ¿i numai pentru a
vedea caligrafia båtrânului. Dacå epistola la care face referire Slavici ar fi
existat vreodatå, ea ar fi råmas chiar la acesta acaså, unde ståtea Eminescu în
gazdå în clipa råpirii ¿i sechestrårii lui. Iar Slavici ar fi gåsit-o atunci când i-a

„Nicu [nu] s-a fotografiat
decât [o] datå în via¡a lui”

(Matei, 18 mai 1909, carte po¿talå).
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cercetat con¡inutul (cåci a fåcut acest lucru, din moment ce aminte¿te
„testimoniul ¿colar pe care l-am gåsit între hârtiile lui”).

Când s-ar fi îmbolnåvit Nicu? Din felul în care este conceput textul de
mai sus, reiese cå doar dupå ce s-a întors la Ipote¿ti (în 1883, deci simultan
cu Eminescu: „Eminescu s-a îmbolnåvit în vara anului 1883"). De altfel,
în Amintiri, Slavici indicå foarte precis motivul pentru care Nicu a plecat
din Timi¿oara:

„¥n acela¿i timp (pe când Eminescu studia la Cernåu¡i – n. ns.) unul dintre fra¡ii lui
mai mari î¿i urma studiile la Academia de drept din Sibiu. Mihai n-a fugit dar de la casa
printeascå, ci s-a dus la acest frate mai mare al såu.”

Urmeazå câteva informa¡ii referitoare strict la Eminescu (în parte, gre¿ite),
dupå care Slavici revine la soarta lui Nicu (Cutreierårile lui Eminescu):

„Fratele din Sibiu, terminându-¿i studiile, s-a stabilit la Temi¿oara, unde pe timpul
acela limba oficialå era cea germanå. A¿a ajunge Mihai în Banatul Temi¿oarii, unde då
peste trupa de actori conduså de Matei Millo.

Dupå ce la Temi¿oara limba maghiarå s-a impus din ce în ce mai mult, pozi¡iunea
fratelui lui Eminescu a fost ¿i ea din ce în ce mai grea (subl. ns.). El s-a ¿i întors mai
târziu în Moldova” (vezi Revista copiilor ¿i a tinerimei, 14 iunie 1914).

A¿adar, dacå Slavici spune acum adevårul, sub un anume aspect Nicu a
fost ceea ce, recent, au fost (¿i continuå så fie) mul¡i români din Covasna.

Cât prive¿te motivul care a impus împrumutarea de cåtre Eminescu a celor
2.000 de lei, precum ¿i pretinsa (¿i posibila) stare conflictualå existentå între
Cåminar ¿i fiul lui, acestea sunt prezentate numai de Slavici.

Iatå înså ¿i ce-i scrie Nicu lui Eminescu, de la Cernåu¡i, în aprilie 1883:

„Iubite Mihai!
Am primit epistola ta, ne bucuråm cu to¡ii – Tata – Harieta ¿i eu – despre cele

comunicate. Trimite-ne din banii împrumuta¡i – cât vei pute. Dupå Pa¿ti conteazå pe
persoana ¿i caracterul meu – måcar, cå oamenii må numea cu «Nec. cel prost».

Tate[-]i [îi] mai  bine; mai mult smintit la minte, dupå tipicul såu. De la Mathe[i]
n’am ¿tiri, nici cunosc adresa sa.

Al tåu frate
Nicu” (vezi I. E. Torou¡iu, Studii..., IV, p. 272).

Cine are dreptate: Slavici, care spune cå banii ar fi fost trebuitori ca så-l
interneze pe Nicu, sau acesta din urmå, de la care în¡elegem cå, din cu totul
alte motive (gospodåre¿ti, så zicem), cei din Ipote¿ti puseserå mari speran¡e
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în creditul ob¡inut prin Eminescu? ¥n vara lui 1881, Nicu se aflå la Ipote¿ti,
îngrijindu-se de gospodårie ¿i raportându-i tatålui såu, internat în Spitalul
Brâncovenesc din Bucure¿ti, cum evolueazå lucrurile (vezi epistola din
19 iunie), pânå la moarte el fiind socotit de ceilal¡i ca având „profesiunea
arenda¿i de mo¿ie”.

Pretinsele tensiuni dintre Gheorghe Eminovici ¿i Nicu, fiul lui, sugerate
de Slavici, sunt doar aparent sus¡inute de scrisoarea lui Nicu cåtre Eminescu,
deoarece cuvintele: „Tata i mai  bine; mai mult smintit la minte, dupå tipicul
såu” sunå a glumå – oricum, nu credem cå prin „smintit” Nicu în¡elegea
nebun, bolnav psihic (¿i, pânå acum, n-am întâlnit nici un autor care så afirme
a¿a ceva). ¥n plus, epistola este trimiså din Cernåu¡i, unde Nicu trebuie så se fi
aflat împreunå cu Cåminarul, din moment ce-l pomene¿te astfel, fiind cu to¡ii
în vizitå la Aglaia, fata cea mai mare a Eminovicilor. Iar acolo, a¿a cum råzbate
din primele lui rânduri, atmosfera era veselå, nu încrâncenatå. Chiar ¿i referirea
la porecla ce i se dådea lui în copilårie, „Neculai cel prost”, råmâne tot o
dovadå de bunå dispozi¡ie, stare de neconceput dacå Slavici ar spune
adevårul. Så se fi schimbat Nicu peste noapte, din „blând, binecrescut ¿i
foarte sim¡itor”, devenind teroarea familiei? N-am exclude nici aceastå ipotezå,
dar care sunt probele?

¥n ultima scrisoare (cunoscutå) trimiså de Eminescu tatålui såu nu gåsim
nici un cuvânt din care så bånuim cå acesta nu s-ar afla în bune rela¡ii cu
Nicu. Iat-o în întregime:

„Bucure¿ti, 18 martie 1881
Iubite Tatå,
M-am bucurat mult primind scrisoarea d-tale în versuri ¿i m-am întristat asemenea

aflând din ea cå nu e¿ti tocmai bine. Altfel ¿i eu am avut acele friguri de primåvarå atât
de obicinuite în ¡arå la noi. N-am råspuns numaidecât pentru cå m-a apucat proclamarea
regatului pe dinainte ¿i-n asemenea împrejuråri noi, negustorii de gogo¿i ¿i de bra¿oave,
adicå noi gazetarii, suntem foarte ocupa¡i. A¿ dori din toatå inima så vin acaså så vå
våd, dac-a¿ gåsi vrun om de încredere care så-mi ¡ie locul, cåci negustoria asta, pe
lângå cå n-aduce nimic, nici nu te îngåduie så închizi o zi douå dugheana ¿i så mai iei
lumea-n cap, ci-n toate zilele trebuie omul så-¿i batå capul ca så afle minciuni nouå.
Dac-oi putea scåpa, iubite tatå, fie acum, fie la varå, vin desigur acaså. Îl rog pe Nicu
så-mi scrie mai des ¿i så nu se uite la aceea cå nu-i råspund, cåci, dacå am a¿a de pu¡inå
vreme de scris ¿i dacå mi-e acru sufletul de cernealå ¿i de condei, citesc totu¿i cu multå
bucurie scrisorile ce le primesc de la d-voastrå.

Sårutându-¡i mânile ¿i dorindu-¡i multå sånåtate ¿i voie bunå // råmân al d-tale /
/ supus fiu // Mihai.”



354 Nr. 6-9Semnele timpului

Cålinescu, încearcând så împace contrarii precum declara¡ia lui Slavici
¿i epistola lui Nicu cåtre Eminescu, nu produce decât o bålmåjealå:

„Prin 1881 îl gåsim întors acaså ¿i ocupându-se pe lângå tatå-såu cu trebile
agriculturii. Nenorocul a fåcut så se îmbolnåveascå ¿i el de o gravå boalå venericå.
Båtrânul våzând cå ¿i acest båiat, care nu se chivernisise, îi cade pe cap, scrie iritat în
1883 lui Mihai: «Mi s-a urât via¡a... få ce faci ¿i vino de-l ia, ca så-l duci în vreo caså
de sånåtate». ¥ntr-adevår, Eminescu, såritor pentru fra¡ii såi, ia cu împrumut de unde
poate 2.000 de lei cu gândul de a i-i trimite. ¥nainte de Pa¿ti 1883, Niculae a¿tepta cu
neråbdare banii, într-o scrisoare ce aratå un om cu desåvâr¿ire sånåtos la minte. Dar în
curând se întâmplå boala lui Eminescu ...”

Dacå Eminescu împrumutase bani pentru a-l aduce pe Nicu în Bucure¿ti
ca så-l interneze, care era logica pentru care i-ar fi trimis la Ipote¿ti, unde erau
a¿tepta¡i cu neråbdare ¿i speran¡å de întreaga familie? De altfel, biograful
recunoa¿te cå Nicu era „cu desåvâr¿ire sånåtos la minte”.

La 25 octombrie 1923, Matei îi scrie lui Leca Morariu, aten¡ionându-l cå
„sunt iarå¿i câteva gre¿eli” în fascicola primitå de la acesta. Una dintre ele
era falsa informa¡ie „cå Nicu s-a împu¿cat din cauzå cå-l tot certa tata”.
Argumentul lui Matei este imbatabil ¿i ne mirå cå Leca Morariu nu l-a
descoperit singur: „Nicu s-a sinucis dupå moartea tatei” (subl. ns.).

De ce minte Slavici? De ce-l acoperå Cålinescu, afirmând (cu ce temei?)
cå peste Nicu ar fi dat „o gravå boalå venericå”? De unde obsesia asta a
biografilor, care cnd se uitå îndåråt våd numai treponeme? ªi de ce G. Munteanu
îi sus¡ine pe amândoi (dupå festivitatea de la Ia¿i, „Eminescu se pare cå plecase
curând, luând drumul ºårii de Sus, cåtre Boto¿ani ¿i Ipote¿ti, unde va fi
låsat din banii ce împrumutase pentru Nicolae”)? ¥i leagå pe to¡i ceva
nevåzut? Ce anume ¿i Cine a fåcut nodul?


A fost Nicu bolnav de sifilis? Mul¡i, dacå nu to¡i, afirmå cå da, motivând

astfel ¿i sinuciderea acestuia. De pildå, G. Munteanu face mâinile pâlnie la
gurå ¿i emite:

„La 19 iunie 1881, Nicolae (fugårit ca ¿i ceilal¡i fra¡i mai mari spre locurile
natale de o anume scaden¡å a bolii) îi adresa pårintelui såu o foarte minu¡ioaså scrisoare
despre mersul treburilor la Ipote¿ti” (subl. ns.).

Posibil så aibå dreptate, dar nu trebuie oare ca acest lucru så fie ¿i
demonstrat? Or, ce indicii avem?
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O mårturie este cea a lui Slavici, ale cårui spuse – am våzut – sunt
demontate de epistola lui Nicu cåtre Eminescu. Din relatårile lui rezultå cå
Nicu ¿i Eminescu s-ar fi îmbolnåvit în acela¿i an, dar nicåieri nu gåsim vreun
indiciu cå maladia, ereditarå sau nu, ar fi fost sifilisul. Slavici nu spune direct
de ce boalå suferea Nicu, dar, afirmând cå urma så fie internat la ªu¡u, despre
care ¿tim cå avea ospiciu nu cafenea, pare clar cam încotro bate. Problema
este cå alienarea are multe cauze. ¥n plus, detaliu prea pu¡in cunoscut,
stabilimentul lui ªu¡u nu trata totu¿i exclusiv bolnavi psihici, Regulamentul
Institutului precizând chiar din primul articol (sublinierea ne apar¡ine):

„CARITATEA este destinatå principalmente la cåutarea boalelor nervoase”.

Cum s-a ajuns la sifilis? Principalii responsabili sunt adep¡ii teoriei cå
Eminescu ar fi cåzut victimå unei boli ereditare; pentru a fi credibili, ace¿tia
au fost obliga¡i så stabileascå o singurå cauzå a mor¡ii, pentru to¡i Eminovicii
deceda¡i înainte de 1889. De unde insisten¡a disperatå cu care se încearcå
acreditarea ideii cå „nebunia” lui Eminescu ar fi ceva ereditar? ¥ntre altele,
pentru cå ereditatea, mai ales când e trecutå în contul defunc¡ilor, devine
incontrolabilå.

Când a fost vânturat prima oarå diagnosticul de sifilis? Avem motive så
credem cå el a fost gândit de Maiorescu încå din 1883, dar nu cu privire la
Nicu, ci doar la Eminescu. Afirma¡ii scrise în acest sens gåsim înså doar în
1893, mul¡umitå „grijii” Corneliei Emilian; faptul cå, pânå la controversata
monografie a lui Cålinescu (1932), atare diagnozå a fost acceptatå de o
minoritate aratå fårå dubii cå, la moartea lui Eminescu, public se ¿tia altceva,
teza sifilisului sporindu-¿i adep¡ii doar cu timpul, pe måsurå ce apåreau noi
genera¡ii de condeieri ¿i dispåreau contemporanii lui Eminescu.

Cu mici abateri, mici råbufniri de a¿a-ziså personalitate, istoricii literari
au urmat cumin¡i linia trasatå de Maiorescu:

„Dacå a înnebunit Eminescu, cauza este exclusiv internå, este înåscutå, este
ereditarå. Cei ce cunosc datele din familia lui ¿tiu cå la doi fra¡i ai såi, mor¡i sinuci¿i, a
izbucnit nebunia înainte de a sa ¿i cå aceastå nevropatie se poate urmåri în linia
ascendentå.”

A¿a så fi fost, el ce probe avea în acest sens, când, afarå poate de Matei,
nu mai cunoscuse pe nimeni din familia lui Eminescu? Cum a urmårit el
„aceastå nevropatie … în linia ascendentå”?
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Una peste alta, putem spune cå, într-un fel, Nicu este victima fratelui
såu, deoarece despre el s-a spus cå ar fi fost luetic numai pentru cå acela¿i
lucru se afirmase ¿i despre Eminescu. Dar existå ¿i reciproca: faptul cå Nicu
s-a sinucis a dat apå la moarå celor care afirmau cå Eminescu ar fi fost alienat.

¥n ¥nsemnåri zilnice, Maiorescu strecoarå o „¿opârli¡å” convergentå cu a
lui Slavici, spre întårirea ideii cå, în ultima decadå a lunii iunie 1883, Eminescu
ar fi inten¡ionat så plece la Boto¿ani:

„Eminescu e vorba så plece aståzi la Boto¿ani, ieri era înså mole¿it ¿i mult mai
lini¿tit” (26 iunie 1883).

Nimic clar, dar suficient ca så poatå fi conexat, de cei abili ¿i fårå scrupule,
cu afirma¡iile lui Slavici, a¿a ajungându-se la sentin¡e de soiul celei iscålite de
Cålinescu:

„Prin 1881 îl gåsim [pe Nicu] întors acaså ¿i ocupându-se pe lângå tatå-såu cu
trebile agriculturii. Nenorocul a fåcut så se îmbolnåveascå ¿i el de o gravå boalå
venericå” (subl. ns.).

Nici Slavici, nici Maiorescu nu precizeazå cå boala ar fi fost „venericå”.
O face înså mai pu¡in timidul Cålinescu, o jumåtate de veac mai încolo. ªi, ca
så nu se încurce cu jumåtå¡i de måsurå, „divinul” adaugå cå era ¿i „gravå”. ªi
a¿a, iatå înc-o „dovadå” cå Eminescu ar fi suferit de sifilis ereditar! Chiar
adevårat så fie ce scrie Cålinescu, vinovå¡ia lui nu ar fi cu nimic mai micå,
deoarece, lipsindu-i pânå ¿i cea mai måruntå probå materialå la data la care
a fåcut aceste afirma¡ii, numai întâmplarea ar face ca ele så coincidå cu
adevårul.

Din ce motive credem cå în cazul lui Nicu ne aflåm în fa¡a unei fåcåturi a
tandemului Maiorescu-Slavici, preluatå de Cålinescu ¿i de cei care n-au
îndråznit så-l contrazicå pe acesta? Iatå de ce:

1) ¥n epistola cåtre Eminescu, Nicu scrie limpede cå nu a¿teaptå så vinå
Eminescu, personal, ci doar banii împrumuta¡i de acesta.

2) Din nici un alt izvor nu reiese cå Eminescu ar fi inten¡ionat så plece
spre Boto¿ani în acea perioadå. De altfel, dacå el ar fi vrut så treacå pe la
Ipote¿ti, ar fi fåcut-o cu douå såptåmâni în urmå, când s-a aflat la Ia¿i, cu
ocazia dezvelirii statuii lui ªtefan cel Mare. Coresponden¡a cu Veronica ne
aratå cå nici în zilele lui cele mai bune nu î¿i permitea så batå oricând drumul
Ia¿ilor, (¿i) din cauza costului ridicat al biletului de tren.
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3) Pe 26 iunie, Maiorescu scrie cå Eminescu ar fi fost „mole¿it” în ziua
precedentå, dând de în¡eles cå din aceastå cauzå n-ar mai fi plecat la Boto¿ani.
Indirect, Eminescu este de altå pårere (sublinierile ne apar¡in):

„Aståzi, 25 iunie 1883 la una orå ¿i 23 de minute dupå miezul-nop¡ii, subsemna¡ii
Mihai Eminescu ¿i Constantin Sim¡ion s-au remå¿it împreunå. Mihaiu 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.

Sim¡ion a tågåduit aceasta.
Cine pierde råmå¿agul plåte¿te douå sticle de Iohannisberger ¿i care se vor bea

împreunå de cei doi subsemna¡i... la Rusciuc.
M. Eminescu, Const. Sim¡ion.
Bucure¿ti, 25 iunie 1883" (manuscrisul numårul 2292).

Oare un om atât de lipsit de vigoare, încât nici så se suie în tren nu mai
poate, stå noaptea pânå la ore mici, spre diminea¡å, fåcând pariuri cu amicii?
ªi dacå, în pofida mizei modeste („douå sticle de Iohannisberger”), le mai
face ¿i în scris ¿i sub forma de mai sus, am putea crede cå era sleit sau,
dimpotrivå, cå avea atât energie, cât ¿i bunå dispozi¡ie?

4) Nicu – zice Slavici – ar fi urmat så fie internat la ªu¡u. Aparent, sunå
plauzibil. ¥n fapt, ¿tiind cå ªu¡u avea cel mai scump ospiciu ¿i cå Eminovicii
erau departe de a sta pe roze cu banii, informa¡ia este cel pu¡in improbabilå,
deoarece:  nimic nu probeazå cå Nicu ar fi necesitat internarea în balamuc,
neexistând nici o mårturie privind comiterea unor fapte anormale, nici vreun
diagnostic medical;  chiar ¿i Cålinescu recunoa¿te cå banii respectivi au
fost lua¡i „cu gândul de a i-i trimite” la Ipote¿ti, nu de a-i plåti lui ªu¡u, în
Bucure¿ti;  suma de douå mii de lei era prea mare pentru pretinsa inten¡ie
(tariful la ªu¡u fiind de 300 de lei pe lunå, så credem cå Eminescu dorea så
achite în avans pentru mai bine de o jumåtate de an, când, chiar alienat så fi
fost Nicu, se putea întâmpla så-¿i revinå în douå, trei luni sau nici atât?);
 Eminescu era el „såritor pentru fra¡ii såi”, cum zice Cålinescu, dar nu
incon¿tient, astfel încât så-¿i ¡inå fratele într-un balamuc… de lux, cheltuind
– poate zadarnic – importante sume împrumutate, care, altfel dirijate, ar fi
salvat mo¿ia de la Ipote¿ti, u¿urând astfel nu numai situa¡ia Cåminarului ¿i a
Harietei, ci ¿i pe a lui Nicu. Eminescu pare så fi fåcut destul de des împrumuturi
(„Harietå dragå, // Nu-¡i pot promite pozitiv cå voi putea trimite în fiece lunå
cåte 100 franci, pentru cå nu-mi våd capul de mul¡imea datoriilor cari le-am
fåcut anul acesta” – 26 august 1880), dar niciodatå nu s-a angajat dincolo
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de limita puterilor lui. De pildå, ca så alegem o situa¡ie similarå celei imaginate
de biografi, atunci când a fost internat ªerban a spus franc cå nu are for¡å
financiarå pentru a-i plåti spitalizarea, iar dupå decesul acestuia, scrie familiei:
„Întrebarea principalå este dacå pute¡i (subl. ns.) så face¡i ¿i aceastå
cheltuialå...” ªi-atunci era vorba de doar câteva sute de lei, de nici un sfert
din banii împrumuta¡i în 1883!

5) „Mi s-a urât cu via¡a … få ce faci ¿i vino de-l ia, ca så-l duci în vreo
caså de sånåtate”, sus¡ine Slavici cå i-ar fi scris Cåminarul lui Eminescu. Så
pricepem cå Nicu îi strica tatålui såu cheful de via¡å ¿i cå, dacå acesta ar fi
scåpat de el, ar fi redevenit voios? Så credem cå Gheorghe Eminovici nu s-ar fi
putut descurca singur? Indiferent de råspunsurile la asemenea întrebåri,
råmâne un alt aspect, fundamental: ce temei legal ¿i moral ar fi avut Eminescu
ca så-¿i interneze fratele, pe care nu-l mai våzuse de multi¿or, dar de la care
primea epistole din care nu reie¿ea deloc cå ar fi alienat ¿i pe mâna cåruia
avea încredere så dea bani lua¡i cu împrumut? Oare Nicu era un sac cu cartofi,
iar Eminescu se credea mai presus de Lege?

Slavici nu afirmå cå båtrânul Eminovici i-ar fi cerut lui Eminescu så-l
ducå pe Nicu într-un ospiciu, aceastå deduc¡ie urmând så o facem noi, fura¡i
de context. Dar principalul motiv pentru care scriitorul introduce în nara¡iunea
lui o „caså de sånåtate”, nu un balamuc, este altul: internarea în ospiciu era
de obicei gratuitå, pe când în casa de sånåtate nu se putea sta decât în

pensiune, deci contra cost, iar el, autorul, încearcå så ne convingå cå Nicu
urma så fie dus în ospiciul privat al lui ªu¡u, explicând astfel – tenden¡ios –
de ce împrumutase Eminescu cei douå mii de lei.

6) Dacå Nicu ¿i Eminescu ar fi fost bolnavi de sifilis, Maiorescu ar fi
fåcut o cât de vagå aluzie la acest fapt, în scrisorile trimise Harietei.

7) Dacå Nicu ar fi fost alienat, necesitând internarea la ªu¡u, Cåminarul
i-ar mai fi låsat banii ¿i gospodåria pe mânå sau ar fi cerut punerea lui sub
interdic¡ie?

8) ¥n ipoteza alienårii lui Nicu, ce rost avea så-l aducå la Bucure¿ti, când
era mult mai aproape ospiciul de la Neam¡ sau Golia, unde putea fi mai lesne
vizitat ¿i de familie?

A doua surså pe care se bazeazå cei care pretind cå Nicu ar fi fost bolnav
de sifilis este Harieta. La 18 martie 1884, ea îi scrie lui Maiorescu:

„Nu-mi ¡ine Vå rog de råu, cå m’am interesat de fratele meu Mihai, darå necontenita
suferin¡å de timp de un an a bietului Nicu care nu mai pe mine må putea suferi” (la fel
se va exprima ¿i în legåturå cu Eminescu).



359Nr. 6-9 Semnele timpului

Este drept cå Harieta invocå „necontenita sufirin¡å... a bietului Nicu”,
dar nu precizeazå soiul bolii. ¥n schimb, existå o altå mårturia a ei:

„…måtu¿a noastrå s’a retras de la testament, cåci ¿i ea este bolnavå de pept,
boalå ereditarå a tuturor din familia noastrå; ori la care etate ne apucå, de pept
murim to¡i” (subl. ns.).

Un alt aspect elocvent este urmåtorul: dacå Nicu ar fi fost bolnav de
sifilis, acest lucru ar fi råzbåtut måcar o datå din mul¡imea scrisorilor trimise
de Harieta Corneliei Emilian. Ea vorbe¿te de „necontenita suferin¡å” a fratelui
ei, adaugå cå numai ea îl mai alina, dar nu face nici o paralelå cu situa¡ia lui

Harieta cåtre Maiorescu, 18 martie 1884, pagina 3
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Eminescu – ajuns, ¿i el, în grija sa. Este cel pu¡in improbabil ca o gurå bogatå
ca Harieta så fi tåcut fa¡å de Emiliancå, pe care o numea „scumpå mamå”, în
cazul în care fie tratamentul medical aplicat lui Eminescu (sau lipsa acestuia),
fie simptomele i-ar fi adus aminte de stårile similare prin care s-ar presupune cå
ar fi trecut ¿i Nicu, în urmå cu trei-patru ani.

De exemplu, ea informeazå Comitetul din Ia¿i: „…boala lui [Eminescu]
este foarte gravå din necåtare, darå nu’i mortalå cå n’o ajuns la ciolan”
(18 iunie 1887). Dacå Nicu ar fi fost bolnav de sifilis, Harieta ar fi avut o, så-
i zicem, minimå experien¡å în ceea ce prive¿te îngrijirea acestei maladii ¿i ar
fi privit comparativ (¿i tragic) destinele celor doi fra¡i, lovi¡i, nu-i a¿a?, de
acela¿i nenoroc. Or, în cazul lui Eminescu, pe care ea îl declarå luetic pentru
cå a¿a i-au spus „amicii” ¿i medicii, totul este nou, nea¿teptat ¿i înspåimântåtor
uneori. Când Harieta înva¡å cum se trateazå sifilisul, Nicu era de mult oale ¿i
ulcele. Abia dupå câteva luni de îngrijire a lui Eminescu, în baza acestei
unice experien¡e, ea ajunge så scrie: „De mi s-ar permite apoi, eu singurå
a¿i scrie re¡etele, a¿a de bine mi s’a întipårit în memorie toatå diagnoza
boalei ¿i esecutarea ei” (22 septembrie 1887). De asemenea, Harieta l-ar fi
cunoscut pe doctorul care trebuia, dacå nu så-l aibå în grijå, måcar så-i
stabileascå diagnoza lui Nicu.

Nimic din toate astea!


Cå Nicu s-a sinucis este indiscutabil, faptul fiind atestat atât de Harieta
(„Nicu care numai pe mine må putea suferi – probå este testamentul ¿i
scrisoarea ce le-a fåcut înainte de a-¿i lua via¡a” – epistolå cåtre Maiorescu,
18 martie 1884), cât ¿i de Registrul stårei civile pentru mor¡i, din care Augustin
Z. N. Pop transcrie urmåtoarele:

„Din anul una mie optu sute optu zeci ¿i patru luna Martie în nouå zile orele
unsprezece ¿i jumåtate a.m.

Actu de morte alui Neculai Eminovici în etate de patruzeci ¿i doi ani de religiune
ortodocse de profesiunea arenda¿i de mo¿ie, mortu alaltåiri pela ora ¿epte ¿i
jumåtate a.m. în casa sa din com. Cucorani, Cotuna Ipote¿ti prin înpu¿carea de sine
însu¿i – holtei fiu majoru a deceda¡ilor Gheorghi Eminovici ¿i a Rarucåi.”

Coinciden¡å, Nicu se sinucide în diminea¡a aceleia¿i zile în care Harieta
îi scrie magistrului, cerându-i informa¡ii despre Eminescu. Faptul este ciudat
nu numai pentru cå Harietei i-a mai ars de coresponden¡å, ci din cauzå cå



361Nr. 6-9 Semnele timpului

evenimentul nu este men¡ionat. Dacå în chiar capul scrisorii nu ar fi scris
mare „Ipote¿ti”, ne-am putea gândi cå, poate, Harieta era plecatå  de acolo –
de pildå, la månåstirea Agafton, unde mai fusese ¿i unde mai multe måicu¡e
îi erau rude apropiate. A¿a înså, nu ne råmâne decât så bånuim cå moartea
fratelui Nicu n-a fost pentru ea o pierdere zdrobitoare ¿i cå, poate, porecla
„Neculai cel prost” era – pentru ea – mai mult decât o glumå. Nu ¿tim ce
pårere avea Eminescu despre Nicu ¿i ce sim¡ea pentru el, dar din moment ce
luase cu împrumut o sumå de bani atât de mare, pe care în¡elegem cå urma
så o manevreze mai mult acesta din urmå, n-am spune cå-i era indiferentå
soarta lui ¿i nici cå n-avea încredere în „persoana ¿i caracterul” lui. ¥n plus,
dacå au dreptate cei care afirmå cå Eminescu a stat o vreme la Sibiu, locuind
la acest frate aflat pe atunci acolo, cåpåtåm încå un motiv så credem cå
rela¡iile lor erau bune, probabil, ¿i datoritå unor afinitå¡i structurale de care
nu ¿tim nimic. Un mic indiciu în acest sens poate fi înså faptul cå ¿i Nicu
avea o bibliotecå „de mare valoare”.

Ce a determinat sinuciderea lui Nicu? ¥n primåvara lui 1883 pårea destul
de vesel, a¿teptând ca Eminescu så-i trimitå „din banii împrumuta¡i”. Chiar
atunci înså acesta fusese råpit ¿i zåvorât la ªu¡u, apoi dus la Viena – ocazie
cu care au dispårut ¿i banii. Ne putem gândi cå prin acela¿i gest au fost
dramatic influen¡ate douå destine. Nu-i înså mai pu¡in adevårat cå o influen¡å
nefastå, poate decisivå, a venit ¿i din partea familiei. Dupå ce s-a pråpådit
Cåminarul (8 ianuarie 1884), între fra¡i au izbucnit unele disensiuni. A¿a
cum s-a våzut, Nicu îi råspunde lui Eminescu în aprilie 1883, dintr-un hotel
din Cernåu¡i: „De la Mathe[i] n’am ¿tiri, nici cunosc adresa sa”. Prin urmare,
legåtura mezinului cu Ipote¿tii era ca ¿i inexistentå. (Nici cu Eminescu nu s-
ar zice cå a fost în rela¡ii prea strânse, acesta scriindu-i Harietei, la 6
februarie 1880: „Matei s-a însurat ieri. Mi-a trimis o invita¡ie prin po¿tå,
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; ¿i nu voi avea-o mult timp de a må
ocupa de aceasta.”)

Dacå în aprilie 1883 Matei pare så fi fost pentru tatå-såu ¿i pentru fra¡ii
de la Ipote¿ti ca ¿i pierdut pe undeva, prin ºarå, nici un an mai târziu, îndatå
ce båtrânul Eminovici a închis ochii, a apårut ¿i el, ca så facå ordine ¿i
„curå¡enie”. Harieta îi poveste¿te lui Maiorescu ce s-a întâmplat:

„Ipote¿ti 1884 – Martie 18/30
Stimabile Domnule Maiorescu,
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Primi¡i sâncera mea mul¡åmire pentru scrisoarea din 14 martie a.c. ¿i må gråbesc
a Vå comunica urmåtoarile.

Sunt deja 2 luni trecute decând au murit tatål meu. La înmormântare[a] lui au fost
de fa¡å ¿i fratele meu locotenentul Matei din Râm. Sarat; dupå înmormântarea (sic!) în
loc ca så facå fratele Matei o catagrafie (1. inventar  ¿i 2. recensåmânt – n. ns.), el au
început a vinde în dre[a]pta ¿i în stânga toate obiectile mobile ¿i imobile sub cuvânt,
cå el va lua pe fratele såu Neculai la sine la 15 Martie. El a vândut toate vitele la numår
27 mobile din caså 5 stoguri de fân, 3 vagoane de popu¿oi, fåcând trei pår¡i, adic mie,
lui Nicului ¿i lui Mihai, luând cu sine bani ¿i toate hårtiile de valoare, mai ales o
obliga¡ie de 6.000 fr. ¿i bibl[i]oteca Nicului de mare valoare, zicând cå el [v]a sprijini
pe a mân doi fra¡i[i], ¿i mai multe lucruri le-a fåcut care de ¿i am o cre¿tere de tot simplå,
totu¿i nu ¡i le pot scrie: ¿i întrebat de mul¡i din familie de ce el o face, råspunse cå el le
va påstra pentru Mihai ¿i pre Nicu îl va lua la dânsul. Spre a vå încredin¡a cå vå scriu
adivårul, o pot dovidi prin un înscris ce au låsat el însu¿, precum ¿i marturi måtu¿ile ¿i
to¡i casnicii, în fine satul întreg. Deci eu vå rog din inimå ¿i suflet a vå adresa la fratele
meu Matei, care este obligat a-l ¡âne, luându-i toatå partea lui. Eu sunt singurå [¿i]
prib[e]agå, de oare ce în Ipote¿ti au intrat deja posesorul cel nou ¿i eu må våd nevoitå
a må depårta pe lângå o måtu¿å la månåstire.

Nu-mi ¡ine Vå rog de råu cå m’am interesat de fratele meu Mihai, darå necontenita
sufirin¡å în timp de un an a bietului Nicu care nu mai pe mine må putea suferi [–] probå
este testamentul ¿i scrisoarea ce le-au fåcut înainte de a¿i lua via¡a, moartea tatului
meu foarte iute, eu singurå ¿i oloagå, pute¡i sânguri så gândi¡i pozi¡ia mea cât au fost
de criticå ¿i aståzi este ¿i mai criticå; earå cå nu se intereseazå fratele Matei, vå rog så
vå råspundå D-lui sângur. Primi¡i – Vå rog – profundele mele mul¡åmiri pentru
pårinteasca îngrijire a iubitului meu frate Mihai, rugându-vå încå o datå de a avea
bunåtatea så må în¿tiin¡a¡i ce rezultat ve¡i lua cu betul Mihai. Cu deosebitå salutare,

Henriette Eminovici.”

Aceastå scrisoare ne aratå cå, spre deosebire de fratele lui mai mic, Nicu
nu era deloc un båtåios, un om care så î¿i impunå punctul de vedere, decizând
soarta altora. Modul în care a asistat cum Matei îi vinde bunurile ¿i, mai mult,
bagå banii în buzunar ne aminte¿te de lipsa de reac¡ie a lui Eminescu fa¡å de
Maiorescu (de la care acesta nu ¿i-a recuperat nici manuscrisele, nici cår¡ile)
¿i chiar fa¡å de Biblioteca din Ia¿i, de unde n-a mai ob¡inut traducerea
Gramaticii sanscrite, începutå în 1886 (reamintim cå prima filå poartå
men¡iunea: „1886. ¥n biblioteca de Ia¿i”). Pentru mul¡i, o asemenea lipså de
reac¡ie este de neconceput, deci anormalå. De fapt, uneori, ea se regåse¿te la
nivel na¡ional.

Motiva¡ia sinuciderii lui Nicu pare så fi fost groaza fa¡å de viitor. ¥ntrucât
gestul a fost comis imediat dupå vinderea Ipote¿tilor de cåtre Matei, putem
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crede cå principalul factor determinant a fost critica situa¡ie materialå ¿i socialå,
boala fiind un element secundar. Când „posesorul cel nou” al Ipote¿tilor ¿i-a
preluat achizi¡ia, Nicu a råmas fårå acoperi¿ ¿i fårå vreo surså de trai,
angajamentul lui Matei de a-l lua pe lângå casa lui fiind, poate, mai mult o
loviturå decât o u¿urare. Tristå coinciden¡å, dupå Vlahu¡å, douå-trei luni mai
târziu, la fel ar fi gândit ¿i Eminescu:

„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” (Vlahu¡å cåtre Maiorescu,
20 iunie 1884).

Mai slab, Nicu a cedat acestui imbold. Documentele existente nu atestå
(nici måcar nu sugereazå) cå gestul lui s-ar fi datorat vreunei boli psihice.
Nu a fost nici un simplu ¿i accidental impuls nebunesc, decizia fiind luatå la
rece (ceea ce, desigur, nu înseamnå ¿i cå ar fi fost cea mai fericitå alegere).
¥nainte de a-¿i pune capåt zilelor, Nicu ¿i-a încheiat în felul lui socotelile cu
lumea, a¿ternând pe hârtie atât testamentul, cât ¿i o scrisoare explicativå – care,
din påcate (sau din fericire?), nu a mai ajuns pânå la noi.

¥n alte pagini, am aråtat de ce nu credem cå Matei ar fi furat ceasul lui
Eminescu, dupå cum afirmå magistrul. Råspunsul nu mai este înså la fel de
ferm la alte întrebåri: ¿i-a însu¿it Matei drepturile de mo¿tenitor ale lui
Eminescu? L-a avut el pe con¿tiin¡å pe frate-såu, Nicu?

O întrebare ¿i mai importantå este: ar fi reu¿it Eminescu så-l opreascå,
dacå la 14 februarie, odatå scåpat de la Döbling, în loc så apuce calea nedoritå
a Italiei, unde a fost dus cu sila, ca ¿i cum ar fi presim¡it ceva råu, s-ar fi
întors direct în ºarå? Cum de nici un biograf nu prive¿te mai atent momentul
în care Matei vinde tot ce se gåsea la Ipote¿ti, ac¡ionând exact invers

decât inten¡iona Eminescu în iunie 1883 ¿i låsându-¿i, astfel, familia pe
drumuri? Cum de Maiorescu, care l-a acuzat de nefåcute, n-a mai avut nici o
reac¡ie atunci când cåpitanul ¿i-a låsat fra¡ii fårå caså ¿i fårå sursa minimå de
între¡inere? Trebuia ca Eminescu (care nu întâmplåtor, pe când era închis în
ospiciul vienez, întreba cu insisten¡å „cine plåte¿te” pentru ¿ederea lui acolo)
så nu mai aibå chiar nici un punct temeinic de sprijin?


Este sinuciderea, prin ea înså¿i, probå indubitabilå de nebunie? Aten¡ie

la råspuns, pentru cå iatå ce-i relateazå I. Chi¡imia lui I. Opri¿an, privitor
la Cålinescu:
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„– Iar când a avut accesul acela, så se ducå så se înece, nu ¿tiu ce...
– Ce acces?
– S-a dus aci, la lac, så se arunce în lac.
– Prin ce an?
– Spre sfâr¿it... Prin 1960 ¿i nu ¿tiu cât...
– Ce se întâmplase? Ce depresiune sufleteascå avusese? Din ce cauzå?
– Din cauza unei colege de-a noastre. Fatå inteligentå, apreciatå... Dar, la un

moment dat, ea a încercat så se recåsåtoreascå cu altcineva. ¥n momentul acela,
Profesorul a avut revela¡ia cå legåtura cu el fusese minorå: «A! Nu m-a iubit! Dacå må
iubea, trebuia så råmânå numai cu mine.»

– ªi a vrut så se sinucidå?
– Da. A avut ni¿te momente când a vrut så se sinucidå. Noi ne-am dus la el acaså.

ªi eu i-am spus: «Domnule Profesor, pentru o femeie så vå necåji¡i dumneavoastrå
atât!? Sunt atâtea!»

– Devenise de notorietate publicå treaba? Cel pu¡in în cadrul Institutului?
– Sigur, domnule! Ea a venit la Institut. A fåcut scandal. S-a trântit acolo în boxa

aceea ¿i-a început: «E un porc! N-am avut nimic cu el!» ¿i alte chestiuni, de felul acesta,
încercând så se dezvinovå¡eascå.” (Ea trebuia så se „dezvinovå¡eascå”?)

Iar a¿a-numitul „porc” scrie în Via¡a lui Mihai Eminescu:

„Opiniunea a¿à dar cå Veronica Micle formeazå obiectul aproape unic al pasiunii
lui Eminescu este cu totul gre¿itå. Eminescu erà un tip sexual veneric, adicå ståpânit
mereu de obsesia func¡iunii erotice, cåutând dragostea, nu femeia, victimå mereu a
improviza¡iunii ¿i a absurdului. (...) Pentru Eminescu iubirea este un leagån de desfåtåri
venerice, o necesitate nu spiritualå dar afectivå bineîn¡eles ¿i fiziologicå, o nevoie
naturalå de a tråi via¡a spe¡ei cu toate deliciile de ordin sufletesc pe care con¿tiin¡a le
suprapune mecanismului reflex, dar în sfâr¿it un instinct

Ce le-abate ¿i la påsåri de vre-o douå ori pe an.”

Asta este artå, ¿tiin¡å, septicemie culturalå sau mårturisire?


Am insistat asupra unor detalii din via¡a acestor trei fra¡i ai lui Eminescu
din douå motive importante. ¥ntâi, pentru cå to¡i sunt folosi¡i ca false
argumente pentru a murdåri imaginea lui Eminescu (al cårui destin încercåm
så-l mai descâlcim, cât de cât). ¥n al doilea rând, pentru cå existå legi mai
presus de orice efemere coduri legislative: ªerban, Iorgu ¿i Nicu au fost
oameni, nu personaje de nuvelå, iar aceastå calitate le conferå, pe ve¿nicie,
drepturi egale cu ale noastre, cei încå vii.
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CÅLÅUZE RÅTÅCITE

„Vai lumii, din pricina smintelilor! Cå smintelile
trebuie så vinå, dar vai omului aceluia prin care
vine sminteala!” (Matei, 18, 7)

¥n 1999, sub titlul generic: Eminescu – ¥nfå¿urat în manta-mi, la Chi¿inåu
au fost editate mai multe volume cu texte de ¿i (mai ales) despre Eminescu.
Pagina a 2-a a fiecåruia dintre cele 8 tomuri componente anun¡å:

„Acest
CORPUS EMINESCU
elaborat de eminescologi din România, Republica Moldova, Comunitå¡ile

Române¿ti ¿i al¡i iubitori ai poetului din întreaga lume
este coordonat de: …” (urmeazå 14 nume sonore, în majoritate covâr¿itoare, modest

implicate cantitativ în cele 8 volume, spre deosebire de Cristiana ¿i Victor Cråciun, care,
sub acest aspect, par ini¡iatorii ¿i adevåra¡ii autori ai acestui „corpus”, ce le-ar putea
purta numele).

Cele 8 perechi de cotoare de cår¡i ocupå mai bine de o treime de metru
liniar de raft, din care nu s-a gåsit nici o zecime de milimetru pentru câteva
dintre piesele esen¡iale privind dramaticele episoade din via¡a celui cåruia – nu-
i a¿a? – le-ar fi dedicate. De mai bine de un secol, se analizeazå ¿i rås-analizeazå
Eminescu, fårå… Eminescu.

Sub titlul celui de-al doilea volum, cuprinzând o le¿ioaså maculaturå
documentarå (Memorialisticå. Mårturiile contemporanilor), citim: „Edi¡ie,
antologie, aparat critic de Cristiana Cråciun ¿i Victor Cråciun”, onorabilul
domn („prof. dr.” ¿i „Pre¿edintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor
de Pretutindeni”) semnând Studiul introductiv ¿i tabelul cronologic (în total,
peste 50 de pagini, care deschid opul).

¥n aceastå carte, gåsim ¿i textul lui Gh. Bojeicu. Surprizå, înså: prin
compara¡ie cu versiunea lui A. Z. N. Pop, din el lipsesc unele paragrafe, cele
råmase sunt aranjate în altå ordine ¿i, ca så fie masa bogatå, s-a mai ¿i adåugat
o plombå informa¡ionalå, ¿i ea fåcutå din bucå¡i. Ca orice… crea¡ie,
neadevårurile importante sunt ¿i ele „revåzute ¿i adåugite” de la epocå la
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epocå, în tentativa de a le legitima nemeritatul statut de realitå¡i incontestabile.
Iatå adausul, cuiul (stiletul?) informatic înfipt voinice¿te de V. Cråciun în
varianta lui A. Z. N. Pop, spre a ne fi oferit ca peticit bonus cultural:

„Din ini¡iativa domni¿oarei Cornelia S. Emilian, elevå la ªcoala Artelor Frumoase
din Ia¿i, se constituie un comitet de elevi «cu scop de a deschide liste de subscrieri
pentru formarea unui capital, care så procure marelui nostru poet mijloacele necesare
pentru cåutarea sånåtå¡ii sale». Listele de subscrip¡ie sunt înso¡ite de acest apel:
«Subsemna¡ii elevi ¿i eleve ai ¿colii de picturå din Ia¿i, voind så venim în ajutorul
distinsului poet Mihail Eminescu, îndråznim a aminti ¡årii cå este de datoria ei, ca în
semn de recuno¿tin¡å pentru pre¡ioasa avere intelectualå ce-i laså, så-i formeze un fond
pentru a-¿i înlesni mijloacele de trai. ¥n acest scop subsemna¡ii am împår¡it 500 de liste
pentru subscrip¡iuni, care, aducând câte 20 lei una, în total ar face suma de 10 000 lei.
Ca så poatå înså contribui ¡ara întreagå, fiecare persoanå este rugatå så binevoiascå a
nu subscrie mai mult de 10 bani»” (subl. ns.).

Cum spunem, acest pasaj este, la rândul lui, format din cârpeli copiate
din cel pu¡in douå surse: prima frazå, u¿or pilitå pe la col¡uri, ca så se brodeascå,
provine din ziarul Liberalul, din 18 iulie 1887, iar citatul mai mare a apårut
atât în Universul (vezi numårul din 6 aprilie 1887, rubrica ªtiri), cât ¿i în
cår¡ulia M. Eminescu. Diverse (Colec¡iunea ªaraga, 1893 – editurå ieftinå ¿i
vicleanå, care una anun¡å pe copertå, alta prezintå în realitate).

¥ntr-un spa¡iu bibliografic dominat de erori, exactitatea actului de copiere
ne-a tåiat råsuflarea. Problema este cå scribul n-a sesizat cå peni¡a dumnealui
o ia razna ¿i prezintå douå motiva¡ii complet diferite ale listelor de subscrip¡ie:
„pentru cåutarea sånåtå¡ii” (neadevårat) ¿i „pentru a-¿i înlesni mijloacele
de trai” (asupra acestui aspect, deloc întâmplåtor, vom reveni). La fel, ca ¿i
cum n-ar fi ¿tiut ce scrie, V. Cråciun n-a sesizat nici lipsa oricårei legåturi
directe între referirea la aceastå ini¡iativå ¿colåreascå ¿i restul textului redactat,
zice-se, de... Gh. Bojeicu. ¥i fugeau acestuia ideile? De-aia venise så ia aer
de ospiciu, ca så le mai domoleascå?

Dacå ar fi fost vorba de eliminarea unui pasaj, câteva bâlbâieli savante
încå ar mai fi putut justifica ciopâr¡irea, printr-o eroare de editare, de
tehnoredactare etcetera. Fiind înså vorba de o adåugare, este limpede cå ne
aflåm în fa¡a unei lucråturi care, departe de a avea un plus de autenticitate
fa¡å de textul prezentat de A. Z. N. Pop, ne înfundå ¿i mai mult în minciunå.
Cazul este încå un exemplu de informa¡ie falså, decupatå din foarfecå spre a
da credibilitate unui alt document contrafåcut. Presårarea unor citate din lucråri
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vechi într-o linguri¡å de memorii noi a fost mereu o metodå eficientå de a
induce în eroare.

Primul gând: de ce?
Råsfoim ultimele pagini ale volumului, spre a vedea „de unde”. La

Surse, note, bibliografie, V. Cråciun anun¡å: „Transcris dupå Petre Vintilå,
Eminescu, roman cronologic, Editura «Cartea Româneascå», Bucure¿ti,
1974". A¿adar, un „prof. dr.”, într-o atât de preten¡ioaså culegere, se
informeazå din lucråri pe care în¿i¿i autorii lor le includ beletristicii? P. Vintilå
nu poate fi fåcut råspunzåtor de nimic, cåci, din momentul în care a folosit
încå din titlu cuvântul „roman”, a aten¡ionat asupra faptului cå lucrarea lui
nu este tocmai mostrå de exactitate (¿i chiar nu e). Titlul spune limpede cå
autorul nu pretinde cå ar fi scris biografia lui Eminescu, ci numai cå,
folosindu-se de un impresionant numår de texte reale, fragmentar prezentate
în ordine cronologicå, a conturat un Eminescu pe inima lui. P. Vintilå a produs
un montaj, care încearcå så fie documentar, dar ¿i artistic – de unde, probabil,
¿i rea¿ezarea unor fraze din documente autentice ori comasarea unor
fragmente decupate din documente diferite (ca în cazul de fa¡å). Textul a
fost aranjat de P. Vintilå din motive care îl privesc ¿i care, repet, date fiind
specificul declarat al lucrårii lui ¿i modul mai re¡inut în care (spre deosebire
de E. Lovinescu, de pildå) ¿i-a folosit imagina¡ia în chestiunile mai delicate,
nu îl fac, documentaristic vorbind, mai culpabil decât al¡ii.

Ca specialist care se stråduie¿te så reconstituie în mod ¿tiin¡ific ceea ce
nume¿te „imaginea atât de tulburåtoare a geniului”, V. Cråciun nu avea
înså nici a zecea parte din libertatea romancierului P. Vintilå. Când pretinzi
cå oferi publicului mårturii, nu ai voie så apelezi la produse distilate de
subiectivismul unui ter¡. Domnia sa nu aflase cå primul care a publicat textul
lui Bojeicu a fost A. Z. N. Pop, în 1962? ªi chiar så nu fi ¿tiut, nu era dator så
verifice exactitatea lui P. Vintilå?

A¿a cum am aråtat în pagini anterioare, A. Z. N. Pop a ¿ifonat adevårul
nu o datå ¿i în mod impardonabil, fårå ca vreunul dintre colegi så îl tragå de
mânecå. Asta nu înseamnå înså cå absolut tot ceea ce a scris ar fi fals. La ce
servesc înså speciali¿tii dacå, în loc så elucideze faptele despre care declarå
¿i sus ¿i tare cå ar constitui scopul lor profesional, contribuie la cronicizarea

unor flagrante erori de cunoa¿tere în rândurile a mii de studen¡i care le

trec prin mânå?
¥n plus, din volumul celor doi Cråciun lipsesc informa¡ii esen¡iale pentru

poten¡ialii biografi ai lui Eminescu – cum ar fi rândurile lui Leon Onicescu
(false cum sunt, acestea indicå o realitate, altminteri greu de bånuit ¿i de
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contestat) sau spusele lui Dumitru Cosmånescu (Cum a murit Eminescu,
Universul, 28 iunie 1926: „…soarta a fåcut înså ca într-o zi så-l våd murind,
a¿ putea zice, pe bra¡ele mele”), iar dacå råsfoim lucrarea, mai gåsim câte-o
gre¿ealå (de exemplu, scrisoarea lui Påun-Pincio nu dateazå din 1886, ci din
1887). Tendin¡a este mai mult decât stråvezie. Autorii sunt interesa¡i de elemente
pe marginea cårora så poatå dumnealor ¿i epigonii dumnealor sporovåi în
lini¿te, altå  sutå de ani, timp în care cei mai curajo¿i ¿i mai adaptabili vor
deveni vedete, dând spectacole în adunåri festive ¿i sporind infla¡ia de noi
statui. Pe asemenea speciali¿ti nu-i intereseazå omul Eminescu, ci pretextul

cu acest nume. Pe Eminescu îl iubesc, îl adorå chiar, dar cu douå condi¡ii: så
nu ie¿im dintre versurile lui ¿i så nu le cerem så discute despre activitatea lui de
gazetar ¿i de ultimii lui ¿ase ani de via¡å altfel decât cum au fost dresa¡i s-o facå.

Lucrurile devin infinit mai ginga¿e ¿i mai alarmante când ne amintim cå,
potrivit prezentårii, C. ¿i V. Cråciun nu sunt coordonatori unici, ci ar face
parte dintr-un veritabil A.G.A. literar, dumnealor adåugându-li-se al¡i 12
speciali¿ti, între care îl regåsim pânå ¿i pe actualul pre¿edinte al Academiei
Române. Prezentarea sus citatå laså så se în¡eleagå cå to¡i au avut obliga¡ia de
a coordona, adicå de „A pune de acord pår¡ile unui tot, a îndruma într-un sens
unitar (subl. ns.) o serie de activitå¡i desfå¿urate în vederea aceluia¿i scop”
(Dic¡ionarul limbii române literare contemporane ¿i DEX). Prima concluzie:
cei 14 împårtå¿esc acelea¿i opinii, orice divergen¡å impunând fie men¡ionarea
ei explicitå, fie retragerea celor ce au alte opinii. O dilemå: aveau sau nu cei de
la coordonare obliga¡ia de a verifica dacå ¿i cât de mult s-a ¡inut seama de
îndrumårile dumnealor? Så zicem cå, datoritå numårului foarte mare de pagini,
nu ar fi putut så le parcurgå integral? Am zice-o ¿i pe-asta, înså atunci ar
deveni ¿i mai acutå întrebarea: cine råspunde în cazul în care cei coordona¡i
nu-¿i fac bine munca, inducând lumea în eroare? ªi-apoi, nici måcar
bibliografia nu putea fi cititå ¿i amendatå?

Pe de o parte, ar trebui så credem cå profesionalismul a obligat ca textele
introductive, precum cel care deschide volumul asupra cåruia ne concentråm
aten¡ia, Memorialisticå. Mårturiile contemporanilor, så fi fost parcurse de
întreaga echipå a coordonatorilor. Pe de altå parte, dupå lectura invocatului
material, parcå ne-am bucura så aflåm cå majoritatea lor nu a ¿tiut ce con¡ine.

Problema pare så fie strict de „firmå” ¿i cazul la care ne referim nu este
nici singurul, nici cel mai frapant, dar l-am invocat pentru cå ne-am lovit de el
în cursul documentårii. ªi, ca så fim cât mai exac¡i, subliniem cå, de¿i ¿tim
bine cå existå oameni de litere care-¿i iubesc mai mult numårul volumelor,
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rândurile noastre nu acuzå ¿i nu prezumå o faptå deliberatå, ci constatå o
seamå de efecte, care ne intereseazå în mod direct, deoarece sunt segment
din ceea ce am putea numi „dosarul Eminescu, la zi”. A-¡i låsa împrumutat
– mai mult sau mai pu¡in protocolar – numele unei coper¡i de carte nu este
mereu indicat ori låudabil. Cu toate acestea, de destule ori, la edituri este ca
pe terenul de sport: a¿a cum o echipå de fotbal este sponsorizatå de firma X,
obligându-se så îmbrace tricouri cu numele acesteia, la fel, în lumea literelor,
editorul cautå, nu rareori, o cât de sub¡ire punte cu personalitå¡i de profil, le
„aga¡å”, sperând cå prezen¡a numelor acestora pe coper¡i va spori vânzårile.

Incontestabil, contribu¡ia cea mai mare la elaborarea celor 8 volume au
avut-o C. ¿i V. Cråciun. Pe fiecare dintre cele 8 volume se pretinde înså explicit:
„Acest CORPUS EMINESCU” (deci toate cele 8 volume) ar fi fost „elaborat
de eminescologi din România, Republica Moldova, Comunitå¡ile Române¿ti
¿i al¡i iubitori ai poetului din întreaga lume”, veghea¡i de 14 coordonatori.
Deci Creangå, Caragiale, Negruzzi sau chiar zisul Bojeicu au contribuit, ¿i
ei, ca… eminescologi, la elaborarea volumului de Memorialisticå sau, de
fapt, C. ¿i V. Cråciun nu au elaborat, ci au compilat, ciugulind de ici, de
colo, fragmente  publicate de al¡ii, prin diverse cår¡i? Dacå numi¡ii au elaborat
un volum cuprinzând textele altora, så deducem cå ¿i Maiorescu a elaborat
volumul Poezii al lui Eminescu?

Pentru arbitraj, cåutåm câteva surse neutre, de încredere ¿i aflate la
îndemâna mai oricui, potrivit cårora a elabora înseamnå:

 „(Cu privire la idei, doctrine, texte literare, juridice etc.) A da o formå definitivå
pe baza unor elemente nesistematizate de mai înainte; a formula. V. crea, redacta.”
(D.l.r.l.c.);

 „1. A realiza, a da o formå definitivå unei idei, unei doctrine, unui text de lege
etc.; p. ext. a redacta.” (DEX). Conform tot DEX, în sensul care ne intereseazå, a redacta
înseamnå: „A compune, a formula în scris, a scrie, a întocmi (un studiu, un act etc.)”.

¥n acelea¿i lucråri, a compila apare ca:

 „A aduna, din mai multe lucråri, texte sau påreri relative la un subiect, fåcând
o lucrare nouå, dar fårå o contribu¡ie personalå” (D.l.r.l.c.);

 „A aduna fapte sau påreri din operele diver¿ilor autori pentru a alcåtui o lucrare
nouå, fårå o contribu¡ie personalå” (DEX).

De ce a elabora ¿i nu a compila? Probabil, unde la noi compila¡ia este
mai mereu privitå cu dispre¡. A compila cu bunå-credin¡å nu este ru¿inos
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decât pentru sfertodoc¡i ¿i, dacå lucrezi cu rigurozitate, nu este nici pe departe
atât de u¿or pe cât poate så le parå unora.

Pânå una-alta, înså, faptul editorial de la Chi¿inåu s-a comis ¿i cale de
întoarcere nu mai este, cår¡ile fiind deja în bibliotecile oamenilor. Deocamdatå,
nu ne råmâne decât så speråm cå în viitor adevåra¡ii profesioni¿ti vor fi mai
aten¡i, astfel ca formulåri ambigue så mute pe umeri stråini o parte din
responsabilitatea pentru cele scrise evident eronat.

Fla¿netå editorialå cu papagal vopsit

¥n pofida suspiciunii unora, în ancheta noastrå jurnalisticå nu ne-a interesat
¿i nu ne intereseazå în mod deosebit persoana vreunui autor care a scris despre
Eminescu, ci numai lucrårile lui. Când cineva moare în mod suspect, înainte
de a te gândi serios la posibili vinova¡i, trebuie så aduni probe ¿i så încerci så
în¡elegi ce s-a petrecut.

Cu amabilitatea specificå rasei doctorale, un domn mai… dinamic mi-a
atras aten¡ia cå a¿ încerca så-mi arog drepturi de magistrat. I-am råspuns cå,
dacå nu se supårå ¿i mai råu, am fåcut ¿i voi continua så fac distinc¡ie între a
må opune executårii unei sentin¡e judecåtore¿ti ¿i a-mi spune pårerea asupra
ei. Dacå insul este fiin¡å ra¡ionalå, pe baza cårui considerent moral i s-ar putea
cere Inginerului, Ziaristului, Profesorului sau chiar Analfabetului så tacå, atunci
când, în opinia acestora, Judecåtorul solu¡ioneazå nedrept o cauzå (¿i nu se
poate spune cå am duce lipså de astfel de exemple)? Este acesta infailibil sau
este el totdeauna onestitatea întruchipatå?

Indiferent de domeniu, atunci când eroarea ajunge så fie însu¿itå de prea
mul¡i ¿i se transmite din genera¡ie în genera¡ie, se contureazå o adevåratå
¿coalå a gre¿elii, ai cårei apostoli sunt, vrând-nevrând, speciali¿tii acelui
domeniu. A arunca totul în seama lor este simplu ¿i convenabil. Dar o fi
¿i etic?


Invocam mai sus råspunderea solidarå a coordonatorilor întregului

„corpus” de la Chi¿inåu. ¥n ceea ce prive¿te volumul de Memorialisticå, ultima
paginå a tomului ne informeazå cå, afarå de C. ¿i V. Cråciun, la apari¡ia acestuia
au mai contribuit douå persoane: Anatol Vidra¿cu („Editori: Anatol & Dan
Vidra¿cu”) ¿i Arcadie Suceveanu, ca „redactor”. Ambii figureazå ¿i în lotul
de coordonatori (selec¡ionat, de cine oare ¿i la a cui propunere?).
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Mai importantå decât travaliul din culise råmâne înså introducerea
volumului Memorialisticå. Mårturiile contemporanilor, cåci aici se aflå linia
„oficialå”, dioptria aleaså de corpul tehnic al echipei (na¡ionale, reiese) de
eminescologi. Ea este cea care ac¡ioneazå tåcut, influen¡a cea mai nefastå
manifestându-se asupra elevilor ¿i studen¡ilor. Ce au de spus V. Cråciun ¿i,
implicit, ceilal¡i 13 colegi? Så frunzårim din invocatul Studiu introductiv, care
deschide cel de al doilea volum al „corpus”-ului.

„Cum så po¡i reconstitui imaginea atât de tulburåtoare a geniului, când ea înså¿i
nu se laså acaparatå, opunându-se la orice atingere, cu dificultå¡ile încå neînvinse de a
cuprinde lumina! Iatå problema fundamentalå [pe] care ¿i-o pun to¡i aceia care încearcå,
totu¿i, apropierea de «monstrul sacru», cu suferinda teamå de a nu primi drasticul
avertisment cunoscut de milenii: «Noli me tangere»!”

Pentru ca o imagine så fie „tulburåtoare”, obligatoriu, înainte ea trebuie
så existe, adicå, în cazul nostru, så fie (re)constituitå. ¥n lumea hologramelor
visate de V. Cråciun, imaginea existå, dumnealui vrea s-o acapareze (ca så
facå, ce, må rog?, cu dânsa?), dar întâmpinå rezisten¡å. Cochetå, provocatoare
pânå peste poate, ea, imaginea tulburåtoare, då peste mânå distinsului hår¡uitor,
ce vrea musai s-o palpeze.  Dacå nevoia de rimå nu bate cu pumnul în
maså, intimidând artistul, teama nu poate fi „suferindå” nici måcar în poezie,
dar, e drept, poate produce suferin¡å.  „Apropierea de «monstrul sacru»”?
Depinde cine se încumetå. Så nu fie tot mon¿tri, dar mititei, pågâni ¿i
„lustruindu-se” pe ei!  Apelul atât de laic la „drasticul avertisment” biblic
este înduio¿åtor. V. Cråciun vrea så pipåie idei pe care nu le cunoa¿te, dar la
care, tocmai de aceea, râvne¿te cu patimå. Astfel, Eminescu apare ca un fel
de obiectiv turistic, la care î¡i propui så ajungi, folosind cålåuze specializate
¿i calcule sofisticate, când, de mic, lângå el po¡i så fii sau nu. ¥n lumea poeziei
¿i a ideilor, dascålii pot ajuta foarte mult, dar nu obligând memoria så înghitå
tot felul de påreri nåstru¿nice.

Dåm pagina:

„A-l cunoa¿te pe adevåratul ¿i neegalatul Eminescu este cu toate acestea, ¿i în
pofida teoriei preconizate, o datorie, care råstoarnå propria-i nåzuin¡å de a-¿i påstra
via¡a o tainå. ¥n fond, înså¿i taina «plane¡ilor» a fost dezghiocatå de oameni, tehnica
modernå descifrându-le, fårå så le distrugå fascina¡ia.”

Goana disperatå dupå o imagine ¿i suferinda teamå aferentå sunt, a¿adar,
cronicizate. Obsedat de dorin¡a de a dezghioca suflete la gura sobei, autorul



372 Nr. 6-9Semnele timpului

nu are încredere în propriile-i puteri ¿i asta-l iritå cumplit, fiind la un pas de
a izbucni în lacrimi de necaz ¿i de nervi.

Pe de altå parte, în acela¿i text, autorul ofteazå:

„Din numeroasele dovezi cunoscute ¿i împårtå¿ite de Veronica Micle – care a dus
cu ea în mormânt, ca ¿i Slavici, Creangå, Maiorescu, atâtea alte fapte esen¡iale pentru
în¡elesul ascuns al marii personalitå¡i – consemnåm aceste rânduri care…”

Deci, existå un în¡eles ascuns al personalitå¡ii lui Eminescu, la care am fi
putut ajunge dacå numi¡ii, înainte så moarå, ar fi binevoit så ne transmitå
anumite fapte esen¡iale. Ce putea så facå Eminescu esen¡ial ¿i deosebit de
restul purtårii lui doar în preajma celor aminti¡i? Ocolim orice specula¡ii pe
aceastå temå, rezumându-ne la a aminti lucruri certe: nu se ¿tie cum ¿i unde
a petrecut Eminescu un numår de ani (ba, nu e clar nici måcar ce nivel
formal de ¿colarizare a avut).

ªi, dacå de la cei afla¡i în imediata apropiere a lui Eminescu nu au råmas
„dovezi”, ce rost mai are demersul celor precum V. Cråciun, când, în lipsa
probelor, într-adevår, ne putem întreba: „Cum så po¡i reconstitui imaginea
atât de tulburåtoare a geniului?”

Dacå Eminescu a încercat så-¿i påstreze „via¡a o tainå”, putem fi siguri
cå a ¿i reu¿it. De ce am avea noi „o datorie” din a-i face în ciudå, nu prea
pricepem ¿i ne temem cå nici ilustrul „prof. dr.” nu va putea vreodatå explica
în mod coerent. ªi, în fond, care ar fi scopul intrårii în intimitatea cuiva pe
care, oricum, nu-l în¡elegi? Ce ar câ¿tiga omenirea ¿i chiar Victor Cråciun
dacå s-ar izbândi într-un astfel de demers? Ce or spera dumnealui ¿i cei
asemenea dumnealui cå vor gåsi în micul spa¡iu rezervat de Eminescu doar
pentru sine?

¥n ceea ce prive¿te asemånarea fåcutå cu „taina «plane¡ilor»”, ne îndoim
cå aceasta ar fi fost „dezghiocatå de oameni”, tehnica modernå ajutându-ne
så percepem ceva mai mul¡i dintre acei „plane¡i” ¿i så ne holbåm la ei mai
de aproape, ceea ce nu-i totuna cu a în¡elege. V. Cråciun are ambi¡ii mari,
sperând cå, împreunå cu al¡ii, cel pu¡in la fel de penetran¡i, va ajunge la
„reala în¡elegere a geniului”. Sinceri fiind, spunem clar: dupå cum avem
mari rezerve cå un geniu ar încerca så „toarne” un al geniu, tocându-l mårunt,
spre a putea fi înghi¡it fårå noduri de oricine, ne îndoim cå un ne-geniu poate
pricepe ceea ce este deasupra lui. Geniul nu este aparat electrocasnic, pe
care orice curios dispus så se curenteze la domiciliu îl poate desface pe masa
din bucåtårie.
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 „De aceea, credem cå trebuie adunate toate mårturiile despre sinea poetului,
indiferent de provenien¡a lor – din bruma råmaså de la el însu¿i, din operå, din
documente, de la contemporanii ¿i urma¿ii lor care le-au re¡inut ¿i repovestit (¿tiin¡a
e folclor? – n. ns.) – ¿i cernute în sita cunoa¿terii integrale, cåci corela¡ia lor logicå ¿i
sistematicå va duce firesc la firul tainic al Ariadnei.”

Rândurile de mai sus surprind prin faptul cå V. Cråciun nu pare deloc
interesat de faptele lui Eminescu, ci de sinea acestuia. ¥n locul terenului
sigur, preferå unul extrem de alunecos. Sinea cuiva, nefiind mereu nici måcar
la cheremul „proprietarului”, încercarea stråinilor de a o creiona råmâne o
specula¡ie mai mult sau mai pu¡in inspiratå, niciodatå o certitudine, nu o datå
ajungându-se înså la adevårate aiuråri de om cumsecade. ¥n schimb, fapta nu
e decât rareori în conflict cu sinele ¿i, fiind concretå, are un contur ferm, pe
care nu i-l pot modifica decât cei de rea-credin¡å.

Cât prive¿te „sita cunoa¿terii integrale”, aceasta are ochiuri prea largi,
într-un demers precum cel propus de V. Cråciun aducând a urzealå voit råritå.

 „Pentru noi, memorialistica este literaturå ¿i ¿tiin¡å deopotrivå, evocare ¿i
cercetare istorico-literarå, cu toate încercårile de plåsmuire ale unor autori, care trebuie
analizate ¿i corelate cu alte surse înainte de a fi definitiv eliminate”.

Premiza pune cu atât mai serios pe gânduri, cu cât constituie modul de
abodare ales de cineva care declarå cå ar avea „o datorie” din a descifra ceea
ce Eminescu ¿i-a permis så-i ascundå, dar nu ¿i ceea ce a încercat så-i transmitå.
Ea pare så explice de ce în volumul în discu¡ie nu s-a gåsit decât atât de pu¡in
loc pentru scrisorile Harietei, scrise la cald, ca un jurnal intim, ¿i lipsite de
inten¡ia de a induce în eroare pe cineva. Atunci când acestui tip de informa¡ie
îi este preferatå amintirea puså pe hârtie decenii dupå consumarea faptei
relatate (¿i când imaginea publicå a eroului s-a modificat radical) ceva este
în neregulå. Iar dacå rememorarea este ¿i „literaturå ¿i ¿tiin¡å”, ea devine un
surogat de roman… ¿tiin¡ific, adicå nu mai este nimic, de¿i, aparent, ar putea
fi totul, dupå nevoi.

„Memoriali¿tii observå cå ¿i atunci când este topit fizic, nu se laså învins moral,
cruda boalå reu¿ind så-l înfrângå abia dupå ¿ase ani de luptå continuå.”

„Memoriali¿tii observå…” Ai zice cå respectivii domni sunt în egalå
måsurå o entitate profesionalå, cu statut ¿i sindicat, ¿i un fel de comisie
medical-literarå, care l-au urmårit continuu pe Eminescu, din spatele unui
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geam fumuriu. Ce înseamnå, concret, „topit fizic”? Ce argumente existå pentru
a se putea vorbi de „¿ase ani de luptå continuå” cu „cruda boalå”?

¥ntr-un alt loc, V. Cråciun noteazå spre neuitare:

„Så adåugåm cå Mite Kremnitz era o memorialistå versatå, lucrase cele patru
volume din Memoriile lui Carol I ¿i ale Carmen Silviei ¿i altele, cu implica¡ii
caracterologice ¿i socio-istorice, experien¡å care a fost fundamentalå ¿i în alcåtuirea
portretului eminescian.”

Påi, dacå V. Cråciun ¿tie cå existå memoriali¿ti versa¡i, care scriu la

comandå memoriile altora, ce pre¡ mai po¡i så pui pe obiectivitatea afirma¡iilor
din propriile lor amintiri? Mai supunem aten¡iei domnului V. Cråciun ¿i faptul
cå între florile pe care Casa Regalå le-a avut în schemå, nu figureazå nici
una cu pseudonimul Carmen Silvia, tot ceea ce am putut gåsi fiind o anume
Carmen Sylva, ziså ¿i Elisabeta, regina României.

 „¥n schimb, o mare parte din via¡a ¿i preocupårile eminesciene de prin
1870 – 1872 ¿i pânå la 1889 pot fi reconstituite din epistolele ¿i Jurnalul lui Titu
Maiorescu. Coresponden¡a Maiorescu – Eminescu este dintre cele mai bogate ¿i datoritå
faptului cå scrisorile s-au påstrat, criticul junimist având o disciplinå aparte a muncii,
re¡inând ciornele ¿i adunând, în folosul istoriei culturale, coresponden¡a ¿i documentele.
Rezultå, din toate scrisorile lui Maiorescu, permanentul interes fa¡å de prezentul ¿i
viitorul poetului, încå de la momentul debutului, dorin¡a de a-¿i sus¡ine doctoratul ¿i a
ob¡ine o catedrå la Universitatea din Ia¿i (de unde, de bine ce era, magistrul tocmai
fugise – n. ns.) ¿i, pânå la cumpåna îmbolnåvirii, grija discretå dar fermå de a fi tratat
în ¡arå ¿i stråinåtate pentru a reveni în sfera culturii na¡ionale” (subl. ns.).

Oprim citarea, din respect fa¡å de codru.
„Coresponden¡a Maiorescu – Eminescu” nu este remarcabilå cantitativ,

bogatå fiind cea dintre subaltern ¿i ¿ef, adicå dintre directorul Bibliotecii ¿i
ministrul de resort. Mai direct spus, respectiva coresponden¡å fåcea parte din
sarcinile de serviciu ¿i nu gåsim în epistolele trimise de Eminescu magistrului
din aceastå posturå nimic deosebit fa¡å de înscrisuri similare adresate altor
persoane aflate pe trepte ierarhic superioare.

Pentru perioada anterioarå anului 1874 (când Eminescu revine definitiv
în ¡arå), I. E. Torou¡iu a gåsit ¿i publicat 7 epistole ale lui Eminescu cåtre
magistru (una se referå la serbarea de la Putna, alta îl prezintå favorabil pe
violonistul Micher, iar 5 privesc doctoratul atât de dorit de Maiorescu). ¥n
intervalul 1883–1889, Eminescu îi scrie de trei ori: o datå spre a ob¡ine
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eliberarea sa din ospiciul de la Döbling, a doua oarå, pentru a-i cere lada ¿i
cår¡ile („El e cam supårat pe d-nul Maiorescu, pentru cå i-a scris recomandat
rugându-l foarte cålduros pentru Biblioteca lui ¿i ni¿te manuscrise, pe
care el ar voi så le mântuie” – Harieta, 27 februarie 1888) ¿i, în sfâr¿it, la
14 martie 1888, când îi råspunde, cu foarte mare întârziere, cå nu are titluri
noi pe care så i le ofere spre a-¿i îmbogå¡i volumul Poesii.

Cât despre Maiorescu, în toatå aceastå perioadå nu i s-a adresat direct lui
Eminescu decât o singurå datå, la 10 februarie 1884, când îl asigurå de marea
lui iubire ¿i când precizeazå, între altele:

„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” (subl. ns.).

ªi, într-adevår, n-a fost absolut nici o îngrijire pentru soarta lui Eminescu!
Interesant este cå Maiorescu nu trimite epistole cåtre Eminescu, ci despre

Eminescu, pentru a-i convinge pe ie¿eni cå acesta ar fi un nebun irecuperabil
(jurnalul magistrului este edificator în acest sens). ¥n acela¿i timp, prin asemenea
epistole, Maiorescu råspundea ¿i deosebitului interes pe care sora lui, Emilia,
l-a manifestat mult timp fa¡å de „bolnav”. Referitor la valoarea documentarå a
epistolelor expediate de magistru ajunge så amintim cå, a¿a cum am aråtat în
alte pagini, nu o datå, acesta a min¡it sfruntat.

Invocatul Jurnal (apårut sub titlul ¥nsemnåri zilnice) este chiar ¿i mai sårac
în informa¡ii, aici putând fi gåsite preponderent noti¡e de naturå så acopere
abuzurile magistrului (unele, fapte penale). Fårå a fi vreodatå argumentate ori
precise, din mai 1883 consemnårile despre Eminescu sunt ni¿te pretinse
constatåri, lipsite de orice explica¡ie medicalå ¿i de orice real element
simptomatologic. Ele apar doar în preajma unor noi sechestråri ale acestuia,
iar între 1886 ¿i 1889 numele Eminescu lipse¿te cu totul din jurnal, fiind pomenit
doar cu ocazia decesului „protejatului”.

Preten¡ia cå „o mare parte din via¡a ¿i preocupårile eminesciene de prin
1870 – 1872 ¿i pânå la 1889 pot fi reconstituite din epistolele ¿i Jurnalul lui
Titu Maiorescu” constituie, ¿i ea, o temeritate impresionantå ca orice gravå
impruden¡å, datå fiind u¿urin¡a cu care se poate demonstra contrariul.

Avem motive reale spre a invoca în mod serios ¿i onest „grija discretå
dar fermå de a fi tratat în ¡arå ¿i stråinåtate pentru a reveni în sfera culturii
na¡ionale”? Ajutorul lui Maiorescu a fost, de fapt, o bine calculatå investi¡ie,
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care spera så-i aducå mare profit. Eminescu nu a fost nici primul, nici ultimul
tânår pe care magistrul a încercat så-l „ungå”, pentru a-l face så se simtå obligat
fa¡å de el – ¿i, implicit, så-i fie supus. A¿a cum singur declarå, aceasta era
strategia lui. Spre a reu¿i, Maiorescu apela la artificii care nu erau mereu licite.
Iar dacå lui, om de stat în anii lichidårii lui Eminescu, i se admite så comitå
ilegalitå¡i atât de grave, ce am mai avea de repro¿at unor guverne, indiferent
care? Dacå ne târguim cu Legea, ce rost mai are aceasta? Iar dacå nu ne
trebuie Lege, de ce så mai ducem în spinare ditamai aparatul specializat în
astfel de emana¡ii?

To¡i ¿tiu cå Maiorescu minte, dar tac complice

V. Cråciun este unul dintre destuii autori care demonstreazå cå, dacå ai
îndråznealå ¿i sponsori, po¡i spune orice, fårå så te mai complici cåutând dovezi.
Ajung frânturi de fraze formale ¿i banalizate ca o re¡etå pentru muråturi. Tot
respectul pentru opinia personalå, înså când specialistul care se vrea arhitect
al timpului ¿i al destinelor a¿eazå în locul Cofetåriei Cap¿a un birt din Vestul
Sålbatic, ori când ni-l prezintå pe Capone drept poet romantic nåscut la Tecuci,
nu e loc, nu e timp ¿i nu e rost pentru aten¡ionåri academice, deoarece, vorba
lui Maiorescu, cåtre ipocri¡i ¿i ne¿tiutori råmân pu¡ine de spus: „¥n låturi!”.

Adevårat, omul poate min¡i ¿i fårå så ¿tie. Spre deosebire de „prof.
dr.” V. Cråciun, în ancheta noastrå jurnalisticå am acordat o fireascå aten¡ie
legisla¡iei din epocå ¿i documentelor oficiale, care ne-au convins cå este
gre¿it så se creadå cå Maiorescu ar fi dorit revenirea lui Eminescu „în sfera
culturii na¡ionale”, când tocmai el, magistrul, se zbåtuse så îl elimine de
acolo. Så zicem cå V. Cråciun n-a avut unele documente? N-ar fi jenant ca
un „prof. dr.”, care se numårå printre coordonatorii eminescologilor lumii ¿i
care poate apela ¿i la ajutorul unora dintre studen¡ii lui, så aibå asupra unui
subiect o documenta¡ie mai såracå decât aceea a unui gazetar, întâmplåtor
interesat de tema respectivå? Dar, chiar ¿i fårå documente, råmâne ra¡iunea:
dacå Maiorescu l-ar fi vrut pe Eminescu cât mai repede înapoi, „în sfera
culturii na¡ionale”, unde sunt îndemnurile prin care acesta ¿i „amicii” l-ar fi
tot îmboldit så scrie ¿i, mai ales, de ce a refuzat så-i înapoieze fie ¿i doar o
parte din manuscrisele pe care i le furase? Ca så nu le pråpådeascå „nebunul”,
cum afirmå unele voci? Dacå Maiorescu chiar nu dormea de grijå pentru
Eminescu ¿i pentru manuscrisele acestuia, de ce nu i-a trimis vreuna dintre
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multele variante ale poeziilor nefinisate, atunci când au fost cerute de însu¿i

Eminescu, tocmai pentru cå autorul dorea så le desåvâr¿eascå, noile lui

versuri constituind cea mai bunå pledoarie privind starea realå a sånåtå¡ii

¿i a puterii lui de crea¡ie? De ce la Eminescu nu a ajuns nici måcar o copie
a vreuneia dintre  poeziile lui, a cåror finisare numai de la el se putea spera?

A fost (¿i este) just ca de pe urma bruioanelor lui Eminescu så câ¿tige
doar ni¿te mânuitori de cuvinte ¿i, mai mult, profitul lor så fie în dauna
autorului? De ce aståzi i se gåsesc lui Maiorescu justificåri pe care acesta nu
le-a formulat nici aluziv? De ce trebuie mu¿amalizate murdåriile lui?

La asemenea întrebåri, råspundem cu fapte ¿i documente, nu cu presupuneri
crescute din „sinea” victimei, ca låståri¿ul pe mormânt: când Eminescu începea
så scrie (vezi La steaua ori Kamadeva), gata ¿i zvonul cu... nebunia! Cine
nu cunoa¿te bine faptele ¿i confundå personajele acestei drame ar fi mai util
plimbând nepo¡ii prin parc, decât scriind corpus-uri.

Nu o datå mi s-a atras aten¡ia asupra faptului cå a¿ exagera atunci când
afirm cå Maiorescu a furat manuscrisele lui Eminescu, unii amici sugerându-mi
ca, în loc de „magistrul a furat manuscrisele”, så scriu cå le-ar fi sechestrat

numai. Nu o fac, pentru cå nu acesta este adevårul. Raportat la bunurile lui
Eminescu, Maiorescu a fost un infractor. François Villon are o operå care
rezistå mult mai bine în timp decât a lui Maiorescu, dar asta nu i-a obligat pe
francezi så-i spele biografia de påcate (reamintim cå, dupå repetate tâlhårii ¿i
violen¡e comise împreunå cu bandele cu care se înhåitase, a sfâr¿it prin a fi
condamnat la moarte, în 1462, scåpând în ultima clipå). La noi, s-a creat o
incredibilå stare de complicitate, la nivelul intelectualitå¡ii sub¡iri. De pildå,
când a pus manuscrisele lui Eminescu în poalele Academiei Române,
Maiorescu a declarat negru pe alb:

„De la Mihail Eminescu posed – dåruite mie de dânsul în diferite ocaziuni – multe
manuscripte…”

De¿i manuscriptele nu erau câteva file råtåcite, ci zeci de caiete, con¡inând
inclusiv informa¡ie intimå, nimeni nu a tresårit. Nimeni nu s-a întrebat: de ce
i-ar fi dåruit Eminescu notele lui de spålåtorie, din perioada studen¡iei? Ca så
înveleascå în ele merele, peste iarnå? To¡i au ¿tiut cå magistrul minte, dar

nimeni nu a scos un cuvânt. Nimeni n-a îndråznit så nu se lase prostit în fa¡å
¿i så se-ntrebe: de ce aceastå minciunå neru¿inatå? ªi, subliniem, nu era vorba
de politicieni vero¿i ¿i mai pu¡in ¿coli¡i, ci de cei care, în mintea tuturor,
alcåtuiesc elita neamului.
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ªi-apoi, cår¡ile din biblioteca lui Eminescu de cine au mai fost „ferite”?
Oare nu se cunoa¿te ¿i la Chi¿inåu cå, atunci când a predat Academiei câteva
dintre ele, Maiorescu a pretins cå ¿i acelea ar fi apar¡inut tåtålui såu, Ioan?
Dacå magistrul ar fi fost, a¿a cum zic unii, un depozitar onest, dezinteresat,
de ce a trebuit så treacå 15 ani de la moartea proprietarului pentru a face
acest gest?

Degeaba i-a scris Vlahu¡å lui Maiorescu, despre Eminescu:

„Grozav ’l tulburå ¿i ’l demoraliseazå lipsa de ocupa¡ie hrånitoare. El o spune
adesea. – De aici, poate, în mare parte vådita umilin¡å – sfieala copilåreascå din vorba
¿i mi¿cårile lui” (20 iunie 1884),

cåci, o datå ce a apucat manuscrisele „nebunului” (desigur, cu ¿tiin¡a lui
Slavici, la care Eminescu ståtea cu chirie la data bru¿tei lui ridicåri ¿i sechestråri
din 28 iunie 1883), magistrul nu le-a mai dat drumul. Dar despre toate acestea
meritå discutat pe larg, cåci vinovå¡ia lui Maiorescu este egalå cu aceea a
personajelor care au ¿tiut de ea, dar care nu numai cå nu au denun¡at ticålo¿ia,
ci i-au pus zorzoane din cuvinte, transformând-o în operå de caritate, izvorâtå
din profundå iubire pentru Eminescu ¿i Patrie.

 Cu un intelect mai vânjos, V. Cråciun îl îndeaså cu de la sine putere pe
Bojeicu între „amici” lui Eminescu:

„¥n ceea ce prive¿te precizårile documentare privind (?!) accentuarea ¿i drama
bolii lui – chiar dacå vin de la cei mai apropia¡i, ca sora sa Harieta ¿i familia Emilian,
care a oferit un nepre¡uit ajutor prin complexul de måsuri luate pentru a sus¡ine o parte
din cheltuielile medicale, apoi de la prietenii Titu Maiorescu ¿i Ioan Slavici, Scipione
Bådescu, V. G. Mor¡un, I. Bojeicu, Miron Pompiliu, Gh. Panu sau de la medicii Al. ªu¡u
sau Gh. Marinescu, dar ¿i de la mul¡i al¡ii – , consideråm cå nu sunt de interesul celui
mai larg public ci al speciali¿tilor care reconfigureazå via¡a geniului, fapt pentru care
råspândirea lor se cade a fi fåcutå cu discre¡ie, pietate ¿i discernåmânt” (subl. ns.).

Impresionant pomelnic cu „amici”, albi ¿i negri, numai cu Creangå ¿i cu
Veronica nu!

„Cei mai apropia¡i”? Apropia¡i, în ce sens? Adicå, inima lui Eminescu
era frå¡e¿te împår¡itå de Harieta ¿i o femeie stråinå, care i se vârâse pe gât,
îndesându-i, din umilitoare colectå publicå, ceva mårun¡i¿ în buzunarul de
¿omer? Naivitate, rea-credin¡å, ori dovadå cå domnii care tind så cuprindå
lumina ¿i så-l cunoascå „pe adevåratul ¿i neegalatul Eminescu” ¿i-au fåcut
documentarea pe scara tramvaiului?
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Chiar oferå „Harieta ¿i familia Emilian” informa¡ii referitoare la
„accentuarea ¿i drama bolii lui” Eminescu sau vorbim så n-adormim? Care
era acea boalå ¿i în ce a constat pretinsa ei accentuare? Da, a¿a cum se va
vedea, Eminescu a suferit mult (¿i) la Boto¿ani, dar nu din cauza sifilisului,
cum ajunsese ¿i Harieta så creadå, induså în eroare îndeosebi de doctorul
Isac. Cauzele care au provocat autentica lui „dramå” erau de cu totul altå
naturå.

„Prietenii” Mor¡un, Bojeicu ¿i Panu? ¥n 1884, primul (nåscut în 1860)
era cunoscut de Eminescu doar pentru cå în 1875 acesta îl avusese elev, în
scurtul timp în care a predat limba germanå la Institutul Academic din Ia¿i.
Bojeicu, în ipoteza în care ar fi existat, declarå singur: „Am cunoscut pe Mihai
Eminescu cam prin 1864… (…) Nu l-am mai våzut pânå în 1875 la Ia¿i. (…)
La 1887, l-am regåsit prin Martie, în Mânåstirea Neam¡…” George Panu,
despre rela¡iile lui cu Eminescu: „Am spus în aceste amintiri cå noi la Junimea
n-am dus niciodatå caså bunå; eu totdeauna îl consideram mentalice¿te un
zdruncinat de geniu – dacå voi¡i – el sim¡ea oarecare antipatie pentru felul
meu de a gândi ¿i de a må exprima”. (Cât prive¿te opera, în opinia lui Panu,
aceasta nu era mai presus de autor: „Eminescu nu a fost un poet al timpului
nou, el nu a avut aproape nici o legåturå cu contimporanii såi, mai cu seamå
cu românii”). Å¿tia da, „prieteni”!

¥ncheierea este tipicå oricårui procuror literar, chiar dacå poartå cununi¡å
¿i rochie de mireaså. Så urmårim ideea, eliminând balastul:

„¥n ceea ce prive¿te precizårile documentare privind accentuarea ¿i drama bolii lui
… consideråm cå nu sunt de interesul celui mai larg public … fapt pentru care
råspândirea lor se cade a fi fåcutå cu discre¡ie, pietate ¿i discernåmânt.”

Cu alte cuvinte, spre deosebire de mine, tu, publicul, e¿ti incapabil så
pricepi ceva din „accentuarea ¿i drama bolii lui” ori, chiar dacå ai mai
în¡elege câte ceva, pe ici, pe colo, nu î¡i face bine så ¿tii prea multe? Informa¡ia
este monopolul celor competen¡i, care, în combinezoane ¿i în spa¡ii special
amenajate ¿i dotate, „reconfigureazå via¡a geniului”? Ce så pricepem? Cå
via¡a cuiva este un obiect ce poate fi a¿ezat pe bancul de lucru, ca så o prelucreze
artizanal litera¡i de anvergurå, care din asta tråiesc, ¿i cå existå un S.R.L. de
eminescologi specializa¡i în configuråri ¿i reconfiguråri de destine?

Dacå V. Cråciun de¡ine date concrete în acest sens, nu ne mai spune,
cåci, ne explicå tot dumnealui, råspândirea adevårului se face „cu discre¡ie,
pietate ¿i discernåmânt”… Nimic nu este mai nesuferit ¿i mai periculos decât
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scriitorul-printre-rânduri, omul care mereu o poate suci, dupå necesitå¡i.
Ce e acela adevår rostit „cu discre¡ie” într-o biografie? Oare din „discre¡ie” în
¿coli nu s-a învå¡at (¿i nu se înva¡å nici aståzi) cå Eminescu a fost unul dintre
cei mai stråluci¡i gazetari ai epocii? Oare de aceea sunt ¡inu¡i elevii departe
de gândirea lui politicå ¿i economicå, de analizele ¿i de solu¡iile pe care le
propune pentru ridicarea neamului românesc, pornind de la faptul istoric ¿i
de la statisticile oficiale? Asta-i discre¡ie sau tåcere vinovatå?

Se dore¿te adevårul? Nu putem demonstra contrariul. Am fi înså reali¿ti
dacå am spera cå vom ajunge la el cu ajutorul unor precizåri documentare
råspândite „cu discernåmânt”? Despre ce ¿i al cui discernåmânt mai poate fi
vorba, când o anume istorie literarå confundå crasa necunoa¿tere cu „pietatea”?

¥ntre gafå, ignoran¡å ¿i ¿mecherie

A¿a-intitulata Cronologie påstreazå linia Studiului introductiv, deosebirea
fiind cå aici se bârfe¿te concis, dar pe mai multe claviaturi. Când apare „boala”,
aceasta aduce cu ea ¿i cele mai tenden¡ioase prezentåri.

Vom începe cu un exemplu mai pu¡in semnificativ prin sine, dar care,
împreunå cu altele asemenea, ajutå la limpezirea situa¡iei:

„1883 ianuarie Eminescu, spitalizat, urmeazå tratamentul indicat de Wilhelm
Kremnitz”.

Spitalizat-spitalizat, dar cu ce diagnostic? Nu avem fi¿a medicalå
întocmitå la Spitalul Brâncovenesc, dar nu o are nici familia de clone ideatice
pe care o acrediteazå ¿i prof. dr. V. Cråciun. ¥n schimb, avem cu to¡ii acces la
spusele lui Slavici, care, chiar dacå nu se referå la ianuarie 1883, råmâne
suficient de låmuritor:

„El 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 (¿i care a fost medic ¿i la Spitalul Brâncovenesc – n. ns.), l-a
examinat înså ¿i ne-a încredin¡at cå bubele acelea sunt cu desåvâr¿ire nevinovate, cå
le au adeseori oamenii care tråiesc în mizerie (cuvântul avea la acea vreme doar sensul
de såråcie – n. ns.) ¿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 un timp oarecare la mo¿ia Flore¿ti din Valea Gilortului, unde avea ¿i aer curat ¿i
apå bunå. (...)
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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” (subl. ns.).

ªi-apoi, existå ¿i alte mårturii. De pildå, mult elogiatele Amintiri fugare
despre Mihai Eminescu, scrise în 1893 de fåptura ¿tearså a Mitei Kremnitz,
cåreia V. Cråciun îi închinå galant mai bine de trei pagini. Veninoaså ca orice
femeie orgolioaså care nu prime¿te ceea ce dore¿te sau ceea ce sperå din partea
bårbatului pe care a pus ochii, nem¡oaica noastrå scrie:

„Ani trecurå pânå så-mi dau seama, cu spaimå, de ceea ce era acel mister ce plutea
asupra lui ¿i de care el se temuse din tinere¡e. Nici el, nici tatål såu, care fusese în cura
bårbatului meu un timp mai îndelungat, când venise odatå la Bucure¿ti, nu fåcuserå
vreo aluzie la grozava boalå de care murise ¿i mama ¿i fratele såu mai mare.

Cât trebuie så fi suferit Eminescu de frica nenorocirii care-l amenin¡a ¿i cât o fi
luptat contra ei. ¥nså era o fire închiså, ¿i chiar în zilele lui de visåtoare dragoste
pentru mine, n-a pomenit niciodatå nimic în aceastå privin¡å. Niciodatå n-am observat
semne de boalå în mintea lui, cu excep¡ia unei neîn¡elese supersti¡ii.”

Ideea maladiei congenitale a fost, probabil, preluatå de la cumnatul Titus.
Plasarea „¿opârlei” privind internarea Cåminarului la Brâncovenesc (lucru
real) o face ¿i mai credibilå. Mite K. laså deschiså porti¡a ideii cå – de ce nu,
la urma urmei? – ¿i acesta ar fi avut „grozava boalå” fårå nume.

Mite afirmå cå misterul „ce plutea asupra lui” Eminescu ar fi fost, de
fapt, cunoa¿terea faptului cå va sfâr¿i nebun. Så credem cå avea dreptate ¿i
cå, a¿a cum sus¡in ¿i unii istorici literari, într-adevår, Eminescu „se temuse
din tinere¡e” de acest sfâr¿it fatal? Nici vorbå! Acesta råmâne un alt element
de prost gust din melodrama compuså colectivist, de intrigan¡i… neinspira¡i,
så zicem.

De obicei, astfel de scorneli, de¿i lipsite de argumente, sunt foarte greu
de demontat cu probe reale, întrucât nimeni nu poate pretinde cå ar påtrunde
gândurile cuiva, nici måcar cålare pe-un glon¡. Din fericire, înså, de data
aceasta existå ¿i un document olograf suficient de edificator. ¥n manuscrisul
2255, gåsim ¿i urmåtoarea consemnare fåcutå de Eminescu chiar în anul
1883 (OPERE, vol. XV):

  
1849 1883
1849
34 ani
78 de ani via¡a mea întreagå atâta am så tråiesc.
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Båtrânul meu tot astfel (Gheorghe Eminovici a tråit 72 de ani: nascut la
10 februarie 1812, s-a stins la 8 ianuarie 1884 – n. ns.). Asta este mårimea
constantå de timp a vie¡ii unui individ din rasa noastrå.

Vor fi urcåri ¿i scåderi pe aceastå scarå, va fi o oscila¡ie nåscutå din
coadaptarea cu împrejurårile, dar în sine acea constantå råmâne constantå
(subl. ns.).

NotåNotåNotåNotåNotå. Cercetåtorii socotesc cå cifra corectå a calculului ar fi 68, dublul lui 34.
Aten¡ionåm  cå ¿i aici Eminescu scrie cu mâna sa cå s-a nåscut în 1849, nu în 1950.

Un om care ¿tie cå are morbul unei boli fatale face astfel de calcule? Se
mai gânde¿te el, måcar, la longevitatea rasei lui? Asta, ca så nu mai vorbim
de faptul cå Eminescu scrie fårå ezitare: „78 de ani … atâta am så tråiesc”.
Dacå el credea cå, în mod normal, trebuia så se stingå la 78 (68?) de ani,
adicå prin anul 1927, mai putem accepta fraze patetice precum: „Cât trebuie
så fi suferit Eminescu de frica nenorocirii care-l amenin¡a ¿i cât o fi luptat
contra ei”, altfel decât ca pe ni¿te simple nåscociri ale unei memorialiste
versate, pe care numai un prea distrat prof. dr. o poate lua în seamå?

V. Cråciun: „5 iunie La festivitå¡ile închinate lui ªtefan cel Mare, Eminescu nu
participå; în schimb, în seara aceleia¿i zile, cite¿te poema Doina la reuniunea «Junimii».
«Pentru întâia datå de 20 de ani de când exista societatea, un tunet de aplausuri
izbucni la sfâr¿itul citirii ¿i mai mul¡i dintre numero¿ii membri prezen¡i îmbrå¡i¿eazå pe
poet» (Iacob Negruzzi)”. – Asta scrie Negruzzi la 1 iulie 1889, imediat dupå stingerea
lui Eminescu. Mai târziu, în Amintiri din «Junimea» (1921) devine mult mai ponderat,
amintind doar „aplausele entusiaste ale Societå¡ii”.

V. Cråciun continuå (între paranteze drepte se aflå cuvintele care lipsesc
din pretinsele afirma¡ii fåcute de Eminescu fa¡å de Slavici, a¿a cum le prezintå
acesta în Amintiri):

„¥ntrebat, mai apoi, de Slavici, de ce nu a citit poema ¿i la festivitå¡i, Eminescu a
råspuns: «[– Nu mi-am citit la dezvelirea monumentului poezia – mi-a zis el – fiindcå]
Nu må sim¡eam bine ¿i eram chinuit de temerea ca nu cumva så zic ori så fac ceva
nepotrivit cu împrejurårile…»” [încât så râdå lumea de mine!].

Nu credem cå un om ros de astfel de spaime face deståinuiri precum
cele inventate de Slavici, tocmai pentru cå se teme så nu fie gre¿it interpretat.
Iar când mårturise¿te, totu¿i, lucruri atât de intime, înseamnå cå încrederea
lui e mai mare decât pruden¡a, caz în care nu folose¿te literaturizåri înghe¡ate,
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mai degrabå spunând de-a dreptul ce-l macinå. ¥n plus, invocata teamå de a
nu face „ceva nepotrivit cu împrejurårile” ne aminte¿te de Mite Kremnitz,
care insinueazå cå Eminescu ar fi ¿tiut de mult cå se apropia de „nebunie”.
Så fie o coinciden¡å faptul cå atât Mite Kremnitz, cât ¿i Slavici au fost doi
apropia¡i de suflet ai lui Maiorescu ¿i cå, în måsuri diferite, au beneficiat de
amabilitatea regelui?

V. Cråciun sus¡ine cå „Eminescu nu participå” la festivitå¡i. Se bizuie
probabil pe una dintre afirma¡iile lui Slavici: Eminescu „nici n-a luat parte la
serbare”. ¥n cazul în care nu cunoa¿te, îl informåm cå în aceea¿i carte (Amintiri,
1924), Slavici sus¡ine ¿i contrariul: „¥n timpul acesta a scris Doina, anume
pentru inaugurarea statuei lui ªtefan cel Mare, la care a ¿i asistat, în o stare
sufleteascå prin care a pus pe mul¡i pe gânduri” (subl. ns.). Referitor la
ultimele cuvinte, privind pretinsa „stare sufleteascå prin care a pus pe mul¡i
pe gânduri”, remarcåm cå nici unul dintre participan¡ii la serbare n-a observat
schimbarea respectivei ståri suflete¿ti. ¥n schimb, a sesizat-o Slavici, care nu
era de fa¡å, dar era pe-aproape, la o zvârliturå de nici 600 de kilometri, de
unde, coco¡at pe un stâlp de telegraf de la ie¿irea din Capitalå, urmårea totul
prin monoclul lui Macedonski!

Afarå de suspect de fidel redata mårturisire a lui Eminescu, Slavici nu
mai spune nimic despre cele petrecute la Ia¿i. Ai zice cå pentru Eminescu totul
s-ar fi rezumat la un prelungit disconfort, dublat de o stranie ¿i difuzå stare
de fricå. Or, ¿tie chiar ¿i V. Cråciun, lucrurile nu au stat a¿a, în aceea¿i zi,
acela¿i – zice dumnealui – crispat Eminescu înfierbântându-i pânå la clocot
pe junimi¿ti. De ce Slavici nu suflå un cuvânt despre reac¡ia junimi¿tilor,
unicå în istoria organiza¡iei, uitând de acel „tunet de aplausuri” men¡ionat
de acelea¿i surse care i-ar fi dezvåluit cå Eminescu ar fi „pus pe mul¡i pe
gânduri” (atât de „mul¡i”, încât nici unul n-are nume!)?

Slavici mai scrie ¿i V. Cråciun îl crede: „Eminescu a scris poezia De la
Nistru pân’ la Tisa, pe care avea de gând s-o citeascå la serbarea dezvelirii”.
Ai zice cå la festivitatea de la Ia¿i ar fi fost ca în Hyde Park, venea cine poftea,
se coco¡a pe o gåleatå întoarså cu gura-n jos, striga ce-l ardea ¿i se ducea
acaså, så-¿i batå nevasta. Chiar nu exista un protocol? Era Eminescu nominalizat
între vorbitori – adicå între liberalii pe care îi toca zilnic în Timpul? Så admitem
pânå ¿i asta, chit cå este nu numai nedemonstrat, dar ¿i improbabil. Dar, din
clipa în care ar fi intrat în joc, Eminescu mai putea så iaså oricum, ca un
adolescent care s-a supårat pe lume, fårå a fi prompt sanc¡ionat de adversari?
Dintre conservatori ¿i dintre junimi¿ti nu mai ¿tia nimeni cå Eminescu ar fi
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urmat så ia cuvântul? Cum de nici un memorialist (nici måcar Maiorescu!)
nu mai pretinde cå Eminescu s-ar fi råzgândit în ultima clipå, provocând
stupoarea „amicilor”?


Când analizåm amånun¡it informa¡ia încå existentå, observåm cå vina

biografilor este egal de mare cu aceea a contemporanilor lui Eminescu ¿i cå ea
spore¿te pe måsurå ce trece timpul. ªi unora ¿i altora li se poate imputa (¿i) cå,
tratându-l ca pe o statuie, neglijeazå få¡i¿ omul Eminescu. Bunåoarå, ei sunt
liberi så interpreteze pretinsul råspuns dat de Eminescu lui Slavici („Nu må
sim¡eam bine ¿i…”) ¿i drept posibilå dovadå de pre-alienare, ca subtil crainic
al nebuniei. Dar, oricine apeleazå la aceastå libertate trebuie så respecte ¿i
îndatoririle pe care ea le implicå. Biografii au obliga¡ia moralå ¿i profesionalå
så caute ¿i så elimine cu probe toate variantele posibile, iar atunci când acest
lucru nu este posibil din cauza sub¡irimii informa¡iilor existente, faptul trebuie
anun¡at public. Ce îi sile¿te ca, dintr-o sumå de variante incerte, så aleagå în
mod arbitrar – fårå a da explica¡ii – una anume, pe care så o prezinte drept
adevår? Din cele scrise de dân¿ii, rezultå clar cå mul¡i nu au fåcut temeinic
verificårile ¿i confruntårile surselor ¿i tare ne temem cå aceasta este una
dintre cauzele principale pentru care refuzå så „suspende” temporar clasicizata
diagnozå stabilitå în lipsa „pacientului” real, pentru a privi lucrurile ¿i din
alte unghiuri.

Så zicem cå la evenimentul de la Ia¿i Eminescu s-ar fi numårat pe lista
vorbitorilor. Så zicem ¿i cå Slavici, având o memorie colosalå, ar fi reprodus
peste patruzeci de ani cuvânt cu cuvânt spusele lui Eminescu ¿i så mai zicem cå
acesta chiar ar fi tråit emo¡iile invocate de ¿irian. Dar un om de bunå-credin¡å nu
poate zåri îndåråtul lor decât teama de propria înnebunire a celui care le roste¿te?
Când vrem neapårat så cåutåm posibile motiva¡ii care l-ar fi putut determina
pe Eminescu så spunå vorbele citate, nu ar trebui så ne amintim, de pildå, ¿i
cå în via¡a celor mai mul¡i se întâmplå så aparå ¿i ståri de mare emo¡ie, în care
siguran¡a de sine este drastic diminuatå? Bunåoarå, to¡i ¿tim ce este tracul,
dar, ca så nu riscåm nimic, så citim din Dic¡ionarul de psihologie:

„TRAC, perturbare emo¡ionalå cu efect paralizant survenitå în confruntarea cu o
persoanå sau, mai ales, cu o mul¡ime, un public. Este efectul unei ståri de inhib¡ie
temporarå ce împiedicå pe elev så råspundå la examen de¿i a învå¡at, pe actor så-¿i
joace rolul, pe sportiv så ac¡ioneze optim etc. T. este un efect comportamental ce poate
izvorâ din variate cauze: hipotonie neuropsihicå, hiperemotivitate, supramotivare
anticipativå, nesiguran¡å de sine în urma unei slabe pregåtiri, slabå sociabilitate etc.”
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ªtiind cå gândirea este anticipativå, care ar fi argumentele pentru care
nu am fi obliga¡i ca, pânå la proba contrarie, så luåm în calcul ¿i cauze
medicale precum cele mai sus enumerate (de pildå, nesiguran¡a de sine ori
supramotivarea anticipativå), care nu sunt simptome ale unei forme de
nebunie? Dacå tot ne jucåm cu supozi¡iile, de ce nu am imagina lucrurile ¿i
altfel? Bunåoarå: admi¡ând cå într-adevår Eminescu ar fi fost programat så
se adreseze mul¡imii, de ce nu ne-am gândi cå, dacå el s-a temut de ceva în
timpul acelei festivitå¡i, atunci s-a temut cå, evenimentul fiind în mâna
oamenilor Puterii, a cåror lipså de scrupule o invoca aproape în fiecare numår
al ziarului Timpul, ace¿tia i-ar putea pregåti o reac¡ie comandatå (huiduieli,
så spunem)? Sau de ce nu ne-am gândi cå, poate, decizia lui ar fi avut cauze
¿i mai profunde, la care ne-ar putea duce cu gândul dispre¡ul lui pentru fraza
lustruitå ¿i la scepticismul din versurile: „Unde vei gåsi cuvântul / Ce exprimå
adevårul?” (Criticilor mei).

Pentru Eminescu, împrejurårile erau de o solemnitate deosebitå, ¿tiut
fiind respectul lui fa¡å de ªtefan cel Mare. Citirea Doinei putea avea urmåri
neprevåzute,  sårbåtoarea devenind manifesta¡ie antiguvernamentalå. Or, nu
asta urmårea Eminescu. El critica uneori în termeni extrem de duri, dar nu
era deloc un anarhist, cum pretind autorii ultimului scenariu (vom reveni
asupra acestui subiect, cât de curând). Eminescu nu a fost un revolu¡ionar la
minut – caftangiul coleric (uneori ¿i sângeros), care pune mâna pe piatrå ¿i
sparge ce nimere¿te, în numele câtorva fraze u¿or de memorat, pe care i le
¿opte¿te Altcineva. El ¿tia bine cå, asemenea anumitor „råzboaie de
independe¡å”, ¿i unele „revolu¡ii” pot constitui paravane, ce ascund o mare
afacere. Adevårate piese de teatru scrise de autori mereu necunoscu¡i public,
acestea îi fac poporului „onoarea” de a se crede câteva zile personaj-cheie, iar
uria¿ul orb, pânå atunci bun doar spre a fi stors de bani ¿i vlagå, intrå naiv în
joc, legitimizând, astfel, beneficiile pe care orice astfel de agita¡ie le aduce
doar câtorva.


Så vedem ce spune Eminescu însu¿i despre evenimentul de la Ia¿i (Timpul,

12 iunie 1883):

„Al¡ii au luat ini¡iativa erigerii unei statue lui ªtefan cel Mare, al¡ii ¿i-au depus
obolul spre realizarea acestei pioase fapte; iar, când lucrul a fost de tot gata, când n-a
mai råmas decât târnosirea, cum am zice, a statuei prin adunarea inimelor românilor în
jurul ei ¿i tåmâiarea ei cu amintirea faptelor eroului na¡ional, atunci iatå deodatå un
guvern hråpitor cå îmbrânce¿te pe ctitori ¿i la el asuprå-¿i så prezinte publicului
scumpa imagine. (…)
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Putea fi ceva mai cuviincios ¿i mai corespunzåtor sim¡imântului de venera¡iune ce
viazå în tot românul pentru memoria lui ªtefan Vodå decât så participe poporul, în
masa lui cea mai compactå, la serbarea numelui marelui domn ¿i så-i depunå închinårile
lui de aproape?! ...

Ei bine, amesticul arbitrar al guvernului a depårtat acea maså mare popularå
care era gata så se rådice spre a merge la Ia¿i, a ¡inut în rezervå chiar ¿i partea cea mai
cu greutate a popula¡iunii ie¿ene ¿i, în jurul statuei, pe lângå vreo trei sute de oficiali
¿i oameni ai poli¡iei bucure¿tene, adu¿i pe socoteala statului, n-a strålucit decât miile
de jidovi, atra¿i de solemnitate ca spectatori, spre imagine spåimântåtoare a stårii de
jale în care a ajuns patria eroului sårbåtorit!” (subl. ns.)

Bârfa tardivå a lui Slavici (cåruia nu mai avea cine så-i conteste spusele
la data la care a publicat volumul Amintiri) se aflå în totalå opozi¡ie cu aceste
rânduri scrise la cald. ¥n presa vremii (facem abstrac¡ie de ziarul
guvernamental, Românul, care contesta aproape din reflex spusele lui
Eminescu), relatarea sus citatå nu a provocat reac¡ii critice serioase:

„«L’Indépendence roumaine» insistå asupra relatårii dupå care serbarea de la Ia¿i
se transformå într-o glorificare a Partidului liberal. Reproduce douå fragmente («Al¡ii
au luat ini¡iativa… lucru ce nu-i apar¡ine», «Ei bine, amesticul… eroului sårbåtorit»).
«La Gazette de Roumanie» scrie cå «Timpul» acuza pe nedrept guvernul. Editorialul
este comentat ¿i de «Bukarester Tagblatt» în prezentarea presei române¿ti” (OPERE,
volumul XIII, pag. 519).

Rândurile lui Eminescu constituie o probå zdrobitoare cå „amintirile” lui
Slavici au o mare încårcåturå de imoralitate, iar bunåvoin¡a (competen¡a?)
multor istorici literari este cam prea... limitatå. Dacå guvernul, „hråpitor”, i-a
dat la o parte pe politicienii din opozi¡ie, pentru a nu împår¡i cu nimeni ni¿te
merite oricum discutabile (statuia nu crescuse nici din banii regelui, nici din
cei ai Guvernului sau ai Camerelor), cum ne-am putea imagina cå echipa lui
Bråtianu l-ar fi acceptat între vorbitori pe Eminescu?

De altfel, în editorialul din 21 iunie 1883, când se referå la „regulile
etichetei ¿’ ale bunei cuviin¡e”, Eminescu precizeazå (oferind un alt argument
cå pasajul citat din zisele Amintiri ale lui Slavici este un sfruntat neadevår,
care se adaugå multiplelor neconcordan¡e ¿i grave contradi¡ii deja prezentate
de-a lungul acestei anchete jurnalistice):

„Conform ceremonialului stabilit de d. mare¿al al Cur¡ii M. Sa este atât de scrupulos
în aceastå privin¡å încât nici måcar pe ni¿te bie¡i mo¿negi înålbi¡i în grijile ¡årii ¿i ale
neamului românesc, cum sunt Lascår Catargiu, Florescu ¿i Kogålniceanu, nu vrea så-i
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primeascå fårå observarea ad literam al acelui reglement ceremonios, conform, zicem,
acelui ceremonial strict de la care nu existå abatere posibilå pentru nimenea, oricine ar
fi acela…”

Toate cele de pânå aici constituie, credem, probe arhi-suficiente cå Slavici
minte atunci când afirmå cå Eminescu ar fi trebuit så citeascå Doina cu prilejul
solemnitå¡ii de la Ia¿i, dar cå n-a fåcut-o din teamå så nu râdå lumea de el.

Este posibil ca lor så li se mai adauge una, care, de se va dovedi autenticå,
ar fi deosebit de puternicå: epistola prin care Eminescu îl anun¡å pe Creangå
cå va veni la Ia¿i, „la Serbårile inaugurårii statuiei lui ªtefan cel Mare”.
Dacå Eminescu într-adevår a scris aceastå epistolå, mai sus prezentatå,
devine evident cå starea lui de spirit era departe de cea descriså de Slavici.
„Pregåte¿te-te pårin¡ele, cå împårtå¿ania o vom lua împreunå, pentru izbåvirea
¿i ertarea påcatelor ce le-am fåcut ¿i le vom face!” sau „odatå ¿i odatå voi
avea parte ¿i de bucuria adevåratei prietenii” sunt cuvinte pline de voie bunå
¿i de speran¡å, întreaga epistolå având un ton vesel. Faptul cå, din motive încå
incerte, Eminescu se afla în rela¡ii tensionate cu Slavici (din casa cåruia
inten¡iona så plece) ¿i cu liderii Junimii, nu înseamnå cå respectiva stare era
generalizatå în raporturile lui cu lumea întreagå. Suspiciunea cå Slavici încearcå
så explice stricarea legåturilor lui (implicit, ¿i pe ale Junimii) cu Eminescu
prin alienarea acestuia, ascunzând astfel motivele reale, nu este deloc gratuitå.

Slavici nu a fost doar coleg cu Eminescu (ca studen¡i la Viena ¿i, mai
apoi, ca salaria¡i la Timpul) ori doar gazdå a acestuia. Pânå în 1883, Eminescu
a investit multå afec¡iune în Slavici (care – zic multe voci – n-ar fi fost
niciodatå prozator de limbå românå fårå Eminescu). Apoi, brusc, n-a mai
vrut så audå de el, pânå la sfâr¿itul vie¡ii lui. Poate ar trebui så ne gândim ¿i
la curiozitatea care a fåcut ca, de¿i Eminescu a fost cel care l-a adus pe
Slavici la Junimea, nu invers, ¿i cu toate cå – în ceea ce prive¿te cuno¿tin¡ele,
harul natural ¿i onestitatea – Eminescu era mult deasupra, cel care a intrat în
gra¡iile lui Maiorescu a fost Slavici. ¥n anul 1874, lui Eminescu i se oferå
postul de director al Bibliotecii din Ia¿i (30 august), în vreme ce Slavici este
chemat în Bucure¿ti, unde e numit secretar al comisiei pentru Colec¡ia
Hurmuzaki (calitate pe care o va påstra timp de trei decenii). Prime¿te medalia
„Bene merenti” (18 septembrie 1881), iar din 22 martie 1882, devine membru
corespondent al Academiei la Sec¡ia istoricå. ¥n 1890, aspirå la titlul de
membru plin al Academiei, Sec¡ia literarå, dar este respins. Slavici s-a aflat
în bune rela¡ii cu Palatul, de¿i, potrivit lui C. Mohanu, a cåpåtat cetå¡enia
românå abia la 25 noiembrie 1892!
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Pânå când va veni vremea så-l privim pe Slavici mai atent decât pânå
acum, tragem linie ¿i încheiem comentariul pe marginea variantelor lui,
întrebându-ne nu atât de ce a min¡it el atât de grosolan în cazul Eminescu, cât,
mai ales, ce motive ascunse îi determinå pe profesioni¿ti så-i menajeze imaginea,
prezentându-l elevilor ca pe un bunicu¡ simpatic ¿i inofensiv?


Vreo jumåtate de veac dupå ce Slavici a scris Amintiri, detalii despre

cele petrecute la Ia¿i în primele zile ale lunii mai 1883 ne oferå un cunoscut
biograf al lui Eminescu, G. Munteanu (Dumnezeu så-l ierte ¿i så-l
odihneascå!), care aminte¿te ¿i el „tunetul de aplauzuri” ¿i îmbrå¡i¿årile care
au urmat citirii poeziei Doina în fa¡a junimi¿tilor (sursa men¡ionatå: „Iacob
Negruzzi, Eminescu, în Convorbiri literare, nr. 4, 1 iulie 1889; cf. ¿i «Amintiri
din «Junimea», p. 270").

„Pe urmå – continuå istoricul – ocolind lumea multå îngråmåditå cu acest prilej în
Ia¿i, Eminescu petrecu singur la «Bolta rece» („Borta Rece”, la Negruzzi, în Amintiri
– n. ns.), cu paharul de Cotnar despre care ¿tia cå-i plåcuse ¿i Voievodului, iar la
Creangå, unde tråsese, scoase înainte de culcare un mic revolver ¿i-l a¿ezå la îndemânå,
explicând cå destui au motive ¿i pot încerca så-l omoare (sursa precizatå: „Em. Gârleanu,
Ion Creangå ¿i Mihail Eminescu, în Luceafårul, 1909, p. 295–297" – n. ns.). A¿a-numitele
serbåri «populare» s-au prelungit vreo opt zile, înså cu osta¿ii din garda regalå
supraveghind totul. Eminescu se pare cå plecase curând, luând drumul ºårii e Sus,
cåtre Boto¿ani ¿i Ipote¿ti, unde va fi låsat din banii ce împrumutase pentru Nicolae. La
Bucure¿ti ajungea peste vreo såptåmânå ¿i ceva, fiindcå abia în Timpul din 18 iunie
1883 apåru articolul care sublinia cum mårimile zilei s-au adunat «împrejurul bronzului
ce reprezintå pe marele domnitor, nu spre a-l glorifica pe El, ci spre a lustrui nulitå¡ile
lor sub razele numelui såu».” (Hyperion I)

G. Munteanu ne cere så credem cå Eminescu ar fi provocat între junimi¿ti
o reac¡ie unicå în cele douå decenii de existen¡å ale grupårii, dupå care ar fi
påråsit adunarea (care nu numai cå nu a încercat så-l opreascå, dar nici måcar
nu s-a mirat de plecarea lui), spre a se înfunda într-o crâ¿må. Mai mult, nici
Creangå, cât era de Creangå, n-ar fi avut loc alåturi de el! Cei doi s-ar mai fi
întâlnit pe înnoptate, când Eminescu revenise în bojdeuca din ºicåu, ca un
turist într-un motel. ¥n vremea asta, poporul desfunda bute dupå bute ¿i înghi¡ea
discurs dupå discurs, pe cucuiul ora¿ului desfå¿urându-se originale Saturnalii,
adaptate locului ¿i momentului.

Istoricii literari prezintå bibliografii care cuprind sute de nume ¿i de titluri.
De unde så ¿tie cititorul cå acele izvoare sunt insuficient studiate ¿i
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confruntate, ba chiar desconsiderate, la nevoie autorul fåcând abstrac¡ie de
unele ¿i modificând în mod ¿tiin¡ific altele? De pildå, în rândurile citate
(nicidecum cel mai elocvent exemplu), G. Munteanu indicå douå surse diferite
pentru douå fapte care, ¿i reale så fi fost, nu au nici o legåturå între ele, dar
pe care istoricul le-a unit, pentru continuitatea nara¡iunii imaginate de el. ªi,
ca så nu fie loc de îndoialå, iatå pasajele vizate:

I. Negruzzi: „¥n contra obiceiului Junimii cåreia nu-i plåcea så-¿i manifeste
entusiasmul, pentru întâia datå de 20 de ani de când exista societatea un tunet de
aplausuri isbucni la sfâr¿itul citirii, ¿i mai mul¡i dintre numero¿ii membri prezen¡i
îmbrå¡i¿arå pe poet.”

E. Gârleanu: „Un amånunt interesant în legåturå cu una – poate cea din urmå –
din aceste revederi; Eminescu veni la Ia¿i, abåtut. – Nu ståtu mult ¿i-i ceti lui Creangå
«Doina» scriså la Bucure¿ti. – Apoi, când se puse så se odihneascå, scoase din buzunar
un revolver mic…”

A¿adar, Negruzzi n-a auzit nimic de revolverul victorios ridicat deasupra
capului de cåtre Gârleanu, iar acesta habar n-are de citirea Doinei în fa¡a
junimi¿tilor ¿i de „tunetul de aplausuri” declan¿at cu douå-trei ceasuri mai
devreme, de¿i ambele informa¡ii sunt de importan¡å crucialå, fiind în mod
abuziv folosite împotriva lui Eminescu.

¥n Amintiri din „Junimea”, Negruzzi oferå detalii (care l-au „inspirat” pe
G. Munteanu, fåcându-l så repete aproape mecanic aceea¿i snoavå):

„¥ntr’o noti¡å ce am publicat în Convorbiri Literare cu ocasiunea mor¡ii lui
Eminescu, am vorbit despre venirea sa la Ia¿i în luna Iunie 1889 (de fapt, 1883 – n. ns.)
când s’a ¡inut acolo o mare serbare pentru inaugurarea statuei lui ªtefan Cel Mare ce
se ridicase pe pia¡a Cur¡ii domne¿ti. Eminescu î¿i regåsi atunci prietenii såi intimi, pe
Creangå, pe Miron Pompiliu, pe ceilal¡i, cu care petrecu vre’o zece zile. ¥n o «Junime»
numeroaså ce se ¡inù la mine, el ne ceti, în aplausele entusiaste ale Societå¡ii,
cunoscutele sale versuri în formå de Doinå

Dela Nistru pån’la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s’a…

pe care serbarea i le inspirase. Foarte caracteristic este cå, de¿i trimes de jurnalul
«Timpul» pentru a scrie coresponden¡e despre festivitå¡ile din Ia¿i, el nici måcar se
duse så asiste la inaugurarea statuei, ci în råstimpul când mii ¿i mii de oameni se
gråmådeau înaintea Palatului domnesc, ¿i ascultau discursurile patriotice ce se rosteau,
el petrecea singur la Borta Rece cu un pahar de Cotnar.

Abia trecuse opt zile dupå întoarcerea sa în Bucure¿ti ¿i primii o scrisoare dela
D-na Maiorescu prin care aceasta îmi da trista ¿tire cå Eminescu a înnebunit…”
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Så facem o micå socotealå, pornind de la urmåtorul anun¡ apårut în Timpul
(4 iunie 1883):

„Ca reprezentant al ziarului nostru la serbarea dezvelirii statuii lui ªtefan cel Mare
la Ia¿i, ce se va face în ziua de 5 iunie viitor, va pleca d. M. Eminescu, unul dintre
redactorii no¿tri politici” (OPERE, vol. XIII, pag. 519).

Timpul verbului care ne intereseazå („va pleca”) aratå cå Eminescu a
pornit spre Ia¿i cel mai devreme la 3 iunie, când a apårut acest anun¡ (reamintim
cå ziarele erau antedatate). Când s-a întors? Greu de precizat. Dacå, a¿a cum
socote¿te ¿i G. Munteanu (¿i cum pare cel mai plauzibil), data ne este indicatå
de ziua apari¡iei primului articol în Timpul, atunci Eminescu a revenit în Capitalå
cel mai târziu în ziua de 11 iunie (12, dupå frontispiciul ziarului). Sigur este
faptul cå formularea lui G. Munteanu, care încearcå så lungeascå ¿ederea lui
Eminescu în provincie (pentru a nu contrazice afirma¡iile lui Negruzzi?),
sunå ciudat: „La Bucure¿ti ajungea peste vreo såptåmânå ¿i ceva, fiindcå
(subl. ns.) abia în Timpul din 18 iunie 1883 apåru articolul care sublinia
cum mårimile zilei s-au adunat…” De fapt, prima prezentare a festivitå¡ilor
a fost publicatå, repetåm, în numårul din 12 iunie, în cel la care se referå
G. Munteanu tema fiind reluatå, din cauza amplificårii scandalului pe care l-a
declan¿at toastul lui P. Grådi¿teanu. [Reamintim, cuvintele acestuia vor obliga
Guvernul ºårii så treacå prin grele umilin¡e. „Acum mårgåritarele d-lui
Grådi¿teanu ¿i Rigatul d-lui Rosetti reclamå de la guvernan¡ii no¿tri tot
atâtea genuflexiuni ¿i umile rugåciuni de iertare!”, avea så scrie Eminescu
la 26 iunie 1883, în penultimul text publicat de el în Timpul.]

Negruzzi declarå: „Eminescu î¿i regåsi atunci prietenii… cu care petrecu
vre’o zece zile”. Nici vorbå de a fi påråsit Ia¿ii cu altå destina¡ie afarå de
Capitalå. Nu spunem cå n-o avea dreptate G. Munteanu, care afirmå cå, de
aici, Eminescu ar fi pornit „cåtre Boto¿ani ¿i Ipote¿ti”, dar, dacå îl contrazice
pe Negruzzi, înseamnå cå putea så dovedeascå gre¿eala greu de în¡eles a
acestuia. De ce nu a fåcut acest lucru? De ce nu a contestat explicit veridicitatea
informa¡iei în cauzå, atrågând cititorului neavizat aten¡ia asupra prezen¡ei
unei (posibile) informa¡ii controversate? Pentru a nu compromite „sacralitatea”
istoriei literare (care ¿tie tot ¿i nu gre¿e¿te niciodatå), pentru a påstra buna
imagine a lui Negruzzi, sau pentru cå, de fapt, nu avea probe privind posibila
eroare a acestuia din urmå? Din påcate, pozi¡ia lui G. Munteanu fa¡å de
Negruzzi nu este singularå. Majoritatea cercetåtorilor l-or fi citit pe critic, dar
a fost prea… gråbitå ca så separe apele cu propria minte. Lucrul este grav,
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chiar foarte grav, din multiple motive, între care ¿i acela cå miza tårå¿eniei o
constituie pretinsa nebunie, fiind astfel, o chestiune de via¡å sau de moarte.

Câteva observa¡ii ¿i completåri, pe marginea rândurilor lui Negruzzi.
Destul de ofensiv, acesta scrie despre Eminescu: „el nici måcar se duse

så asiste”, nu el nici måcar veni (împreunå cu noi), la sårbåtoarea de la Ia¿i.
Så deducem cå nici Negruzzi nu a participat la serbare, putându-ne gândi la
un mai mic sau mai mare boicot al Opozi¡iei, ca råspuns la monopolizarea
evenimentului de cåtre Putere? ¥n sprijinul unei astfel de supozi¡ii stå afirma¡ia
repetatå a lui Eminescu („…amesticul arbitrar al guvernului a depårtat acea
maså mare popularå…, a ¡inut în rezervå chiar ¿i partea cea mai cu greutate
a popula¡iunii ie¿ene…” – 12 iunie;  „Societatea ie¿anå în în¡elesul adevårat
al cuvântului s-a ab¡inut cu totul de la serbare, låsând câmp deschis lumii
oficiale ¿i oficioase” – 18 iunie [posibil ca precizarea „Societatea ie¿anå în
în¡elesul adevårat al cuvântului” så se afle în legåturå cu o alta, mai veche:
„…c-un cuvânt suntem amenin¡a¡i de-a vedea ¿i Bucure¿tii prefåcându-se
într-un murdar cuib jidovesc cum sunt Ia¿ii aståzi” – 13 noiembrie 1881]).

Ne oprim aici, låsând la o parte întrebåri de detaliu, precum: dacå
Negruzzi nu ¿tie exact cât timp a stat Eminescu în Ia¿i („petrecu vre’o zece
zile”), înseamnå cå nu ¿tie nici când a plecat, ¿i-atunci cum poate spune cu
atâta precizie cå vestea „înnebunirii” i-ar fi parvenit când „Abia trecuse opt
zile dupå întoarcerea sa în Bucure¿ti”? Mai consemnåm doar cå în relatarea
lui Negruzzi este elocvent faptul cå, peste ani, discursurile liberalilor au devenit
„patriotice”. Pozi¡ia lui trebuie în¡eleaså ¡inând cont de (minimum) trei
elemente: dimensiunea realå a personajului, faptul politic conjunctural ¿i marele
adevår de neiertat: ultima sechestrare a lui Eminescu ¿i lichidarea lui fizicå

au avut loc sub mandatul politic al lor, al „protectorilor”.


Una dintre cauzele pentru care am citat din Hyperion I, fåcând un nou
ocol, este aceea cå ¿i autorul lui se numårå printre cei 14 coordonatori ai edi¡iei
de Chi¿inåu. La fel, a cântårit mult faptul cå, asemenea majoritå¡ii monografiilor
cu acest subiect, ¿i cea a lui G. Munteanu este plinå de sentin¡e ciudate, de
parcå ar fi fost dictate de umbrele lui Eminescu (¿i chiar umbre sunt). Fårå så
avertizeze, ¿i G. Munteanu ¿i V. Cråciun (¿i atâ¡ia al¡ii) literaturizeazå.

Pentru a urzi pove¿ti nu e nevoie de istorici literari, me¿te¿ugari versa¡i
în turnarea cuvintelor otråvite în urechi nevinovate. ¥n scenariile a¿a-numitei
biografii ale lui Eminescu, pânå ¿i lacrimile sunt infestate. Când le confrun¡i
cu documentele alåturi, ai impresia cå te afli într-un cabinet de medicinå
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legalå al literaturii, unde te împresoarå mormane de ciozvârte (unele reale,
altele butaforice) ¿i amestec de gaz lacrimogen ¿i deodorant ieftin, împrå¿tiat
cu pompa zugravului.

Nu ne preocupå în mod deosebit dacå astfel de istorici literari nu pot sau
nu vor så tragå învå¡åminte din experien¡ele înainta¿ilor, a¿a cum face
Anonimul-analfabet-de-geniu, de când lumea. Pe måsurå ce ancheta noastrå
jurnalisticå înainteazå, vedem tot mai clar cå spusa lor e subordonatå altor
instan¡e, voit mute. Suntem tot mai convin¿i cå între motivele pentru care
gazetarul Eminescu a fost atât de brutal eliminat se numårå, prioritar,
dezvåluirile lui clare, fårå menajamente de salon, privind situa¡ia ºårii ¿i a
celor care îi hotårau destinele. ¥ncå viu ¿i profund actual, scrisul gazetarului
Eminescu continuå så arate ¿i aståzi cu degetul spre fracturile din istoria
na¡ionalå, apårând valorile fiin¡ei na¡ionale, nåzuin¡ele ¿i nevoile românilor.

Aritmetica manipulårii:
„discre¡ie” + „pietate” = dezinformare

Så ne întoarcem la volumul de memorialisticå lansat pe pia¡å de Cristina
¿i Victor Cråciun. La pagina 298, gåsim o ciudatå lucråturå din foarfecå a
jurnalului lui Maiorescu. A¿a cum se vede în facsimilul alåturat, între
consemnårile fåcute la 6 aprilie 1884 ¿i, respectiv, 15 iunie 1889, este plasat
urmåtorul paragraf:

„Aståzi vizitat un minut împreunå cu Wilhelm pe M. Emines-cu, alienat, la Dr. ªu¡u.
Delirare neîntreruptå. Nu m-a recunos-cut, vorbind întruna, scuipând în toate pår¡ile.
O priveli¿te care te întristeazå ¿i te dezgustå, fårå nici o atrac¡ie. Acum 2 zile a fost la
mine tatål såu (anecdote din societatea moldoveneascå de odi-nioarå) ¿i dupå aceea
fratele såu, locotenentul, care s-a folosit de aceastå ocazie spre a-¿i anexa ceasornicul
alienatului såu frate.”

Dupå cum sunt aranjate textele în paginå, ai crede cå acest pasaj ar fi
fost scris într-o zi incertå, din intervalul 1884–1889. Fals. Textul a fost redactat
la 17 august 1883!

Så credem cå este o eroare de... tehnoredactare? Teoretic, ce nu-i posibil
în lume? Nu putem så demonstråm cå n-ar fi a¿a, dar ne exercitåm dreptul de
a nu crede în inocen¡a autorilor ¿i ne temem cå explica¡ia stå într-un gând nu
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C. ¿i V. Cråciun, Eminescu - ¥nfå¿urat în manta-mi..., II
(Memorialisticå. Mårturiile contemporanilor), 1999

6 aprilie 1884

15 iunie 1889

17 august 1883
(Dovada se aflå în
facsimilul urmåtor,
care prezintå chiar
manuscrisul lui
Maiorescu)

T. Maiorescu, jurnalul intim (¥nsemnåri zilnice)
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tocmai låudabil. Un lucru este sigur: a¿a cum sunt manevrate citatele din
jurnalul lui Maiorescu, se creeazå impresia gre¿itå cå Eminescu ar fi delirat
¿i dupå ce revenise în ºarå, de unde ¿i ideea cå nu s-ar fi vindecat niciodatå.
Mai direct spus, avem de-a face cu încå un preparat „documentar”, prin care
fapte convenabile autorilor sunt transferate în timp, fiind mutate acolo unde
servesc acestora.

Så mai citåm din conspectul domnului V. Cråciun:

„28 iunie La ora 6 diminea¡a, Titu Maiorescu prime¿te vestea dureroaså a
îmbonåvirii poetului. Precizeazå Maiorescu: «A venit apoi la mine Caragiale, la maså;
a izbucnit în lacrimi când a auzit ce e cu Eminescu». Poetul este internat la Sanatoriul
Caritas al dr. ªu¡u.”

Aparent, n-ar fi mare lucru de spus, mirând doar faptul cå „Grecul” ar fi
mers la Maiorescu „la maså”, deci la amiazå, exact în ziua (mai agitatå) în
care ¿tia cå acesta urma så se îmbarce pentru stråinåtate – trenul a ¿uierat
ultima oarå la 17,30. ¥n fapt, în redactarea lui V. Cråciun, întreaga lucråturå a
lui Maiorescu este trecutå sub tåcere. Citatul referitor la pretinsa reac¡ie a lui
Caragiale este suspectat cå a fost ales în mod special, pentru a spori
credibilitatea zvonului privind „nebunia” lui Eminescu (din acela¿i motiv
folosindu-l, de altfel, ¿i Maiorescu). V. Cråciun scrie cå magistrul ar fi primit

vestea „alienårii”. Cum nu spune ¿i de unde ar fi venit acea veste, lectorul de
bunå-credin¡å, dar insuficient informat, va crede cå diagnoza ar fi fost stabilitå
de altcineva (un specialist, în mintea oricårui om normal). Altfel spus, urmele
implicårii lui Maiorescu, limpezi ca orice mårturie olografå scriså de bunåvoie,
sunt curå¡ate rapid de domnul prof. dr. V. Cråciun.

¥n Studiu introductiv, domnia sa afirmå:

„28 iunie 1883 devine o zi fatalå pentru poet ¿i pentru cultura româneascå. De
acum, evenimentele se vor precipita, suprapunându-se, dar el nu le va mai putea ståpâni.
Va råmâne ca prietenii ¿i adevåra¡ii iubitori ai poeziei sale – unii dintre ei cu totul
necunoscu¡i poetului – så ac¡ioneze cu hotårâre pentru a-l scoate din greaua stare prin
care trecea”.

„…zi fatalå pentru poet ¿i pentru cultura româneascå…” Pentru poet?
Nu, nu pentru poet a fost fatalå acea zi, ci pentru ziarist ¿i pentru cetå¡ean.
¥n vreme ce ace¿tia au fost complet anihila¡i prin brutalitatea for¡ei, steaua
poetului, departe de a se întuneca, avea så lumineze din ce în ce mai tare
opinia publicå, distrågând în mod premeditat aten¡ia de la crima comiså
împotriva gazetarului.
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28 iunie 1883 a fost o zi fatalå „¿i pentru cultura româneascå”? Este
neclar ce vrea autorul så spunå, dat fiind sensul cuvântului fatal. Cum e de
crezut cå domnul V. Cråciun nu are necazuri cu lexicul, bånuim cå dumnealui
vrea astfel så afirme cå eliminarea lui Eminescu din via¡a publicå a avut
urmåri nefericite asupra culturii noastre doar prin faptul cå, din acea zi,
acesta nu ar mai fi putut scrie versuri. Numai cå, ¿i o atare recunoa¿tere
limitatå presupune încå o inculpare a lui Maiorescu, omul care, dupå ce i-a
furat lui Eminescu manuscrisele, a refuzat så i le înapoieze atunci când acesta
i le-a cerut, împiedicându-l cu bunå ¿tiin¡å så le finiseze. De ce? Limpede:
chiar ¿i o simplå poezie publicatå de Eminescu dupå vara lui 1883 putea
constitui o dovadå împotriva pretinsei lui alienåri.

Adevårata pierdere „pentru cultura româneascå” a fost mult mai mare
decât cea pe care s-ar pårea cå o sugereazå V. Cråciun, întrucât la 28 iunie 1883
întreaga gândire eminescianå a fost confiscatå ¿i îngropatå pentru viitorime,
deasupra ei, ca o lespede de mormânt, fiind a¿ezat voluma¿ul cu 61 de poezii
plus 3 variante ale uneia dintre acestea, (pre)lucrat de Maiorescu. De atunci,
de pe când victima încå tråia, tot auzim un prohod ce se pretinde a fi odå,
cântat de ipocri¡i care, paradoxal, îl mai ucid încå ¿i aståzi pe Eminescu,
ungându-l „poet na¡ional” ¿i, totodatå, sco¡ându-l aproape cu totul din
manuale. Dacå de¡inut politic nu mai poate fi prin for¡a lucrurilor, în schimb
opera îi poate fi din nou confiscatå ¿i luatå în râs de cucii literaturii. Po¡i så te
prefaci a nu observa cå anumi¡i intelectuali, socoti¡i a fi demni de toatå cinstea,
au devansat cu decenii (nu spunem cå au inspirat) practicile unor institu¡ii,
devenite aståzi simboluri ale råului?

Fårå „protectorul” Maiorescu, personaj fatal pentru destinul lui Eminescu,
ziua de 28 iunie 1883 ar fi fost una banalå. El, Maiorescu, a orchestrat
sechestrarea lui Eminescu, el a între¡inut ideea cå acesta ar fi irecuperabil
(chiar în pofida spuselor medicilor), el i-a oprit accesul la propriile manuscrise,
el l-a men¡inut într-o stare de dependen¡å financiarå ¿i tot el, prin intrigi, i-a
întunecat via¡a intimå, fåcând imposibilå cåsåtoria lui cu Veronica Micle ¿i
rupându-l de Caragiale.

Dacå domnul V. Cråciun are crampe ¿i furnicåturi când cite¿te ¿i altceva
scris de Eminescu, afarå de a¿a-numita „edi¡ie Maiorescu”, îl prive¿te. ªtim
bine cå ziaristul a supårat ¿i continuå så supere, cu toate cå unii dintre u¿or
iritabilii no¿tri frizeri din literaturå sunt departe de a dovedi cå l-au citit integral
pe cel de care, zic dumnealor, ar ¡ine så se apropie pe furi¿.
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„De acum, evenimentele se vor precipita, suprapunându-se, dar el nu le
va mai putea ståpâni.” Care-or fi fost acele evenimente care s-ar fi precipitat
¿i cine o fi produs repectiva precipitare? Tåcere – probabil, pe considerentul
cå, spre a nu ¿oca publicul sau a-i crea ståri de disconfort, atunci când
„reconfigureazå via¡a geniului”, speciali¿tii de talia domnului V. Cråciun
trebuie så manipuleze informa¡ia „cu discre¡ie, pietate ¿i discernåmânt”.

Din scrisoarea trimiså de Eminescu lui Chibici la 12 ianuarie, V. Cråciun
nu a selectat decât fraza care-i cådea bine („Nu sunt deloc în stare så-mi dau
seama de boala cumplitå prin care am trecut, nici de modul în care am fost
internat…”), iar ceva mai jos scrie:

„27 martie, la ora 8 seara, revenirea [lui Eminescu ¿i Chibici] în Bucure¿ti,
întâmpinat la garå de Titu Maiorescu”.

Cum astfel de întâlniri sunt de obicei cålduroase, cititorul ¿i-i va imagina
pe cei doi bårba¡i îmbrå¡i¿ându-se – lucru ireal, Eminescu trecând pe lângå
Maiorescu ca pe lângå o vitrinå nespålatå. ªi cum ar fi fost altfel, când despre
ziua expedierii lui sub pazå la Viena, spre a fi închis în balamucul lui
Obersteiner, fiica lui Maiorescu îi va povesti în scris Emiliei Humpel, måtu¿a ei:

„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 acolo marea domni¿oarå»
(subl. ns.); apoi scuipå de câteva ori, începu så râdå ¿i se a¿ezå”?

Cum era de a¿teptat, acest moment nu este consemnat de discretul ¿i
piosul autor V. Cråciun, care, în schimb, adaugå:

„¥nceput de aprilie Decis så locuiascå la Ia¿i, Eminescu se aflå între vechii såi
prieteni (Creangå, Miron Pompiliu, Petre Misir, N. Petra¿cu, Al Vlahu¡å ¿i al¡ii) la care
se adaugå numero¿i noi cunoscu¡i.”

„Decis så locuiascå la Ia¿i, Eminescu…” Pentru a vedea cât adevår este
în aceste cuvinte, prin care ni se laså a în¡elege cå Eminescu ar fi ales de
bunåvoie så stea la Ia¿i, reamintim trei citate, care nu mai necesitå comentarii:

Eminescu – „A-¡i spune pe larg câte împrejuråri contribuie a-mi face
Ia¿ii nesuferi¡i ar însemna a scrie volume; destul cå-i Krähwinkel, unde toatå
lumea se ocupå de un om, oricât de cålugår ar fi, oricum mi-ar semåna mie.
Unaustehlich !” (epistolå cåtre Slavici, 12 octombrie 1877);
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Negruzzi – „Ia¿ul e pierdut pentru ori ce via¡å deosebitå ¿i neatârnatå,
atât politicå cât ¿i intelectualå” (Amintiri din „Junimea”);

Maiorescu – „Acum azi, întâi så determin pe Eminescu så plece la Ia¿i
¿i så-l înso¡esc la garå. (…) Timp de mare încordare, foarte obositor”
(¥nsemnåri zilnice, 6 aprilie 1884).

Cât despre anturajul invocat… Så reluåm numele citate de V. Cråciun
drept vechi prieteni ai lui Eminescu:

Creangå. Cu adevårat prieten (poate singurul). O mårturie explicitå în
acest sens, venind chiar din partea lui Eminescu, citeazå D. Caracostea: „afarå
de Creangå, la Junimea n-am avut cu nimeni nici un raport sufletesc”
(Personalitatea lui Eminescu).

M. Pompiliu. Cuno¿tin¡å într-adevår mai veche, însårcinatå de magistru
så-l supravegheze, dar nu ¿i prieten (faptele vor demonstra acest lucru).

P. Missir. Cum era så se numere acesta printre „vechii såi prieteni”,
când pânå atunci abia dacå îl ¿tia din vedere? (Missir cåtre Maiorescu: „Nefiind
bine cunoscut cu dânsul de mai înainte, când m-am întors la Ia¿i dupå Pa¿ti
m-am ferit de a-i intra în suflet, pentru ca så nu-l jenez” – 13 mai 1884).

N. Petra¿cu. A-l numåra printre prietenii vechi al lui Eminescu aduce a
ironie. A pretinde cå i-a ¡inut tovårå¿ie dupå „expulzarea” lui Eminescu la
Ia¿i este deja o imenså gafå. ¥n primul rând, din 1880, Petra¿cu n-a mai

P. Missir cåtre Maiorescu, 13 mai 1884
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påråsit Bucure¿tii (unde venise, zice el: „…så urmez la Universitate”), astfel
încât, chiar så fi vrut, nu avea cum så fie la Ia¿i în aprilie 1884. Trecem peste
faptul cå N. Petra¿cu a fost un mare mincinos, care nu s-a dat legat principiilor,
mult mai atractive pårându-i-se faima ¿i banul. De altfel, nici el nu sus¡ine cå
ar fi schimbat vreo vorbå cu Eminescu înainte de 1885, de¿i, într-o frazå
afirmå: „Prin anii ace¿tia, 1880–1881, l-am våzut ¿i eu pentru întâia oarå
pe Eminescu” (subl. ns.). ªi-apoi, un individ care, pe când accepta cu plåcere
hamul lui Maiorescu, låsându-se strunit cu zåbala interesului personal, a
contribuit direct la lipsirea lui Eminescu de o parte din drepturile lui båne¿ti
ar putea fi socotit prieten al acestuia? Tot ca prieten a pretins ¿i cå micile
sume înapoiate cu ¡ârâita celui în drept ar fi constituit ajutoare din partea
unor junimi¿ti ca P. P. Carp?

Vlahu¡å. ¥l cuno¿tea mai bine decât Missir ori Petra¿cu, dar el nu
locuia în Ia¿i (iar înainte de 28 iunie 1883, nu locuise nici în Bucure¿ti).
Scrisorile trimise de el lui Maiorescu din Dobrovå¡ atestå fårå putin¡å de
tågadå cå, dupå sechestrarea din 28 iunie 1883 ¿i pânå la revenirea lui
Eminescu în Capitalå în aprilie 1888, Vlahu¡å nu l-a våzut decât foarte
rar ¿i întâmplåtor. Concret:

20 iunie 1884 : „Am våzut pe Eminescu ¿i’am stat cu el o zi. Mi-a fost cu
neputintå så’l înduplec a veni cu mine la ¡arå. – La ce – zicea el – så mai
por¡i prin lume un om mort!”

27 decembrie 1884 : „¥n Ia¿i am stat trei zile, pe care le-am petrecut mai
mult cu Eminescu. – L’am gåsit mult mai bine. – Ar vrea så vie în Bucure¿ti.”

Deci, în 1884, din 365 de zile, Vlahu¡å a petrecut cu Eminescu doar
patru, iar înainte nici atât! De altfel, în 1889, dupå stingerea lui Eminescu,
declarå public cå nu cuno¿tea prea multe lucruri despre via¡a acestuia: „¥mi
pare råu cå n’am datele necesare ca så pot schi¡a aici biografia lui Eminescu”
(vezi Din goana vie¡ii [Amintiri despre Eminescu]).

Nu conteståm bunele sentimente ale lui Vlahu¡å pentru Eminescu, dar
amintim cå prietenia nu este o rela¡ie afectivå unilateralå. De aceea, simplul
fapt cå, zic unii, Vlahu¡å aproape îl idolatriza pe Eminescu nu justificå
includerea lui între prietenii intimi ai acestuia. Dar asupra rela¡iei Eminescu
– Vlahu¡å ne propunem så revenim pe larg. Pânå atunci, constatåm cå, una
peste alta, venerabilul prof. dr. de la Chi¿inåu s-a silit så alcåtuiascå pomelnicul
de mai sus, încheiat cu atât de elasticul „al¡ii”.

Fårå supårare, mai ¿i citi¡i, domnilor, înainte de a scrie!
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SINECURA-NCHIDE GURA!

Cineva mi-a atras aten¡ia cå multora le va fi greu så creadå cå directorul
Bibliotecii Universitare ie¿ene a fost amestecat în manevre murdare, ca
„insinuarea” unor concepte de adrese în dosare de mult arhivate. Sunt convins
cå are dreptate, cåci unul dintre motivele din cauza cårora românii pot fi
adesea påcåli¡i este aproape nefiresc: au un sim¡ al dreptå¡ii înnåscut ¿i atât
de viguros, încât nu le permite så se gândeascå vreo clipå cå aceia cårora le
acordå încrederea lor ar putea fi neone¿ti.

¥mi mai spunea aceea¿i persoanå cå I. Caragiani ar fi mai presus de orice
suspiciune ¿i pentru cå, zicea dumnealui, acesta nu ar fi fost motivat în vreun
fel så comitå astfel de gesturi. Dincolo de faptul cå nu mereu este nevoie de
o motiva¡ie realå, logicå, råmânea întrebarea: de unde ¿tia dumnealui cât de
motivat era Caragiani? Când am cerut argumente, am constatat cå domnul
care båga atât de hotårât mâna în foc pentru fostul director al Bibliotecii din
Ia¿i nu ¿tia nici måcar care era profesia de bazå a acestuia.

Cine era, de fapt, Ioan D. Caragiani, în câteva cuvinte? Fiu de ¡årani
aromâni, nåscut la 11 februarie 1841, în Grecia (†1921, Ia¿i), ¿colit întâi în
Avdel(l)a, locul de ba¿tinå, ¿i, din 1856, student la filologie în Atena, Caragiani
devine în 1885 junimist, un an mai târziu este numit academician ¿i profesor
suplinitor de limba ¿i literatura elinå a Universitå¡ii din Ia¿i ¿i, ca reprezentant
al românilor macedoneni (vom reveni asupra acestui aspect), din 1880, a
fost în repetate rânduri decan al Facultå¡ii de litere, într-un moment propice
sacrificându-se pentru neam ¿i acceptând, simultan, ¿i func¡ia de director al
Bibliotecii ie¿ene.

Nu mai revenim asupra obliga¡iilor pe care Caragiani le avea ca membru
al Junimii. ªtiind cå zornåitul banilor i-a ame¡it pe mul¡i, fårå a pretinde cå
aici s-ar gåsi în mod sigur explica¡ia (care, foarte probabil, este mai
complexå), propunem o mai atentå tratare a aspectului material al chestiunii.

Så ne amintim ce-i scrie Emilia Humpel fratelui ei Titus:

„Eu încå nu sunt convinså cå el [Eminescu] 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
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poatå lua aceastå sinecurå? Ar fi foarte bine. Nici un om n-ar fi împotrivå, peste tot
s-ar în cuviin¡a” (11 aprilie 1884).

Ce însemna concret, pentru buzunar, postul de director al Bibliotecii?

„Personalul bibliotecii la acea datå (11 octombrie 1884 – n. ns.) 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...” (Gh. Ungureanu, Eminescu în documente de familie).

A¿a cum am aråtat în alte pagini, salariul net al unui subbibliotecar era
de 171 lei – deci, pu¡in peste jumåtate din cât primea directorul, fårå så
treacå pe la institu¡ia pe care (în scripte) o conducea.

„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 (subl. ns.) 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” (Maiorescu cåtre Emilia, 7 aprilie 1884).

Informa¡iile citate, indubitabile în ceea ce prive¿te exactitatea prezentårii
situa¡iei, aratå cå postul de bibliotecar aducea 3.420 de lei pe an, fårå ca titularul
så mi¿te un deget în alt scop decât pentru a semna 12 state de platå. Motiva¡ia
lui Maiorescu (Caragiani „De bunå voie nu va ceda”) nu prinde nici la copii,
cåci directorul nu se auto-numise, pentru ca destituirea lui så depindå tot de
buna lui voie. Ba, så nu uitåm, la putere erau liberalii, de care Junimea politicå
s-o fi ¡inut ea ca scaiul, dar, la o adicå, tot ca scaiul putea fi ¿i tratatå. Så
credem cå Maiorescu putea determina un act ilicit al ministrului liberal, dar
nu-¿i putea convinge un subordonat politic så facå un gest legal ¿i socotit de
marea majoritate ca fiind necesar?

Så intråm ¿i mai în amånunt, întrebând: ce însemnau, anual, 3.400 de lei
în plus, cât încasa Caragiani pentru directoratul lui? Ajunge så a¿ezåm aceastå
sumå primitå degeaba alåturi de diurna lunarå încasatå de Maiorescu ca
rector (185 de lei – sau 2.220 lei/an) ¿i de cei 15.800 de lei, bani depu¿i la
bancå, reprezentând totalul economiilor magistrului în anul 1893. Sau, pentru
a avea al¡i termeni de compara¡ie, amintim cå în acea perioadå „una zi de
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lucru cu mâinele” se plåtea cu 50 de bani, din 3.400 de lei putând plåti
6.800 de zile/muncå (: 365 = 18,6 ani/persoanå!), kilogramul de lânå de
¡igaie costa 30 de bani, un bivol de mâna I era 130 de lei (cel de mâna a treia
costând mai pu¡in de jumåtate), un armåsar de lux era 500 de lei, iar calul
„de mijloc” 260 de lei etcetera. Cât prive¿te bunurile imobile, în 1883, cu
doar câteva zile înainte de „întunecare”, Eminescu împrumutase 2.000 de
lei, cu inten¡ia de a råscumpåra Ipote¿tii, peste câ¡iva ani Harieta va încerca
så cumpere cu 4-5.000 de lei o caså în Boto¿ani (pe atunci un ora¿ mult mai
important decât este aståzi), iar Veronica ¿i-a vândut locuin¡a din Ia¿i cu
8.500 lei („Veronica ¿i fetele lichidarå casa lor din Ia¿i, str. Butu nr. 14,
vânzând-o pe 8 500 lei, prin mijlocirea avocatului N. Gh. Nanu, la 4 ianuarie
1889" – A. Z. N. Pop, Pe urmele lui Eminescu).

Date fiind cele de mai sus ¿i cum sinecura („post retribuit ce nu obligå
la nicio muncå” – L. ªåineanu) a fost ¿i mai este un mod legal de a plåti
servicii nebånuite sau discutabile, ¿i cazul lui Caragiani trebuie tratat cu
aten¡ia cuvenitå.

¥n ceea ce prive¿te rela¡ia acestuia cu Maiorescu, remarcåm în pasajul
citat descrierea de bunåvoie a modului de operare pe care îl suspectam mai
sus: Maiorescu îi sugereazå Emiliei så anun¡e „cuno¿tin¡ile” asupra
aranjamentului fåcut de el în Capitalå. ¥n cazul în care scrisoarea magistrului
cåtre Emilia n-ar fi ajuns la noi (cum s-a întâmplat cu atâtea altele), iar Caragiani
ar fi demisionat, ar fi bånuit ne-cuno¿tin¡ile motivul real al renun¡årii acestuia
la sinecurå?


Moralitate ¿i olimpianism

Pentru a nu-l låsa singur pe Caragiani, så mai aruncåm o privire prin epocå,
centrându-ne aten¡ia asupra altor personaje legate de Maiorescu – personaje
care, prin ceea ce au scris despre Eminescu, au devenit un fel de „(d)efecte
colaterale” ale faptelor comise sau doar determinate de magistru.

Afirma¡ia lui Zosin, potrivit cåruia biografiile lui Eminescu ar indica
„primele simptome de nebunie în anul 1871" a fost preluatå ¿i prelucratå ¿i de
I. Gråmadå. ¥n studiul Mihail Eminescu, acesta din urmå afirmå:

„Care så fi fost cauza acestei întreruperi a studiilor sale printr’un interval de un
an ¿i jumåtate? Probabil cå ocupa¡ia cu serbårile dela Putna, deoarece-l vedem luând
parte foarte activå la pregåtirea lor; e probabil înså ca, el så fi cåzut jertfå boalei
venerice, care i-a fost a¿a de fatalå mai târziu, prin lunile April sau Mai din 1870. ¥n
«Diverse»* se spune cå el s’a îmbolnåvit greu în 1871 «¿i de aceea fu luat de fratele såu
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ªerban, care tocmai terminase studiul (la Berlin) ¿i dus a caså la Ipote¿ti, unde, dupå o
curå mai îndelungatå ¿i îngrijit de aproape de fratele såu, s’a restabilit pe deplin.»
Domnu Scurtu crede cå boala l-a atins în toamna anului 1871**, ceea ce nu corespunde
înså adevårului, deoarece chiar în toamna acestui an s’a înscris din nou la universitate.
Pentru ipoteza noastrå, cå adecå Eminescu a påråsit Viena prin April sau Mai 1870,
vorbe¿te ¿i faptul cå dela 14 April 1870 înainte nu mai aflåm, aproape un an întreg,
nici un cuvânt în arhivele «României June» despre participarea sa la ¿edin¡ele
comitetului central pentru serbarea dela Putna, nici la cele ale societå¡ii «România»
sau la ale «Societå¡ii literarie ¿i ¿tiin¡ifice». Trebuie deci cå în acest råstimp va fi fost
atins de nemiloasa boalå, iar prin April 1871, când a fost ales bibliotecar al «României
June», se va fi întors din nou la Viena, fårå ca så se mai înscrie la universitate pânå în
toamna anului 1871" (subl. ns.).

* Diverse este tiltul unui volum, con¡inând, la încheiere, ¿i textul invocat de Gråmadå (un
articol din Fântâna Blanduziei, nr. 27 din 1889).
** Pentru I. Scurtu, I. Gråmadå citeazå lucrarea Mihail Eminescu’s Leben und Prosaschriften
(Leipzig, 1904), apårutå în anul imediat urmåtor tipåririi textului lui P. Zosin, atât de lesne
preluat de to¡i speciali¿tii.

I. Gråmadå råmâne un personaj ciudat ¿i insuficient cunoscut. Un lucru
¿tim, înså, cu precizie: la data elaborårii studiului din care am citat, în mare
måsurå autorul depindea financiar de Maiorescu. La 20 februarie 1913, în
plinå guvernare Maiorescu, când magistrul era nu numai prim-ministru, ci ¿i
ministru de Externe, I. Gråmadå (fost redactor la ziarul Românul ¿i ajuns la
Viena pentru a-¿i da doctoratul) îi scrie lui Simion Mehedin¡i, apropiat al lui
Maiorescu ¿i, din 1907, conducåtor al revistei Convorbiri literare:

„Eram disperat ¿i vecinic chinuit de grija zilei de mâne. La Bucure¿ti nu mai aveam
cui så scriu, iar så vå mai scriu d-voastrå nu îndråsniam, ca så nu vå supår. Ieri primii
înså coresponden¡a din Arad.

De altfel cine ¿i-ar putea închipui cå eu, lipsit cu totul de mijloace materiale, fårå
nici o burså, nimic, så nu întind imediat mâna dupå sprijinul ce vi l’am cerut ¿i pe care
d-voastrå v’a¡i gråbit a mi’l pune în vedere, ce’i drept deocamdatå îndemnându-må så
nu pierd curajul? (...)

D-voastrå må întreba¡i cât timp am så mai stau la Viena. Dupå predarea tezelor må
pregåtesc deodatå ¿i pentru doctorat ¿i pentru examenul de capacitate. Primul – am cea
mai bunå speran¡å – îl termin încå înainte de vacan¡e; iar din al doilea voi putea face
numai obiectele secundare înaintea vacan¡elor, anume igiena, limba germanå ¿i filosofia;
restul dupå vacan¡e, adicå în Septembre sau Octombre voi fi cu totul gata ¿i atunci voi
fi profesor la o ¿coalå medie din Cernåu¡i. «Cam cât îi trebue unui student în Viena»?
dacå n’are de plåtit taxele de doctorat, pentru tezå ¿i pentru examenul de capacitate,
cari se ridicå la 400 cor., poate tråi ¿i cu 150 cor. pe lunå; de altfel cu 200 cor., iar din
ace¿ti bani så-¿i scoatå ¿i taxele.”
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Iacå insul! Lui Gråmadå (¿i nu numai lui) i s-a pårut firesc så fie chinuit
de grija zilei de mâine, dar nu a avut în¡elegerea necesarå ¿i pentru Eminescu.
Când intelectualul Gråmadå a sim¡it pe propria piele ce înseamnå så fii
„disperat ¿i vecinic chinuit de grija zilei de mâne”, faptul nu l-a mai îngrijorat,
fåcându-l så se întrebe dacå nu cumva s-a alienat.

La 23 aprilie, disperat de fluturarea buzunarelor lui goale, Gråmadå revine
asupra arzåtoarei chestiuni financiare (sublinierile ne apar¡in):

„¥n vremea unei rugåmin¡i a mele spre a-mi cåuta un loc de colaborator la vr’un
ziar din capitalå, ca så pot tråi aici pânå ce voi trece examenele ¿i så pot plåti taxa
pentru aceste, d-voastrå v’a¡i dat toatå silin¡a så må ajuta¡i ¿i în epistola ce a¡i binevoit
a-mi scrie în 4 Martie a.c. îmi comunica¡i cå a¡i «asigurat 400 lei» dintre cari 200 îi
trimite¡i imediat. Apoi scria¡i: «Sper så adaug suma pânå la»...

M’a¡i îndatora foarte mult dacå a¡i binevoi så-mi scrie¡i cum stau cu banii promi¿i,
cåci o duc greu pe aici. ¥n Mai dau tezele. ªtiindu-vå pe la congresul de la Roma, dupå
epistola de primå mul¡åmitå, în care am alåturat ¿i un articol nem¡esc scris de mine,
n’am mai cercat så vå scriu, a¿teptând så primesc suma de 200 fr. ce mi-a¡i promis
imediat. Vå rog deci, så nu vå supåra¡i dacå vå molestez cu aceastå scrisoare.”

¥n sfâr¿it, la 11 iunie 1913, dupå ce, dovedind o anume abilitate, îl întreabå
pe Medehin¡i dacå o fi bine sau råu så publice în Convorviri literare un text
favorabil lui P. P. Carp,  I. Gråmadå ne spune ¿i cam din ce soi de surse
proveneau banii ce îi erau trimi¿i lui:

„Dar så må întorc la epistola d-voastrå. Dela d-voastrå am primit 200 franci, iar
cei 300 mi i-a trimis ministeriul de comer¡ ¿i abia acum våd cå ¿i aici a fost mâna d-voastrå.
La început nu-mi puteam explica ce fel de studiu despre comer¡ul ambulant în Austria
îmi cere respectivul minister în schimbul celor 300 de franci. Acum în¡eleg. Eu le-am
cerut låmuriri, dar n’am primit nimicå.

Trebuie så v’o mårturisesc sincer ¿i cu adâncå recuno¿tin¡å cå cele 500 de franci,
primite în urma bunevoitoarei d-voastrå interven¡ii, mi-au fost unica resurså de bani
dela Ianuarie încoace, mi-au fost strictul necesar pentru sus¡inerea mea în Viena. Acum
må pregåtesc pentru examenul de doctorat anume rigurosul de filosofie, pe care’l dau la
finea lunei Iunie. ¥nainte de o såptåmânå mi-am predat teza, solvind taxa de 45 coroane.
Rigurosul prim costå de asemenea 40 cor., al doilea 80, iar promo¡ia 65 fårå de
obicinuitele bac¿i¿e pe la to¡i portarii ¿i pedelii ¿i fårå så numår costul diplomei.

Dumnezeule, de unde så mai scot atât amar de bani? mi-am zis disperat.
Dar våd cå în epistola d-voastrå îmi pune¡i în vedere un mårinimos ajutor de 200

franci, o adevåratå salvare pentru mine, mai ales acuma, când a¿ vrea ca så-mi concentrez
gândurile în jurul examenului ¿i så nu må gândesc la taxe ¿i la pânea cea de toate
zilele” (subl. ns.).
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Teoretic, ajutorul acordat lui Gråmadå, care urma så devinå profesor la
Cernåu¡i, era benefic. Practic înså, el producându-se în mod ilicit, prin
deturnarea unor fonduri din bugetul Statului, se pierdea tocmai caracterul
salubru al interven¡iei Guvernului Român. Pe un gest elegant cade astfel
noroiul ¿mecheriei mårunte, iar Gråmadå, beneficiar al acestei interven¡ii
murdare, va fi silit så o accepte ca sistem de lucru la cel mai înalt nivel.
„M’a¡i îndatora foarte mult dacå...” vorbe¿te de la sine. Deja, mai mult sau
mai pu¡in con¿tient, Gråmadå î¿i amanetase libertatea sau, ¿i mai råu, era
deplin corupt.


Contrafacere cu documente autentice tåinuite

La 19 Noiembrie 1887, când se vedea „iar înfiripat ¿i aproape (?)
asigurat în existen¡a materialå...” Maiorescu îi mårturise¿te lui Eduard Gruber
cå propria-i reu¿itå se datora, între altele, ¿i respectårii unor norme interioare
precum: „nici o pårere a altora despre mine, nici o complicare de evenimente
externe, nimic din aceea ce nu atârnå direct de mine, nu må atinge adânc”.
Epistola se încheie cu îndemnul:

„A¿a cum e¿ti, studiazå, scrie, publicå, pregåte¿te-te la concurs ¿i då cu piciorul în
restul lumii” (subl. ns).

Acest imbold – straniu, chiar ¿ocant dacå e pus în gura unui om normal –
sunå firesc când vine din partea unui parvenit, iar Maiorescu era ¿i a¿a ceva:

„Am venit din stråinåtate cu o licen¡å ¿i un doctorat, dar fårå nici un ban ¿i fårå
sprijin. Dupå 8 luni de a¿teptare în absolutå calicie, m’au numit supleant la tribunal cu
235 fr. pe lunå, ¿i eram ¿i cåsåtorit.”

Când folosim cuvântul „parvenit” avem în vedere faptul cå nici averea
lui Maiorescu, nici pozi¡ia lui socialå nu s-au datorat operei sale critice. Statutul
social i l-a adus politica (deloc cinstitå), iar bani i-a ob¡inut în urma unor
procese în care inteligen¡a avocatului a apårat la barå infractori de teapa lui
Warszawski. De aceea, Maiorescu nu s-a ajuns prin puterile proprii decât în
måsura în care aceste puteri includ ¿i plimbarea peste cadavre.

Scrisoarea lui cåtre Gruber este nea¿teptat de lungå. ¥ndemnat la råbdare
¿i acceptare a unei ståri materiale modeste („E¿ti profesor de geografie ¿i po¡i
da lec¡ii private, ai o pâine ¿i o ciorbå ¿i un stânjen de lemne. Nu mori de
foame.”), Gruber va fi ajutat în 1889 de Maiorescu (redevenit ministru al
Cultelor în 1888), care îi oferå o burså în stråinåtate.
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Rela¡ia dintre recunoscåtorul Gruber ¿i Maiorescu ar merita mai multå
aten¡ie. Cåsåtorit în 1891 cu Virginia, una dintre fiicele Veronicåi, Gruber a
fost preocupat de psihologie, întemeind la Ia¿i primul curs ¿i primul laborator
de psihologie experimentalå din România. Lui i-au fost date pe mânå
manuscrisele lui Creangå, vândute, dupå moartea lui, la kilogram, spre a
servi drept hârtie de ambalaj. ¥n calitatea de ginere al Veronicåi, el trebuie så
fi avut acces ¿i la coresponden¡a acesteia cu Eminescu – coresponden¡å din
care, cum bine se ¿tie, a fost ascunså cea mai mare parte, nici aståzi nefiind
integral publicatå.

ªi-apoi, så ne amintim cum procedase Maiorescu cu Vârgolici (cel cåruia
Junimea i-a interzis så se însoare cu våduva pe care o iubea):

„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. (…)
[Urmeazå detalii privind viitorul lui Vârgolici, conform scenariului maiorescian.]

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.) – epistolå din 7 octombrie 1875.

Manevre, manevre ¿i iar manevre.
Aparent, Maiorescu asuda împår¡ind binele. ¥n realitate, el comitea fapte

menite så creeze obliga¡ii celor ce beneficiau de interven¡iile lui (pe multe,
aståzi le-am include la trafic de influen¡å). Astfel, manevrele determinau
contra-servicii – adicå, un alt soi de manevre, efectuate de uneltele
magistrului. Nu ¿tim dacå sfatul de a da „cu piciorul în restul lumii” l-a mai
dat ¿i altora, dar este cert cå mul¡i din jurul lui au ac¡ionat ca ¿i cum l-ar fi
primit. La primå vedere, ¿i Gruber pare så-i fi ascultat îndemnul, comi¡ând o
¿mecherie, care nu-i aducea nici un folos lui, personal, dar care servea
„olimpianului” ¿i celor care i-au îmbrå¡i¿at cauza. Iatå despre ce este vorba.

¥n Istoria literaturii române, Cålinescu prezintå ¿i un pasaj dintr-o epistolå
a lui Eminescu cåtre Veronica:

„¥n 1882, dupå vreo cinci ani de jurnalisticå, era complet plictisit: «A¿tept
telegramele Havas, ca så scriu, iar scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe mormânt ¿i
n-a¿ mai fi ajuns så tråiesc»”.
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Eminescu a scris cu adevårat aceste cuvinte, dar nu în 1882, ci în 1879.
Unii zic cå asemenea detalii n-ar conta. Pentru ei, oricând gata så substituie
cauza efectului ¿i invers, cronologia n-are importan¡å, ba chiar încurcå,
esen¡iale fiind unele fapte sau zvonuri (anecdotica, în general), pe care
dumnealor se cred liberi så le smulgå din context, spre a croi din ele destine
ireale sau så adapteze unele pove¿ti mai vechi interesului lor imediat. De
data aceasta, vina nu-i apar¡ine lui Cålinescu, cåci el preia spusele lui Eminescu
dintr-un text semnat de Eduard Gruber (psiholog autentic, nu de ocazie, ca
Maiorescu, acesta a ¡inut la catedra de psihologie, pedagogie ¿i esteticå a
Facultå¡ii de litere ¿i filozofie din Ia¿i primul curs de psihologie experimentalå
din România). „Divinul”, ¿tiind cå Gruber fusese so¡ul fiicei mai mici a
Veronicåi Micle, a copiat informa¡ia cu încredere. Potrivit indica¡iilor lui din
Via¡a lui Mihai Eminescu, ar fi preluat falsul din „Eminescu comemorativ.
Album artistic-literar, întocmit de Octav Minar, Ia¿i (1909)”, unde putem
citi urmåtoarele:

„Eminescu, ca ¿i Leopardi, ca ¿i Lucia Ackermann face parte din familia
intelectuialå a pesimi¿tilor, a deznådåjdui¡ilor, a råzvråti¡ilor. Admirator al teoriilor
lui Schopenhauer, el s’a întâlnit prin temperament în cugetare cu marele filosof german.
De la dânsul a învå¡at el pesimizmul, înså pesimizmul lui Eminescu nu este un pesimizm
egoist, purcezând de la mica individualitate omeneascå, ci este un pesimizm altruist, al
unui om cu inima largå, cu sim¡irea întinså, cu aspira¡ii nobile. ªi sub acest aspect îl
putem pune în alåturare cu Lord Byron. Ca ¿i marele poet englez, Eminescu compåtime¿te,
suspinå, blaståmå pentru soarta omenirii. ªi dacå opera lui e relativ micå, totu¿i
scânteele cugetårii lui sunt tot din aceea¿i minå scoase. Pesimist prin altruism – iatå
nota caracteristicå a lui Eminescu. Opera lui, «o vecie întreagå de dureri» este o operå
de simpatie, o operå de înfrå¡ire ¿i înduio¿are a inimilor!

Acest fond filosofic, sub ni¿te orizonturi largi l-a turnat «cu bucå¡i din inima lui
rupte» într’o formå nouå, ne auzitå pånå la dânsul în « limba veche ¿i ’n¡eleaptå»
dându-se astfeliu nemuritoarele lui crea¡iuni. Lumea lui Eminescu – e¿itå pe deoparte
din temperamentul såu ereditar, pe de altå parte din condi¡iunile sociale în care a
hålåduit, – este o lume în care «geniul e o nefericire».

Ceea ce Eminescu este în opera lui, este ¿i în partea lui mai intimå, acolo unde
omul se aratå mai spontaneu, mai neprefåcut, în coresponden¡a sa. Så vå citez câteva
pasaje caracteristice dintr’o scrisoare (subl. ns.) pe care a adresat-o în 1882 unei
persoane din Ia¿i:

«[Draga mea copilå –] Tu trebuie så-¡i închipuie¿ti aståzi sub figura mea un om
foarte obosit, de vreme ce sunt singur la negustoria asta de principii ¿i peste ace[a]st[a]
bolnav, care ar avea nevoie de cel pu¡in ¿ase luni de repaus pentru a-¿i veni în fire. Ei
bine, de ¿ase ani aproape o duc într-o muncå zadarnicå, de ¿ase ani må sbat ca într-un
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cerc vicios în cercul acesta, care cu toate acestea e singurul adevårat; de ¿ase ani n-am
lini¿te, n-am repausul senin, de care a¿ avea atâta trebuin¡å pentru ca så mai pot lucra
¿i altceva decât politicå».

..............................................................................
«Eu råmân cel mai amågit în afacere, cåci am lucrat din convingere ¿i cu speran¡a

în consolidarea ideilor mele ¿i un mai bun viitor. Dar nu mai merge. ¥n opt ani de când
m-am întors în România, decep¡iunea a urmat la decep¡iune ¿i må simt atât de båtrân,
atât de obosit, încât degeaba pun mâna pe condei så-ncerc a scrie ceva. Simt cå nu mai
pot, må simt cå am secat moralice¿te ¿i cå mi-ar trebui un lung repaus, ca så-mi vin în
fire. ªi cu toate acestea, ca lucråtorii cei de rând din fabrici, un asemenea repaus nu-l
pot avea nicåieri ¿i la nimeni. Sunt strivit, nu må mai regåsesc, nu må mai recunosc.

A¿tept telegramele Havas, ca så scriu, iar scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe
mormânt ¿i n-a¿ mai fi ajuns så tråiesc».

..............................................................................
Tot cam în aceastå vreme (subl. ns.) când Eminescu î¿i fåcea aceastå tânguire de

moarte  (subl. ns.) scria cel mai de pe urmå ¿i mai sfâ¿ietor al såu suspin.
«Ah! organele-s sfåråmate ¿i maestru e nebun!»
Lumea lui låuntricå a fost o simfonie cântatå într’un paradis sufletesc. Iar aceastå

lume idealå, a tålmåcit’o într’un stil bogat în volumul såu de poezii.
† Eduard GRUBER.”

Trecem peste amånunte (Eminescu nu a fost „admirator al teoriilor lui
Schopenhauer”, „pesimizmul” nu numai cå nu se-nva¡å, ca tabla înmul¡irii,
Slavici contestå cu îndreptå¡ire ¿i cå acesta ar fi fost pesimist, dar fårå a
încerca så schimbe pårerea gre¿itå, deoarece – crede el despre cei ce-o
împårtå¿esc – „Prea sunt mul¡i ace¿tia pentru ca så nu-mi fie zadarnicå
silin¡a” etcetera), oprindu-ne asupra faptului fundamental: în textul citat,
rândurile prezentate drept „pasaje caracteristice dintr’o scrisoare pe care a
adresat-o în 1882 unei persoane din Ia¿i” constituie o fåcåturå. Scrisoarea

prezentatå nu existå în realitate, cele trei paragrafe publicate de Gruber
fiind selec¡ionate din tot atâtea epistole. Primul este decupat din cea expediatå
Veronicåi la 12 august 1882, al doilea, dintr-una din februarie 1882, iar
ultimul fusese scris cu vreo trei ani înainte, la 28 decembrie 1879. Påcatul
forfecarului Gruber este cu atât mai mare, cu cât el a ob¡inut epistolele lui
Eminescu gra¡ie rela¡iei lui speciale cu o fiicå a Veronicåi (cu care se va ¿i însura
peste un an) ¿i nici Eminescu nu-i fusese complet necunoscut. Comparativ
cu modul în care a prelucrat ¿i s-a servit de con¡inutul scrisorilor acestuia,
faptul cå a dat buzna cu bocancii în intimitatea lui råmâne o måruntå nesim¡ire.

Rådåcina acestei fåcåturi este mult anterioarå lui 1909 ¿i în forma ei
originalå este mai amplå. O gåsim în discursul ¡inut de E. Gruber la Boto¿ani,
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încå din 1890, „la inaugurarea bustului lui Eminescu” (vezi Curierul român
din 4 octombrie 1890).

¥n foarte rarelele lucråri care reproduc „varianta integralå”, aceasta este
prezentatå drept epistolå cåtre o „persoanå necunoscutå”. Inexact, din douå
motive: adresantul este Veronica ¿i, doi, colajul con¡ine pasaje din cinci epistole
diferite. Fa¡å de varianta Minar, intens mediatizatå dupå folosirea ei de cåtre
Cålinescu, are în plus frazele mai jos subliniate (în paranteze am trecut data
adevåratå la care a fost scris fiecare paragraf):

„Tu trebuie så-¡i închipuie¿ti... (...) ...decât politicå. Quelle vie, mon Dieu, quelle
vie! (12 august 1882)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Så pot sbura pe trei zile la Ia¿i, tare-a¿ veni. Dar mai mult de trei zile n-a¿ avea,

pentru cå eu nu am vacan¡e, ci trebuie så trag ca catârii, greu la vale ¿i greu la deal.
(21 martie 1882)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
Ei, dacå ai ¿ti cum salahoria asta în care petrec, împreunatå cu boala ¿i mizeria,

må apaså ¿i må fac incapabil de-a voi! (septembrie 1882)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folosul meu dupå atâta muncå e cå sunt stricat cu toatå lumea ¿i cå toatå energia,

dacå am avut-o vreodatå, ¿i toatå elasticitatea intelectualå s-a dus pe apa Sâmbetei.
(...) Eu råmân cel amågit... (...) ...nu må mai recunosc. (februarie 1882)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A¿tept telegramele... n-a¿ mai fi ajuns så tråiesc!” (28 decembrie 1879).

De ce a comasat autorul frânturi culese din scrisori diferite, trimise de-a
lungul a trei ani? Ca så parå mai credibil. Numai cå el nu prezintå o teorie
proprie, ci, aidoma atâtor al¡ii, folose¿te tribuna de hârtie pentru a repeta sub
altå formå ideile scåpårate în cåpå¡âni stråine. De aici, suspiciunea cå
autorul vine înaintea dorin¡elor cuiva sau executå un dans cu temå. Iar
dacå într-adevår a¿a au stat lucrurile, devine aproape cert cå tot el a fost
elementul decisiv prin care (încå nu ¿tim cum) s-a reu¿it blocarea publicårii
scrisorilor lui Eminescu cåtre Veronica (pe care Titus nu a iertat-o nici dupå
moarte) ¿i tåinuirea lor.

¥n ultima clipå, am ob¡inut o informa¡ie surprinzåtoare, care poate
deschide cåi nebånuite. ¥n Dic¡ionarul literaturii române, despre sfâr¿itul lui
E. Gruber scrie doar atât: „Bolnav de nervi, G. moare încå tânår”. Ceva
amånunte am gåsit la Ionel Maftei (Personalitå¡i ie¿ene, volumul III, 1978):

„¥n timpul celor doi ani cît a ¡inut cursul de psihologie la Ia¿i(1898-1895), Eduard
Gruber a continuat cercetårile sale în problema audi-¡iei colorate, între¡inând
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coresponden¡å cu savan¡ii care se ocupau de aceastå problemå (subl. ns). Moartea
nea¿teptatå – survenitå la 24 martie 1896 la ospiciul Mårcu¡a din Bucure¿ti – a curmat
cercetårile tînårului psiholog român. Dispårut la 35 de ani, în plinå putere de crea¡ie
¿tiin¡ificå, Eduard Gruber nu ¿i-a putut realiza opera sa, care promitea a fi remarcabilå,
în domeniul psihologiei experimentale” (subl. ns.).

Din påcate, nu avem timpul necesar pentru verificarea acestei a doua
informa¡ii, care poate fi senza¡ionalå, cåci coinciden¡ei (oricum stranii) care
a fåcut ca Eminescu ¿i to¡i apropia¡ii lui så piarå în nici o jumåtate de an

Pasajul citat se aflå în pagina a treia a ziarului, coloana din centru.
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i s-ar adåuga un alt deces „nea¿teptat”. Gruber a fost legat atât de Eminescu
¿i de Creangå (prin manuscrisele acestora ¿i, în cazul celui dintâi, prin folosirea
frauduloaså a coresponden¡ei), cât ¿i de Veronica (i-ar fi devenit ginere, dacå
aceasta nu se stingea la fel de „nea¿teptat” ca el) ori de Maiorescu (fa¡å de
care avea obliga¡ii de bursier, ca så zicem a¿a). Iar prin moartea lui subitå la
Mårcu¡a, în ecua¡ie apare ¿i ªu¡u, personaj macabru în Dosarul Eminescu ¿i
director al numitului ospiciu. Cum ¿tim cå în iarna lui 1889 Eminescu însu¿i
a fost cules de pe stradå ¿i aruncat la Mårcu¡a fårå a-i fi pus un diagnostic ¿i
fårå a-i fi întocmite documentele de internare, devine evident cå precedentul
exista (poate chiar de dinainte de 1889).

Ce s-a întâmplat în 1895? Când, cum ¿i de ce a ajuns Gruber la Mårcu¡a
– unde, de obicei, erau du¿i doar irecuperabilii? Dacå era profesor în Ia¿i ¿i
dacå internarea se impunea, de ce nu a fost aleaså Golia (ospiciul aflat în
ora¿ul în care-¿i avea familia ¿i prietenii), ori chiar balamucul de lângå
Månåstirea Neam¡ului? Cum a ajuns în celålalt capåt al ºårii? ªi, dacå ne
amintim cå ªu¡u a motivat în primåvara lui 1889 cå i-ar lipsi banii necesari
pentru a-l între¡ine ¿i pe „pacientul” Eminescu (care locuia în Capitalå, unde-¿i
avea ¿i locul de muncå), întrebåm: cum s-au gåsit parale pentru Gruber,
profesor în Ia¿i, unde se ¿i nåscuse?

Performan¡ele profesionale ale lui Gruber au stârnit invidia cuiva? A
amenin¡at în vreun fel pe cineva? ¥n fond, ce fapte a comis Eduard Gruber,
ca så-i oblige pe medici så cearå închiderea lui în ospiciu? Cine a semnat
raportul medico-legal, ce diagnostic a stabilit ¿i ce evolu¡ie a avut boala?
Care a fost cauza mor¡ii „nea¿teptate”? De ce dupå decesul lui nu s-a încercat
så se recupereze manuscrisele lui Creangå, care se aflau acaså la Gruber,
evitând astfel distrugerea lor? Cu riscul de a pårea tenden¡io¿i, întrebåm:
¿tiind cå Creangå n-a avut prieteni în conducerea Junimii, a atârnat ¿i faptul
cå Gruber (ale cårui lucråri fuseserå bine primite la Paris – 1889 – ¿i la
Londra – 1892), folosind „procedee” specifice, ajunsese la concluzia cå
„stilul lui A. I. Odobescu este «complet» sau «desåvâr¿it», a¿ezându-l pe
acela¿i plan ¿i pe I. Creangå, în care vede un exponent al psihologiei
poporului român”? A fost Gruber un ¡ap ispå¿itor, ca Grigore Ventura ¿i, în
general, ca atâ¡ia al¡i defunc¡i?

Promitem så nu låsåm lucrurile neclare cum sunt – desigur, dacå nu ne-o va
lua înainte altcineva, limpezind apele. ªi speråm sincer cå suspiciunea noastrå
se va dovedi poate nefondatå, cåci, în caz contrar, ar însemna cå am avut ¿i
noi o Borgia autohtonå, înså ca familie politicå. Ar fi prea trist.
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Din cioburi de falså iubire
(mic cronograf adnotat)

Când anume a ajuns Eminescu la Månåstirea Neam¡ului nu putem ¿ti cu
precizie (¿i am aråtat de ce). Aproape cert, faptul s-a petrecut în noiembrie 1886.
Ce a urmat? Dacå punem cap la cap informa¡iile esen¡iale existente privitor
la ¿ederea lui Eminescu în acel loc, ob¡inem urmåtoarea curgere a faptelor.

1 decembrie 1886

Preluatå din România liberå (25 octombrie), poezia La steaua apare ¿i în
Convorbiri literare. Publicatå la douå såptåmâni dupå anun¡ul din Epoca
(„Sånåtatea d-lui Eminescu merge din ce în ce mai råu...”), prin simpla sa
prezen¡å, acestå poezie nouå are aproape efectul unei dezmin¡iri.

Silitorul domn S. Horvat, care a întocmit un fel de
Dic¡ionar cronogic al vie¡ii lui Eminescu, printre multele
inexactitå¡i, o comite ¿i pe urmåtoarea:

„dec. 1. Se publicå în Convorbiri literare poezia La steaua,
gåsitå între manuscrisele ce le avea la el”.

Ne¿tiin¡å? Speråm. La steaua, a¿a cum am aråtat mai sus, a apårut în
vremea în care despre Eminescu nu umbla nici måcar zvonul cå s-ar fi alienat.
Aceastå poezie nu a fost „gåsitå”, cum viseazå S. Horvat, ci a fost trimiså
ziarului România liberå, care a ¿i publicat-o, la 25 octombrie. De gåsit, avea
så gåseascå A. C. Cuza (peste vreun an, la Boto¿ani), dar nu La steaua, ci
Kamadeva ¿i alte douå poezii, pe care Negruzzi a refuzat înså så le publice ¿i
care nu s-au mai descoperit nici între manuscrisele predate de Maiorescu
Academiei Române.

Så nu fim gre¿it în¡ele¿i! Nu avem nimic cu domnul Horvat, care are
necazuri prea mari cu limba românå, ca så-l mai supåråm ¿i noi. Pentru cine
a avut ¿ansa så nu-i parcurgå lucrarea, spunem cå aceasta con¡ine prezentarea
cronologicå a unor evenimente, documente etcetera, al cåror principal subiect
este Eminescu. Amintim numitului domn cå prin dic¡ionar se în¡elege:

„Operå lexicograficå con¡inând cuvintele unei limbi, ale unui dialect, ale unui domeniu
de activitate, ale unui scriitor etc., organizate într-o anumitå ordine (de obicei alfabeticå)
¿i explicate în aceea¿i limbå sau traduse într-o limbå stråinå” – DEX (subl. ns.).

Autori
minori,

obråznicie
majorå
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Faptele pot fi redate prin cuvinte, dar nu-s totuna cu acestea, iar autorul
nu explicå, ci compileazå.

14 Decembrie

La pagina 2, între ªtiri d’ale zilei, Românul informeazå:

„Lupta ne spune cå unul din colaboratorii såi, d. Constantin Mille, propunând
mai multor membri ai Ateneului ca så ¡inå conferin¡å asupra subiectului Eminescu ¿i
Alecsandri ¿i-a våzut conferin¡a refuzatå de comitet pentru considerentul cå d. Mille
este socialist !... Va så zicå, observå confratele nostru, nu numai o censurå de idei, dar
o censurå de persoane, când subiectul colaboratorului nostru numai socialist nu era.”

¥n esen¡å, Lupta are dreptate, refuzul membrilor Ateneului fiind cu atât
mai greu de explicat, cu cât, la 31 martie 1889, aceia¿i oameni aveau så-i
permitå unui anume Mihai Chintescu så ¡inå conferin¡a intitulatå „¥ncercåri
asupra poetului Eminescu”, prin care acest Gâgå în formare, care declara cå
„Eminescu e un om fårå ideal, pentru cå idealul lui e perdut în noaptea unei
lumi ce nu mai este”, ne-a îmbogå¡it cultura cu descoperiri senza¡ionale,
precum: „Eminescu e un poet artist” sau „Sunt douå epoci cari au preocupat
pe Eminescu ¿i pe cari le-a studiat cu o inteligen¡å ¿i cu o pricepere ce ’i sunt
caracteristice: aceste epoci sunt trecutul ¿i prezentul”.

Låsat fårå supapå de siguran¡å, Mille avea så explodeze curând, sub forma
unei ploi de neadevåruri publicate în Lupta. ¥n mod curios, din acel text lipse¿te
orice referire la Alecsandri.

Un lucru e limpede: plecarea lui Eminescu la Månåstirea Neam¡ului a
agitat lumea!

Ianuarie 1887 – incert

De la sim¡ politic, la nesim¡ire

¥n ianuarie 1887, la o datå neprecizatå, Eminescu îi trimite lui I. Negruzzi
urmåtoarea scrisoare (reproducere din lucrarea lui I. E. Torou¡iu [Studii..., I],
care ¿i de data aceasta î¿i aratå reaua-credin¡å în privin¡a lui Eminescu:

„Mânåstirea Neam¡ului, Ianuarie 1887.
IUBITE AMICE,
¥¡i trimit deodatå cu aceasta mai multe versuri, cårora, de ¡i se par acceptabile, le

vei face loc în «Convorbiri». ¥ndealmintrelea må aflu bine ¿i sånåtos în mijlocul acestor
mun¡i ¿i-¡i doresc asemenea. (subl. ns.).

Multe salutåri d-lor Maiorescu, Theodor Rosetti, Mandrea, Nica, ¿i sårutåri de
mânå d-nelor Maiorescu ¿i Kremnitz, precum ¿i d-¿oarei Livia.
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Cu tot respectul al d-tale
Credincios amic
M. EMINESCU.”

Urmare scrisorii de mai sus, în Convorbiri literare avea så aparå poezia
De ce nu-mi vii (1 februarie 1887). Formularea lui Eminescu: „mai multe
versuri” indicå în mod cert mai multe poezii, ¿tiut fiind cå nici måcar epigrama
nu are un singur vers. Tocmai de aceea, în evidenta strådanie de a elimina
orice întrebare privind soarta celorlalte poezii eminesciene, nepublicate de
echipa Maiorescu-Negruzzi, la „Note”, I. E. Torou¡iu precizeazå ce ar fi în¡eles
Eminescu prin „mai multe versuri”:

„Poezia «De ce nu-mi vii» în Conv. Lit. 1887, XX, pg. 977–978.”

Asta scrie Torou¡iu la nota 61, dupå ce, la cea anterioarå, tot el oferise un
citat din Negruzzi, prin care acesta recunoa¿te cå Eminescu i-a trimis de la
Månåstire mai multe poezii, nu doar „De ce nu-mi vii”:

 „«Dupå îmbolnåvirea sa, Eminescu a petrecut cât-va timp la månåstirea Neam¡ului
(subl. ns.), unde se gåse¿te cunoscutul institut de aliena¡i. Eminescu avea såptåmâni
întregi de deplinå (subl. ns.) luciditate. A¿a se explicå cum a putut scrie câte-va poesii

I. E. Torou¡iu ¿i Gh. Carda¿, Studii ¿i documente literare, I
(Am încercuit numårul notelor din cauza slabei calitå¡i a facsimilului)

Transcrierea scrisorii

Explica¡iile autorilor

pagina 323

pagina 328
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frumoase în acea epocå (subl. ns.)». – Iacob C. Negruzzi în Conv. Lit. 1899 XXXIII pg. 10"
(vezi Torou¡iu, volumul I, pagina 328).

Jocul lui Negruzzi råmâne få¡i¿ ¿i pueril, dar este agreat ¿i de Torou¡iu,
(poate ¿i din cauzå cå volumul este un „respectuos omagiu” adus acestuia,
fiindu-i dedicat:„Lui Iacob C. Negruzzi «Ale tale dintru ale tale» la al 90-lea
an din via¡å”). El scrie cå Eminescu „a petrecut cât-va timp la månåstirea
Neam¡ului”, apoi adaugå tenden¡ios: „unde se gåse¿te cunoscutul institut de
aliena¡i”. Astfel, Negruzzi nu are curajul de a-¿i asuma råspunderea pe care ar
fi atras-o afirma¡ia tran¿antå cå Eminescu ar fi stat în ospiciu, dar îl împinge
pe cititor cu gândul în aceastå direc¡ie, spunând cå Eminescu ar fi ajuns acolo
„dupå îmbolnåvirea sa” (dar „uitând” înså så precizeze ¿i numele respectivei
boli). ¥n esen¡å, Negruzzi opereazå cu câteva adevåruri par¡iale care, fiind
tenden¡ios alåturate, pot deveni o unicå minciunå, dacå sunt tratate superficial.
Concret:

1) Eminescu a fost la Månåstirea Neam¡ului – adevårat;
2) a plecat acolo „dupå îmbolnåvire” – adevårat (ectima se reactivase);
3) lângå Månåstirea Neam¡ului se afla un balamuc – adevårat;
4) starea generalå a lui Eminescu nu era deloc rea, acesta aflându-se

„bine ¿i sånåtos” – lucru pe care nu l-ar fi putut afirma cineva aflat în ospiciu;
Un argument suplimentar cå Eminescu era gåzduit de månåstire råmâne

¿i faptul cå nici måcar Negruzzi, care min¡ea atât de u¿or ¿i fårå limite, nu
sus¡ine cå Eminescu i-ar fi trimis poeziile din balamuc.

Negruzzi scrie: „Eminescu avea såptåmâni întregi de deplinå luciditate”,
pentru cå nu mai avea de ales. Prin poeziile trimise, Eminescu produsese
probele materiale ale perfectei lui ståri de sånåtate mintalå, obligându-l så
facå astfel de declara¡ii. Unii opineazå cå Negruzzi l-ar privi pe Eminescu cu
simpatie, ¿i, drept argument, amintesc cå el ar fi cerut în Camerå ca acestuia
så-i fie acordatå o pensie viagerå. Ace¿ti domni se prefac a nu ¿ti cå „ini¡iativa”
se datora presiunii exercitate pe diverse cåi de oameni ca ªt. Vârgolici sau
Emilia Humpel. ¥n realitate, Negruzzi a fost inamicul lui Eminescu, minciunile
lui vorbind de la sine în acest sens:

„Spre bucurie tuturora ¿i pânå a nu trece un an deplin de la îmbolnåvirea sa,
Eminescu påru cå se îndreaptå. Dupå o cålåtorie lungå prin Italia în care îl conduse
amicul såu devotat d. Chibici-Råvneanu, el a putut så se întoarcå în ¡arå. ¥nså îndreptarea
era numai aparentå. ¥n mai multe rânduri Eminescu se sim¡i mai bine, a¿a încât putu
chiar scrie – sau poate complecta dupå vechi manuscripte ale sale – câteva poesii pe
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care «Convorbirile» le-au publicat, dar boala îl tot apuca din nou dupå scurte perioade
de luciditate, pânå când în timpurile din urmå el nu mai fu în stare så lupte” (vezi
Eminescu, Convorbiri literare, 1 iulie 1889).

Interesa(n)t agregat cerebral trebuie så fi avut Negruzzi în dotare, ca så
afirme cå „¥ndreptarea [sånåtå¡ii lui Eminescu] era numai aparentå”, dar
„boala îl tot apuca din nou”!  Påi, dacå „boala” azi îl „apuca”, mâine îl låsa,
poimâine îl „apuca” iar ¿i tot a¿a înainte, cum s-ar mai fi putut vorbi de
vindecare, fie ea chiar ¿i  „aparentå”? ªi, dacå era clar cå „boala” nu trecuse,
pentru ce l-au externat? ªi, dacå l-au externat, pentru ce nu l-au supus unui
consult medical în Ia¿i, spre a i se recomanda tratamentul corespunzåtor?

Probå a bunei sau a relei-credin¡e a academicianului Iacob Negruzzi (fost
pre¿edinte, vicepre¿edinte ¿i secretar general al Academiei Române ¿i pre¿edinte
al Sec¡iunii Literare din institu¡ie) stå ¿i faptul cå în Amintiri din „Junimea”,
publicatå peste decenii (1921), când murise majoritatea celor implica¡i ¿i
când, oricum, lumea uitase unele detalii, acesta schimbå placa, înlocuind
boala care „îl tot apuca din nou”, cu un unic „acces de nebunie”:

„¥ntors în ¡arå, el se a¿ezå la Ia¿i ... Dupå câtva timp înså un alt acces de nebunie
îl lovi ¿i el fu condus în institutul de aliena¡i de la Månåstirea Neam¡u. Eminescu se
îndreptå din nou întrucâtva, se duse la Boto¿ani...” (subl. ns.).

Negruzzi apeleazå la atributul „aparentå” pentru a se justifica în ochii
celor care-l întâlniserå pe Eminescu ¿i care nu descoperiserå la acesta nici
urmå din alienarea pe care n-o depistau decât senzorii „båie¡ilor” lui
Maiorescu. Cea mai bunå dovadå cå Negruzzi minte råmâne faptul cå nu
spune niciodatå cum anume s-ar fi manifestat acea „boalå” când îl „apuca
din nou” pe Eminescu. ªi, pentru cei care poate au uitat, amintim cå în perioada
aprilie 1884–aprilie 1885, Negruzzi încå se mai gåsea în Ia¿i, putând fi,
a¿adar, martor ocular al invocatei alienåri. Cum nu spune nici un cuvânt
despre vreo întâlnire a sa cu Eminescu în respectiva perioadå, situa¡ia devine
¿i mai suspectå.

Când cite¿ti asemenea rânduri, cu greu î¡i temperezi revolta, cåci numai
un individ de o craså nesim¡ire putea pretinde, cu un tupeu care te-nghea¡å,
cå ar fi publicat toate poeziile primite de la Eminescu. Numai un asemenea
individ putea scrie: „¥n mai multe rânduri Eminescu... putu chiar scrie – sau
poate complecta dupå vechi manuscripte ale sale...”, atâta vreme cât ¿tia
bine cå acele „vechi manuscripte ale sale” zåcuserå mereu sechestrate în



416 Nr. 6-9Semnele timpului

beciul cumnatului Titus. Din „ipoteza” lansatå de Negruzzi s-au adåpat to¡i
cei care au afirmat cå, dupå 28 iunie 1883, Eminescu ar fi scris „din memorie”.
Falsa prestan¡å, for¡a brutå ¿i un aparat propagandistic bine reglat îi pot face
pe mul¡i så creadå cå sunt mar¡ieni între muritori de rând.

Insiståm asupra numårului poeziilor scrise de Eminescu în perioada
1886-87. Armata noastrå de cercetåtori stå de-a bu¿ilea ¿i numårå virgule
sau prive¿te în soare, imaginând ce ar fi fåcut Eminescu în anii despre care
nu existå absolut nici o informa¡ie, dar generalii ei nu numai cå nu-¿i permit
curiozitatea de a afla care au fost celelalte poezii trimise de acesta ¿i nici de
ce nu au våzut lumina tiparului, dar nici måcar nu sesizeazå aceastå anomalie,
care sare în ochi: bararea accesului lui Eminescu la preså ¿i complicitatea
(tacitå?) a unor junimi¿ti mårun¡i, ca M. Pompiliu sau amicul lui, A. C. Cuza.
Indiferen¡å a speciali¿tilor? Ar însemna cå sunt incompeten¡i. ¥ncercare de
mu¿amalizare? Ar fi ¿i mai råu!

Så nu fi publicat Negruzzi celelalte poezii primite, deoarece nu i s-au
pårut „acceptabile”? La primå vedere, n-ar fi complet imposibil, cåci
previziunile lui asupra operei lui Eminescu n-au fost tocmai încurajatoare
(sublinierile ne apar¡in):

„El va avea câ¡i-va amatori råzle¡i, dar publicul cel mare nu-l va ¡ine în seamå de
nu se va îndrepta” (epistolå cåtre Maiorescu, 12 decembrie 1876).

Problema este cå Negruzzi nu spune, fie ¿i în treacåt, cå Eminescu i-ar fi
trimis mai multe poezii de la Månåstirea Neam¡ului, de¿i, dacå acestea ar fi
fost de slabå calitate, ar fi slujit de minune evidentei lui strådanii de a convinge
cå Eminescu ar fi fost alienat. Or, Negruzzi le tåinuie¿te tocmai pentru cå
respectivele versuri erau cel mai bun avocat pentru „nebun”, demonstrând o
sånåtate mintalå care a stârnit invidie chiar ¿i dupå moartea lui Eminescu.

Aten¡ionam mai sus asupra insinuårii lui Negruzzi, potrivit cåreia poezii
ca La steaua, De ce nu-mi ori Kamadeva ar fi fost scrise „dupå vechi
manuscripte” ale autorului. ¥n 1889, când a fost fåcutå, afirma¡ia nu putea fi
contestatå, doar câ¡iva ¿tiind de soarta manuscriselor lui Eminescu ¿i de
impresionantul lor numår. Ce a însemnat „donarea” lor pentru imaginea lui
Eminescu, aflåm de la N. Iorga:

„Ei în¡eleserå pe Eminescu ca pe un romantic: din voia lui el se despår¡ise de lume,
pe care «artistul» – termin importat, cu nouå teorii estetice, din Fran¡a – are dreptul ¿i
datoria de a o despre¡ui, iar, întâmplåtor, chiar de a o min¡i, exploata ¿i în¿ela. Tråise
cu toatå demnitatea schivnicului într-un «turn de filde¿» – «nepåsåtor ¿i rece», cum
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singur s-a zugråvit. Avea oarecare simpatie pentru vremi  de tot vechi, compåtimire
pentru cei de tot såraci ¿i încolo dorise pentru neamul românesc distrugerea pe care o
meritå. Scrisese pu¡in ¿i greu, amestecând blestemul pentru realitate în rugåciunile lui
cåtre Ideal. Un zeu sinistru, tåiat în marmurå neagrå. Cât råu a fåcut aceastå concep¡ie,
– nu se poate spune îndeajuns.

¥nså iatå cå ea se dovede¿te falså. Se scot la luminå articolele poetului, ¿i se vede
cå el nu le-a scris pentru pâne, fåcându-¿i de râs de cei ce i-o dådeau cu o cumpånå
prea micå, ci din cåldura adevåratå a unui suflet ce voia så facå bine, nu sie însu¿i, nu
prietenilor de cafenea ¿i berårie, nu membrilor unui cenaclu literar, ci neamului întreg,
mai presus de clase ¿i mai presus de hotare. Se deståinuiesc scrieri ale lui pierdute prin
ziare, se comunicå o sumå de caiete, în care se cuprind poezia ¿i proza pe care nu le-a
tipårit. Dar nici nu le-a distrus, cåci el ¿tia bine cå sunt în ele diamante care a¿teaptå
numai ceva mai multå tåieturå pentru a stråluci deplin (subl. ns). Se våzu astfel cå
Eminescu, marele cetitor, era ¿i un mare comunicativ (subl. ns.), un foarte harnic scriitor,
¿i se în¡elese cå el nu s-a nåscut beteag în aripile voin¡ii sale de a produce, ci cå aceste
aripi au fost frânte prin du¿månie (subl. ns.), ¿i mai ales prin acea prietenie
neîn¡elegåtoare care le distruge mai sigur” (Eminescu ¿i genera¡ia de azi,1903).

Dupå 1902, când Maiorescu a predat Academiei manuscrisele, min¡ind
cå le-ar fi primit cadou chiar de la Eminescu, devenea imposibil så mai sus¡ii
cå acesta ar fi scris „dupå vechi manuscripte ale sale”. Neajunsul a fost
recuperat de biografii cu imagina¡ie, care au continuat ticålo¿iile liderilor
Junimii, adaptând minciunile din mers. Iatå ce scrie Cålinescu în 1932:

„Totdeodatå se observå la poet o redobândire a voin¡ei de a scrie care nu l-a mai
påråsit. E adevårat cå poezia De ce nu-mi vii, pe care o trimite de aci la Convorbiri
literare, nu poate fi scriså acum prin înså¿ con¡inutul ei lini¿tit-erotic. Poetul punea pe
hârtie versuri vechi, ¿tiute pe dinafarå, spre a da lumii iluzia productivitå¡ii sale, fåptuind
prin aceasta o înduio¿etoare fraudå” (subl. ns.).

Douå paragrafe mai încolo, ca så nu încapå loc de îndoialå, calomniatorul
repetå cam acela¿i lucru, dar cu referire la poeziile scrise de Eminescu la
Boto¿ani, câteva luni mai târziu, ¿i înlocuie¿te cauza, în locul pretinsei fraude
apårând incon¿tien¡a:

„Eminescu îi privi nåuc fårå så-i recunoascå (pe M. Pompiliu ¿i A. C. Cuza – n. ns.) ¿i
n’avù decât un mic fulger în ochi, atunci când Cuza îi ceti una din poeziile scrise în
ne¿tire, din memorie, pe bucå¡i de hârtie ghemuite ¿i apoi svârlite pe jos.

¥n curând înså, mul¡umitå îngrijirilor d-rului Isac, fu mai bine ¿i putu så scrie – a¿a
cel pu¡in pretindea Henrieta, iar noi credem så în¿ire pe hârtie ca deobiceiu versuri
din memorie – ¿i så iaså la plimbare, pe câmp, la bra¡ cu sorå-sa” (subl. ns.).
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Lucrat de patimå, Cålinescu nu numai cå ajunge så punå propria pårere,
prin nimic justificatå, mai presus de ceea ce Harieta vedea cu ochii ei, dar
devine ¿i mai pu¡in logic. Dacå „voin¡a de a scrie”, recâ¿tigatå la Månåstirea
Neam¡ului, „nu l-a mai påråsit”, nu înseamnå cå ea s-a manifestat ¿i la
Boto¿ani? Dacå „da”, atunci când a locuit la Harieta, mai putea Eminescu så
scrie „în ne¿tire”? ¥n cel de-al doilea pasaj citat, råutatea romancierului
deghizat în biograf se regåse¿te ¿i în detalii pe care nu se sfie¿te så le inventeze
¿i så le prezinte drept adevåruri. Bunåoarå, el pretinde cå manuscrisele
descoperite de A. C. Cuza ar fi fost „svârlite pe jos”. Fals. Aceasta este o
– så-i zicem – patå de culoare, folositå spre a întåri cititorului impresia cå
personajul imaginat de Cålinescu ar fi un „nebun”, care consuma în mod
mecanic hârtie, însåilând produse ce nu-i mai încåpeau în memorie – memorie
la care nu mai avea acces! A. C. Cuza informeazå cå starea proastå a
respectivelor manuscrise se datora faptului cå „hârtia e dintre cele mai
proaste, scrisoarea de plumb, ¿i le-a purtat tot timpul în buzunar (subl. ns.),
a¿a cå-s rupte ¿i ¿terse” (A. C. Cuza cåtre Negruzzi, mai-iunie 1887).
Distan¡a dintre „svârlite pe jos” ¿i „le-a purtat tot timpul în buzunar” este
uria¿å, precizarea lui A. C. Cuza indicând fårå doar ¿i poate interesul
deosebit al lui Eminescu pentru crea¡ie, redevenitå principala lui
preocupare. Så nu te revol¡i?

Primul pasaj citat este chiar ¿i mai jignitor decât celålalt, întrucât smintitul,
neavând discernåmânt, nu poate fi acuzat de imoralitate. ¥n ipoteza în care
Eminescu ar fi vrut så „dea iluzia productivitå¡ii”, însemna cå ra¡iona ¿i cå,
a¿a cum recunoa¿te „divinul”, avea „voin¡a de a scrie”. Cålinescu, råtåcit în
propriile scorneli, nu spune înså ¿i care au fost roadele „voin¡ei de a scrie” ¿i
cum se face cå n-au mai ajuns pânå la noi. Dacå Eminescu avea versurile
stocate în memorie ¿i dacå dorea så le dea publicitå¡ii, ce era mai simplu
decât så le transcrie? [Maiorescu mårturise¿te cå inteligen¡a „cople¿itoare” a
lui Eminescu era „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.;
(Eminescu ¿i poeziile lui).]

Când îl acuzå pe Eminescu cå ar fi încercat så dea „lumii iluzia
productivitå¡ii sale”, Cålinescu devine agresiv ¿i jignitor. Care lume? Fa¡å
de cine dorea Eminescu så parå altceva decât era? Cu ce scop s-ar fi stråduit
så în¿ele ni¿te oameni pe a cåror moralitate (¿i chiar inteligen¡å) nu dådea
douå parale? Cum så-l fi încålzit buna pårere a unora care, zice el, nu ¿tiau
så vorbeascå bine române¿te?
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Så admitem înså cå Gh. Cålinescu ar fi avut dreptate, Eminescu rescriind
versurile din memorie. Faptul nu putea constitui în nici un caz o „fraudå”
(Cålinescu nu pune cuvântul între ghilimele), pentru cå textele oricum îi
apar¡ineau ¿i nu mai fuseserå vreodatå publicate sau date de bunåvoie altcuiva
spre lecturå. Iar Cålinescu ¿tia bine acest lucru. De aici, ¿i gre¡oasa îndulcire,
prin adåugarea atributului „înduio¿etoare”. Cålinescu deformeazå caracterul
lui Eminescu, acuzându-l cu zâmbetul pe buze de viclenie stupidå, pe care
nu ar fi comis-o nici un oligofren, cåci, dacå Eminescu ar fi pus pe hârtie
„versuri vechi, ¿tiute pe dinafarå”, cum så fi sperat el cå i-ar putea påcåli pe
junimi¿ti, câtå vreme respectivele versuri se aflau în lada lui cu manuscrise,
ladå despre care avea garan¡ia cå ajunsese la Maiorescu, din moment ce
acesta se autoservise de acolo cu 20 de poezii, incluse în volumul editat la
Socec ¿i adus lui la Döbling, pe 31 decembrie 1883?

G. Munteanu, alt biograf cu carte de vizitå sticloaså ¿i mare cât un panou
publicitar electoral, dupå ce citeazå misiva trimiså de Eminescu lui Negruzzi
de la Månåstirea Neam¡ului, se întreabå derutat ca un titirez în cåutarea
repaosului:

„Mod de a le reaminti complementa¡ilor cå încå n-a murit? Ar fi interesant de ¿tiut
cum au receptat ei acest mesaj.”

Nici un cuvânt despre faptul cå, din acele „mai multe versuri”, trimise o
datå cu epistola, Negruzzi nu a publicat decât o poezie! ¥n schimb, ni se
sugereazå cå aceste rânduri ar fi o umilå aten¡ionare „cå încå n-a murit”
– din ce alt motiv, dacå nu pentru a cer¿i un gologan sau un zâmbet pus pe
hârtie? Teamå ne e cå nici de data aceasta biograful n-a reu¿it så depå¿eascå
propria nimicnicie, întrebarea lui dezvåluind doar cum ar fi procedat el însu¿i,
într-o situa¡ie similarå.


¥n pagini trecute, am prezentat cu re¡inere câteva fraze dintr-o scrisoare

despre care se pretinde cå Eminescu i-ar fi trimis-o Veronicåi Micle din ospiciul
de lângå Månåstirea Neam¡ului. Revenim asupra textului, reproducându-l
a¿a cum apare în lucrarea doctorului Ion Nica, Mihai Eminescu. Structura
psiho-somaticå (publicatå în 1972, la patru decenii dupå beletristica...
¿tiin¡ificå a lui Cålinescu):

„A¿adar – scrie I. Nica –, Eminescu, perfect lucid, sensibil ¿i afectuos, are iar
aparen¡a unui om sånåtos, ¿i e pe punctul de a-¿i relua locul în societate ¿i de a demonstra
conservarea facultå¡ilor sale spirituale ¿i creatoare. Pråbu¿irile interioare î¿i gåsesc
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înså expresie în con¿tiin¡a stårii rele prin care a trecut ¿i în sentimentul singuråtå¡ii ¿i
al mor¡ii obsedante. Complexele ce-l ståpânesc ¿i-l dezarmeazå îi mai conferå un singur
refugiu. «Vei fi aflat lovitura ce a zdrobit creierul meu. Singur, fårå un ajutor ¿i o
mângåiere, 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 de a sfâr¿i cu via¡a. Micul tåu
Emin n-a uitat så mai scrie versuri, cite¿te-le:

A¿ternut în iarba verde
¥n poianå, cåtre searå,
A¿tept luna cea de varå
Dupå deal ca så råsarå.
ªi privesc cu drag în valea
Ce se-ntinde håt departe…
Pân’ ce mun¡ii-nchide calea
Unei lumi ce ne desparte.
ªi tot trec gândiri, o mie,
Prin o minte amågitå…
Ce va fi în ve¿nicie
Dacå clipa-i urgisitå?

Triste¡ea poeziei ne face så dåm crezare celor ce au fåcut så ne parvinå ve¿tile cå
«Eminescu în ospiciul de la mânåstirea Neam¡ era de o melancolie sfâr¿ietoare»”
(afirma¡ia citatå în final îi apar¡ine lui R. ªu¡u).

Cå autorul acestor rânduri (nu se ¿tie de unde preluate de I. Nica) face pe
neajutoratul, treacå-meargå (poate chiar e, ¿i-atunci e-n dreptul lui deplin).
Dar ca noi så citim asemenea confec¡ii puse pe seama lui Eminescu ¿i så
ezitåm dacå så-l credem sau nu pe medicul literator, nu ne-o mai iertåm. Am
comis impruden¡a de a supraestima profesionalismul autorului ¿i, astfel, ne-am
låsat influen¡a¡i de reputa¡ia lui I. Nica – ceea ce, desigur, este inacceptabil.

Ilogicå ¿i prost formulatå, pretinsa scrisoare de mai sus con¡ine afirma¡ii
pe care Eminescu nu le-a fåcut nici când s-a aflat sub o mare ¿i constantå
presiune (de pildå: „Vei fi aflat lovitura ce a zdrobit creierul meu” subl. ns.),
precizarea „aici, în casa de nebuni”, fiind parcå dictatå de un procuror trimis
så smulgå de la victimå, cu orice chip, declara¡ii explicit incriminatoare.
Textul este plasat de I. Nica imediat dupå men¡ionarea epistolei lui Eminescu
cåtre Vlahu¡å („Nu te pot încredin¡a îndestul cât de odioaså e pentru mine
aceastå specie de cer¿etorie, deghizatå sub titlul de subscrip¡ie publicå...”
– 26 ianuarie 1887), despre care constatå cå are „un scris corect, îngrijit,
fårå ezitåri sau tremuråturi”, aceastå a¿ezare în paginå fiind de naturå så
sporeascå credibilitatea falsului.
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A¿a-numita epistolå prezentatå se aflå în stranie „concuren¡å” cu poezia
De ce nu-mi vii, care råmâne o chemare plauzibilå, la care Veronica a ¿i
råspuns, cinci zile dupå publicarea ei, trimi¡ându-i propriul volum de versuri,
împreunå cu dedica¡ia: „Scumpului meu Mihai Eminescu, ca o mårturisire
de ne¿tearså dragoste” (dovadå cå nu se adresa unui nebun, închis în
balamuc). Mesajul din De ce nu-mi vii, discret, demn, potrivit firii
dintotdeauna a lui Eminescu, incapabil så abdice vreodatå de la sine, este
vådit incompatibil cu formulåri puerile, precum aceea cå „n-a uitat så mai
scrie versuri”. ªi asta nu pentru cå s-ar fi supraestimat, cum laså så se în¡eleagå
alde Panu. Dimpotrivå, ne îndoim cå Eminescu, personalitate de dimensiune
moralå ¿i intelectualå încå pu¡in cunoscutå de cåtre cei care s-au îmbulzit så-i
roman¡eze via¡a, a avut con¿tiin¡a înaltei sale valori, în¡elepciunea geniului
impunându-i ¿i modestia marelui creator autentic. Faptul cå a apreciat unele
dintre propriile poezii nu înseamnå cå era entuziasmat de poetul Eminescu,
numårul mare de ciorne nedate de el tiparului, dar publicate de Maiorescu,
atestând gråitor acest lucru. Niciodatå deplin mul¡umit de sine (de aici, ¿i
necontenitele cizelåri ale manuscriselor), Eminescu a dovedit ¿i un spirit de
responsabilitate ie¿it din comun:

„Vå mul¡åmesc din inimå pentru eventualitatea ce mi-a¡i pus-o în perspectivå a
numirii umilei mele persoane în însemnatul post de profesor de filosofie, dar cred cå, cu
toate cå o astfel de propunere nu-mi poate fi decât mågulitoare ¿i potrivitå întregii mele
dispozi¡ii fire¿ti, dupå con¿tiin¡a mea totu¿i ea vine prea devreme. Formalitatea unui
titlu academic, ar fi, desigur, piedica cea mai micå ¿i cel mai u¿or de trecut; dar e
aceasta singurå? Pot eu, ca fårå un plan de studii hotårât, pe care så-l fi prelucrat în
întregime, så îndråznesc la vârsta mea så må apuc de acest lucru?” (epistolå cåtre
Maiorescu, 5 februarie 1874).

Nu sentimentul propriei superioritå¡i l-a marcat pe Eminescu, ci groasa
îngustime a celor care dovedeau o ¿tiin¡å invers propor¡ionalå cu pozi¡ia lor
socialå ¿i care, nu în ultimul rând, aveau o moralitate de paradå. Nu credem
cå Eminescu a remarcat atât lumina pe care o aducea el însu¿i, cât negrul
ocean de mediocritå¡i din jur (12 februarie 1882):

„La Camerå må duc în toate zilele, må voi duce ¿i mâine. Adunarea e
îndealtmintrelea foarte agitatå de cestiunea agrarå ¿i azi a vorbit Rusilachi – ceea
ce rar se întâmplå – trei ceasuri în contra conservatorilor fel de fel de nerozii ¿i de
nimicuri. Cu ocazia asta am constatat cu oarecare ru¿ine cå nu existå în toatå
adunarea decât doi oameni poate cari pot construi o frazå corectå: Cogålniceanu
¿i Maiorescu” (subl. ns.).
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Spre deosebire de cei care, învârtindu-se în sine ca un gândac într-un
borcan, au impresia c-ar fi ei în¿i¿i nesfâr¿i¡i, Eminescu ¿i-a sim¡it mereu
propriile limite. Bunåoarå, dupå ce recite¿te Epigonii ¿i Venere ¿i madonå, îi
scrie Veronicåi:

„...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?” (8 februarie 1882).

A fi mai mult decât nimicul nu-i chiar foarte greu, dar nici încântåtor nu
e. Credem cå Eminescu a fost alesul care, paradoxal sau nu, a reu¿it så
întruneascå, totdeauna la superlativ, nebånuitele virtu¡i ale omului obi¿nuit.

De aceea, acel fals Eminescu propus de doctorul I. Nica este structural

(ca så fim în tema cår¡ii numitului) opusul celui care, la 8 februarie 1878, îi
mårturisea lui I. Negruzzi:

„Spun drept cå n-aveam de gând a mai tipåri versuri. Aceastå curå radicalå de
lirism o datoram Junimii din Ia¿i, cåci desigur cå pentru convulsiuni lirice râsul e
mijlocul cel mai bun ¿i cel mai råu. Acest din urmå punct e mai cu samå important nu
pentru de¿ertåciunea personalå (departe de mine aceasta), dar pentru convingerea cå
lucrezi sau nu în zadar. Eu sunt scriitor de ocazie, ¿i dacå am crezut de cuviin¡å a
statornici pe hârtie pu¡inele momente ale unei vie¡i destul de de¿erte ¿i de neînsemnate,
e un semn cå le-am crezut vrednice de aceasta.”

Eminescu, ca pretins autor al epistolei publicate de I. Nica, nu putea fi
decât du¿man celui care, în Criticilor mei, întreabå exasperat:

„Unde vei gåsi cuvântul
Ce exprimå adevårul?”

¿i al celui care socotea de-a dreptul ofensator îndemnul ca un poet så devinå
negustor de vorbe, pentru a-¿i asigura un „nume” sau glorie („Oare glorie
så fie a vorbi într-un pustiu?”):

„Acea tainicå sim¡ire, care doarme ’n a ta harfå,
¥n cuplete de teatru s’o desfaci ca pe o marfå,
Când cu sete cau¡i forma ce så poatå så te-ncapå,
Så le scrii cum cere lumea, vro istorie pe apå?” (Scrisoarea II)
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Oricât de mare ar fi încårcåtura simbolicå pe care am da-o dilemei de
salon din marginea târgului, cu care se încheie versurile oferite de I. Nica:

„Ce va fi în ve¿nicie
Dacå clipa-i urgisitå?”,

aceasta råmâne parte dintr-o scriere ce aduce a melodramatic jurnal intim
versificat, model Riria, din care mai lipsesc doar numele intendentului ¿i ora
la care båtea clopotul ospiciului ca så cheme la maså. Cum ar putea sta o
astfel de întrebare, rostitå parcå de cineva cåruia tocmai i s-a furat portofelul,
alåturi de convingeri precum:

„Noi reducem tot la praful, azi în noi, mâine ’n ruinå;
Pro¿ti ¿i genii, mic ¿i mare, sunet, sufletul, luminå –
Toate-s praf… Lumea-i cum este, ¿i ca dânsa suntem noi” (Epigonii).

*
„Mu¿ti de-o zi pe-o lume micå de se måsurå cu cotul,
¥n acea nemårginire ne ’nvelim, uitând cu totul
Cumcå lumea asta ’ntreagå e o clipå suspendatå,
Cå ’ndåråtu-i ¿i ’nainte-i întuneric se aratå.
Precum pulberea se joacå în imperiul unei razå,
Mii de fire viorie ce cu raza înceteazå,
Astfel, într’a veciniciei noapte pururea adâncå
Avem clipa, avem raza, care tot mai ¡ine încå.
Cum s’o stinge, totul piere, ca o umbrå ’n întuneric,
Cåci e vis al nefiin¡ii universul cel himeric . . .” (Satira I)

Poate, unii vor spune cå în cuvinte stupide precum: „så mai supravie¡uiesc
clipelor de a sfâr¿i cu via¡a” s-ar gåsi formidabila dovadå a alienårii lui
Eminescu! I-am întreba: precis au citit La steaua, De ce nu-mi vii ¿i epistolele
cåtre G. Panu ¿i Vlahu¡å? Ar mai putea zice dumnealor: compara¡iile de mai
sus n-au relevan¡å, cåci ele în sine nu pot dovedi cå Eminescu n-ar fi înnebunit
dupå ce le-a scris. A¿a este, numai cå mult vânturata nebunie trebuie ¿i
demonstratå. Or, în timp ce denigratorii lui Eminescu spun verzi ¿i uscate,
dar nu numai cå nu aduc probe, ci le resping sau le falsificå ¿i pe cele existente,
Eminescu însu¿i dovede¿te prin tot ceea ce face (poezii, traduceri, articole în
preså) deplinå ¿i constantå luciditate.
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4 ianuarie

Al. Vlahu¡å publicå în ziarul Lupta un articol pe cât de interesant, pe atât
de ocolit de biografii lui Eminescu. Apårut la rubrica „Scrisoare cåtre cititori”,
articolul (pentru textul integral, vezi Anexa 5) este redactat sub influen¡a
situa¡iei din acel moment a lui Eminescu.

A¿a cum am aråtat (¿i cum vom mai repeta, cåci prea mult timp a stat
ascunså aceastå informa¡ie), încå din primele rânduri, Vlahu¡å face o afirma¡ie
surprinzåtoare, ca så nu spunem ¿ocantå:

„Ce påcat cå nu mai avem între noi pe cel mai puternic ¿i mai luminat talent, ce
ne-a fost dat s’avem, pe fratele Eminescu, al cårui desgust de om superior nedreptå¡it
– ’l-a fåcut så se retragå din mijlocul nostru (subl. ns.), tocmai atunci când ne era mai
scump ¿i mai necesar! – Pu¡ini sunt oamenii lumina¡i ¿i drep¡i, de cari så ne fie dor când
nu ’i-ai våzut o såptåmânå, a cåror vorbå bunå, cinstitå ¿i în¡eleaptå så ’¡i råcoreascå
inima ¿i så ’¡i însenineze gândurile, a cåror prietenie så ’¡i potoleascå necazurile ¿i så
te întåreascå în dureroasa luptå a vie¡ei.”

Iatå o explica¡ie a dispari¡iei lui Eminescu din Ia¿i, total neconvenabilå
celor a cåror „¿tiin¡å” se bazeazå pe båznelile lui Zosin (care nu împlinise 14
ani, la data la care Vlahu¡å scria aceste rânduri). Prin urmare, Vlahu¡å nu ¿tia
cå Eminescu ar fi fost trimis sub escortå spre a fi predat unui ospiciu, ci cå
acesta, dezgustat de nedreptå¡ile la care era supus, ar fi påråsit Ia¿ii din

proprie voin¡å. ªi, desigur, el nu era singurul care cuno¿tea acest lucru.
Pânå ¿i Epoca, ziarul conservatorilor – care, profitând de faptul cå lângå
Månåstirea Neam¡ului se afla un ospiciu, sugerase în noiembrie cå Eminescu
ar fost internat în acel balamuc – a fost nevoit så tacå mâlc.

Ceva mai încolo, Vlahu¡å bate ¿aua så priceapå Maiorescu:

„Nu lauda ieftinå ¿i banalå a flutura¿ilor u¿urei ¿i cu preten¡ii de cunoscåtori, nu
strângerea precipitatå de mânå ¿i zâmbetul afectat al celebritå¡ilor patentate, ce vor så
treacå fårå multå ostenealå de patroni ¿i de proteguitori ai literaturii acestui veac
(subl. ns.), nici aprecierile în doi peri ale critica¿trilor, cari fac pe ¿ire¡ii ¿i pe grozavii,
– nu ast-fel de fleacuri vor putea vr’o datå så ¡ie de cald unui semånåtor cinstit ¿i serios
în ¡arina uscatå a literaturii noastre.

Acestea sunt parigorii ¿i încântåri copilåre¿ti, dupå cari tremurå låutåra¿ii perpeli¡i
¿i ahtia¡i, cari ’¿i închipuesc cå gloria e o milostivå de trotuar, ce se då ’n capcanå, pe
te-miri-ce, ¿i se laså ’n cucerirea ori-cårui neghiob.
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Unii dintr’în¿ii råmân vecinic netulbura¡i în desmerdåtoarea lor amågire ¿i mor
împåca¡i ¿i siguri cå operile lor trec la posteritate, mari ¿i neperitoare.”

De ce nici unul dintre biografi nu aminte¿te acest articol al lui Vlahu¡å?
Când ai idei fixe sau vrei så aperi cu orice pre¡ o anumitå nelegiuire, vezi
numai ceea ce î¡i convine.

15 ianuarie

„ªi ce e alta nebunia
             decât cea mai grozavå înjosorire?”

Lacrimi mucegåite ¿i scrâ¿net de din¡i

Ziarul Lupta (datat 15 ianuarie) publicå articolul Eminescu, semnat de
Constantin Mille (textul integral se gåse¿te în Anexa 6). Con¡inutul mincinos
¿i întru totul anti-Eminescu ne obligå så luåm în calcul ipoteza în care apari¡ia
lui ar fi fost determinatå de douå  evenimente anterioare: epistola lui Vlahu¡å,
din 4 ianuarie ¿i, mai ales, expedierea de cåtre Eminescu a unui numår
necunoscut de poezii cåtre Negruzzi, care a publicat, repetåm, numai una
dintre ele (De ce nu-mi vii).

Mille nu se încurcå cu jumåtå¡i de måsurå:

„Omul cugetåtor, scriitorul care a ¿tiut så întrupeze în forme a¿a de ginga¿e vorba
româneascå, nu mai existå. Tot ce a råmas din Eminescu, e animalul care ’¿i îndepline¿te
func¡iunile, ma¿ina omeneascå, pe care nu o mai însufle¡ete suflul cugetårei” (subl. ns.).

De unde aceastå nenorocire? Nu e prea clar. O datå, C. Mille pune totul
pe seama durerii („durerea care ’i-a sfårâmat min¡ile”), altå datå, vede
råul numai în efortul de a gândi („Cugetarea prea adâncå ’i-a luat lui puterea
de a cugeta...”).

„Pentru public”, zice Mille, Eminescu ar fi fost una dintre umpluturile
care dådeau formå Junimii, doar „un cerc restrâns de oameni” socotindu-l
„cu drept cuvânt, poetul cel mai talentat al României contimporane”. Ca banalå
umpluturå în versuri, Eminescu ¿i-ar fi tråit „traiul mai bine de zece ani din
via¡a sa”, vreme în care, accidental, ai zice, a mai comis ¿i ceva articole de
ziar (cam cât så umpli vreo mie douå sute de pagini de carte, scrise cu literå
micå, de gazetå). Numai cå, mai spune Mille (care nu poate uita cå a fost „de
cîte-va ori batjocorit” de Eminescu, în paginile Timpului), articolele respective
or fi ele „memorabile”, dar numai „ca bucå¡i literare” (parcå ar cita din



426 Nr. 6-9Semnele timpului

E. Simion!), cåci „Neputându-¿i pune idealul înainte, el a trebuit så ¿i’l punå
în urmå, declarând de nebunii ¿i inven¡iuni demagogice, în deob¿te toate
sfor¡årile cinstite de-a merge înainte”. Poate Mille chiar asta credea, de¿i ne
îndoim serios, deoarece, peste numai câteva luni, la 1 aprilie, Panu, în a

cårui foaie publica, va semna
articolul intitulat Omul periculos,
care începe astfel (textul integral
se aflå în Anexa 8):

„Ieri searå o nelegiuire ¿i o trådare
a intereselor ¡årii s-a comis de guvem ¿i
de Camerå în condi¡iile cele mai
nedemne”.

A¿adar, Guvernul a trådat,
Parlamentul – a¿i¿derea. Regele era
mai breaz? Dimpotrivå, zice Panu,
el era capul råutå¡ilor, era acea
„fiin¡å care de ani este la noi
instrumentul stråin, este acel
personagiu egoist ¿i neiubitor de
¡arå”, cåruia i se zice rege în mod

gre¿it, întrucât, „în realitate nu este decât când o cåtanå nem¡eascå, când
un ulan prusian”. Acest „om sinistru”, care „a îngenunchiat ¡ara Austriei”
(chiar în perioada în care a fost sechestrat Eminescu), „a impus ministerului såu
aceastå trådare, iar servilii de la guvern au impus aceasta celorlal¡i servili din
Camerå” – adicåtelea, trådare în lan¡, a tuturor palierelor clasei politice, energic
sus¡inute de „for¡e” economice precum Warshawski. Panu aruncå întreaga
vinovå¡ie asupra regelui, „sufletul blestemat al regimului” de-atunci, dar prin
ceea ce spune dovede¿te cå o fi fost acesta „izvorul tuturor relelor”, dar cå era
un izvor care plåcea multora, dispu¿i oricând så se adape la el.

A¿a stând lucrurile din punctul de vedere al ziarului Lupta, care erau
acele „sfor¡åri cinstite de-a merge înainte” invocate de Mille ¿i pe care le-ar
fi blamat pe nedrept Eminescu, declarându-le „de nebunii ¿i inven¡iuni
demagogice”? Dacå, la patru ani dupå eliminarea lui Eminescu din via¡a
publicå, Lupta constata putregaiul descris de Panu, unde mai era eroarea lui
Eminescu? Cine fåcuse „sfor¡åri cinstite” în ¡ara asta, devenind din acest
motiv, pe nedrept, ciuca båtåilor în Timpul?

G. Panu, Lupta, 1 aprilie 1887
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Scuipând din când în când zemuri de soiul: „facla geniului poetic”, Mille
îl cåineazå pe Eminescu pentru „zdrobitoarea muncå a ziaristicei”, în care
acesta ar fi pus „aceia¿i patimå care o punea în versuri” (?). Observând din
pruncie cå orice gurå de apå båutå din ulcicå secåtuie¿te recipientul, socialistul
C. Mille aplicå regula ¿i în cazul lui Eminescu, ajungând la o concluzie
pe måsura lui:

„În fie-care din revistele sale, punea câte ceva din puternicul såu eu, consumându-se
pe dânsul”.

Pentru Mille, „Eminescu judeca cu sim¡irea, nu cu mintea”, motiv pentru
care ar fi devenit ¿i „reac¡ionar”. ¥n întreaga lui expunere, remarcåm suspecta
apropiere de linia Maiorescu. De asemenea, nu ne-ar mira ca de aici så se fi
inspirat ¿i autorii mai recentului scenariu privindu-l pe Eminescu, care îl
prezintå gata-gata så treacå mun¡ii cu arma în mânå, decis så nu se opreascå
decât la Viena. Asupra acestei teorii noi, în care este implicat ¿i numele lui
Axente Sever, vom reveni.

Eminescu, mai scrie Mille, „duce greul jug al vie¡ei moarte într’o caså
de nebuni”. De ce ajunsese acolo? Socialist cu o råbdare divinå, Mille explicå:

„...aceastå nebunie este o torturå pentru dânsul. Nebuniea nu ’i-a pus cu desåvâr¿ire
vålul incon¿tientului între el ¿i lume. Ea stå în aceia cå în capul lui s’au sfårâmat
rezorturile min¡ei care te fac så ai ¿i oare-care conveni[e]n¡e sociale, care ståpânesc
înclinårile fire¿ti. ¥[n]chipui¡i-vå cå vede¡i o femee frumoaså, cu forme bogate, o femee
care de¿teaptå în tine pofta fireascå de-a o poseda. ¥nchipui¡i-vå cå aceastå femee este
amanta sau nevasta ta, de sigur nu te-ai opri nici un minut så a (?) atingi sânul, så o
ciupe¿ti chiar. Pe aceastå femee nu o cuno¿ti înså, o gåse¿ti pe stradå sau într’un local.
De sigur cå convenien¡ele sociale te opre¿te så ’¡i dai curs liber dorin¡elor nåutrice. De
îndatå ce acest rezort care te ¡ine pe loc e rupt, omul în aceastå privin¡å e nebun, de ¿i
în toate cele alte rela¡iuni cu seminii såi, poate så fie cât de sånåtos.

Tocmai acest rezort al convenien¡elor sociale e rupt la Eminescu. El nu mai poate
opri cursul înclinårilor fire¿ti.”

Din mårturia lui Mille lipse¿te orice exemplu concret de victimå. Este
straniu cum din multele femei, „cu forme bogate” ¿i cu sâni tatona¡i zi de zi
de Eminescu pe stradå ¿i în localuri, nici una nu s-a revoltat. ¥n schimb, iatå,
depune plângere pentru posteritate un mascul. ªi nu o face pe când se
petreceau teribilele scene care l-ar fi scandalizat (¿i la care, cum altfel?, nu
fusese martor), ci la douå luni dupå ce „pericolul public” påråsise Ia¿ii. Dar
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dacå Mille n-a îndråznit så pretindå cå, o singurå datå måcar, asemenea gesturi
imaginare ar fi fost sanc¡ionate de Poli¡ie ori de opinia publicå (presa vremii
stå ¿i ea mårturie), aceastå neru¿inare ¿i-a permis-o Cålinescu, cåruia i-a
venit månu¿å:

„...cum femeile nu-i aruncau decât ocåri ¿i expedi¡iile se terminau cu interven¡ia
poli¡iei, vechiul misoginism al poetului se traduse în acte reale, ¿i Eminescu alerga så
pedepseascå pe Dalila, apucând pe doamne de turnura învoaltelor lor rochii...” (subl. ns.).

ªi nimeni nu i-a cerut socotealå, cå de!, era „divinul” ¿i se enerva u¿or
¿i, vorba Corneliei ªtefånescu, subordonat al lui Cålinescu la Institut (vezi
I Opri¿an, G. Cålinescu. Spectacolul personalitå¡ii):

 „Când se enerva, se fåcea pata aceea ro¿ie ¿i dådea din cap. ªtiu din excursii, din
cålåtoriile de studii... Când începea så-i aparå pata, deveneam to¡i de-o cumin¡enie
exemplarå. Altfel, ne zbenguiam (?), fåceam toate cele... Când se ivea pata, nu mai
spunea nimeni nimic.”

Fårå comentarii!
Mille î¿i încheie explica¡ia cu o precizare (sublinierea ne apar¡ine):

„De sigur cå aceastå nebunie, e o nebunie lucidå, o nebunie care te face så ¿tii cå
e¿ti nebun, care te face så ’¡i anihilezi ¿i mai mult cugetarea, primblându-te printre
nebunii ¿i cålugårii de la monastirea Neam¡ului... Cåci acolo a ajuns bietul Eminescu.”

Cum cålugårii nu se plimbau prin ospiciu ¿i cum aliena¡ii nu aveau voie
så påråseascå curtea acestuia, Mille se då singur de gol: Eminescu nu fusese
dus cu for¡a la Neam¡, ca un ireponsabil, ci a mers la månåstire din proprie
ini¡iativå. De altfel, în alt pasaj Mille scrie cå Eminescu era „înmormântat de
viu între zidurile monastirei Neam¡ului”, care era situatå la câteva sute de
metri depårtare de balamuc. ¥n plus, prin acest articol, Mille îi contrazice nu
numai pe Vlahu¡å – care scrie cå Eminescu s-a retras scârbit – ori pe
redactorii ziarului Universul – care informeazå cå acesta este adåpostit la
månåstire –, ci ¿i pe „amica” lui, Cornelia Emilian-muma.

Cå Mille minte, nu încape îndoialå. Cum înså de a nåscocit ceea ce era
posibil din punct de vedere medical – ¿i, deci, credibil? De unde a ob¡inut
suportul teoretic al inven¡iilor lui? S-a documentat singur sau a avut consilieri?

Ceea ce ¿tim sigur este cå ¿i Maiorescu prezintå lucrurile cam la fel. Pe
de o parte, când îi scrie Emiliei (7 aprilie 1884), el recunoa¿te:
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„¥n ceea ce prive¿te gândirea logicå, ¿i-a revenit complet. Extraordinara lui memorie
de totdeauna, aceea¿i desåvâr¿itå ¿i evidentå”.

Dar o ¿i avertizeazå cå ochiu-i vigilent ar fi observat ¿i „unele tråsåturi
patologice”, între care ¿i urmåtoarea:

„E tåcut ¿i lini¿tit, nu vorbe¿te neîntrebat, când îl întrebi înså ceva, råspunde cu
toatå luciditatea.”

Desigur, între grosolånia lui Mille ¿i cuvintele lui Maiorescu este ceva
diferen¡å, dar nu putem uita cå Maiorescu fåcea aprecierile citate într-o
scrisoare cåtre sora lui, foarte sensibilå la tot ceea ce era legat de Eminescu,
¿i cå, în plus, acesta tocmai fusese declarat deplin „vindecat” chiar de medicii
vienezi. Prin contrast, Mille îl prezintå pe când s-ar fi aflat, pasåmite, în
ospiciu, „în ghiarele nebuniei, sub loviturile påzitorilor, sub privegherea
cålugårilor” (?). De-aceea, spre deosebire de Maiorescu, Mille î¿i permite
så-l numeascå duios „nebunul din Månåstirea Neam¡ului”.

Cum am aråtat, Mite Kremnitz avea så facå ¿i ea declara¡ii asemånåtoare
în esen¡å, înså mai abile în exprimare:

„Cât trebuie så fi suferit Eminescu de frica nenorocirii care-l amenin¡a ¿i cât o fi
luptat contra ei” (Amintiri fugare despre M. Eminescu, octombrie 1893 – fragmente).

Ca ¿i Mille, nevasta medicului Cur¡ii regale supraliciteazå. Ea nu
inventeazå înså un prezent paralel cu cel real, ci o poveste veche:

„Numele lui Eminescu l-am auzit pomenindu-se, îndatå ce am aflat ceva despre
România. Cumnatul meu (Maiorescu – n. ns.) povestea adesea despre ciudå¡eniile acestui
om plin de talent, care, preocupat de cår¡ile sale, uita mâncarea ¿i båutura, ¿i care-¿i
pusese paltonul amanet în toiul iernii ca så cumpere un manuscript vechi. Rosetti
(Theodor, fondator al Junimii, implicat în prima sechestrare a lui Eminescu ¿i, mai târziu,
scurtå vreme, viitor prim-ministru – n.ns.) de asemenea povestea cu cåldurå de
apucåturile naive ale tânårului ¿i inteligentului student, iar so¡ul meu (Wilhelm
Kremnitz, medic al Palatului ¿i la Spitalul Brâncovenesc, fratele Clarei, prima so¡ie
a lui Maiorescu – n. ns.), care-l våzuse odatå (la Teodor Rosetti în Berlin), fusese
impresionat de capul acestui tânår tåcut ¿i timid. ªi to¡i vorbeau ca ¿i cum o grea
nenorocire ar fi atârnat asupra tânårului acestuia, ca ¿i cum originea sa ar fi fost
învåluitå în mister” (subl. ns.).

Basme pentru copii! ªi uite cå unii chiar au adormit, auzindu-le!
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Ce ziceau medicii despre sminti¡ii autentici? ¥ntr-un raport medico-legal,
întocmit în martie 1878 de Al. ªu¡u, George Alexianu ¿i Paul Petrini se afirmå
neted cå în paralizia generalå se ajunge rapid la demen¡å (pag. 18):

„În perioada prodromicå a paralisiei generale, omul, de¿i în apparen¡å se bucurå
de facultå¡ile lui intellectuale, de¿i nu presintå în cuvintele lui un delir oare-care, el
înså committe fapte immorale ¿i delictuoase. El devine incendiar, violator, furt, omucid;
el despre¡uesce toate convenin¡ele sociale, se isbesce de toate legile; el esse la fie-care
pass din simp¡ul commun.

Darå, farå de considera¡iunea cå aceastå perioadå prodromicå durezå câte-va
såptåmâni ¿i luni, malatia ajungând repede la demen¡å.” (subl. ns.).

Problema este: Eminescu nu a ajuns „la demen¡å” nici repede, nici încet.
Principalul nostru martor råmâne doctorul ªu¡u, a cårui mårturie exclude
paralizia generalå progresivå, în care unii î¿i puseserå toate speran¡ele.

Asta, ca så nu mai vorbim de faptul cå în acela¿i document medical se
face ¿i urmåtoarea afirma¡ie:

„Darå, mai nainte de a aråta în ce malatii mintale se observå formå ziså ra¡ionantå,
trebue så declaråm cå noi nu admittem altera¡iunea isolatå a facultå¡ilor umane, ci
altera¡iunea lor totalå; cu alte cuvinte, nu poate exista, dupå noi, lesiune în unele
facultå¡i numai, celle-l-alte fiind absolut sånåtoase”

Ce mai scrie Mille, fost Milea, fiu de boierna¿ scåpåtat?

„Când din nou Eminescu fu luat de vârtejul nebuniei, ziarele de abea anun¡arå
faptul, fiindu-le chiar ru¿ine så spunå cå Eminescu e nebun. Nebunia pentru unele ziare,
så traduce prin perifrazå: o crudå boalå.”

Sårmanå preså timidå, manevrând tremuråtoare perifraze! Noroc cu Mille,
care n-ar fi ro¿it nici pus la fiert!

„ªi ca ultim ecou, Monitorul Oficial publicå numirea d-lui X, în locul d-lui M. Eminescu,
în postul de sub-bibliotecar al Universitå¡ei din Ia¿i!... Un post în care Eminescu murea
de foame cu o sutå cinci zeci de lei pe lunå!...

ªi dupå aceastå nimic, nimic. Alte lucruri interesa opiniunea publicå.”

Dacå dupå anun¡ul din Monitorul Oficial, privind a¿a-zisa înlocuire a lui
Eminescu dintr-un post pe care nu l-a de¡inut n-a mai urmat „nimic, nimic”,
de vinå nu a fost „opiniunea publicå”, interesatå de „alte lucruri”, ci gazetarii,
care-o îndopau cu acele „alte lucruri”. Dar unul dintre acei gazetari nu se
chema oare C. Mille?
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„Iar de atunci, înmormântat de viu între zidurile monastirei Neam¡ului, nimeni nu
am mai auzit de Eminescu” (subl. ns.).

Oare Mille nu discuta niciodatå cu Vlahu¡å? Oare nu citea nici Lupta,
unde acesta scrisese negru pe alb, cu doar 11 zile mai devreme:

„Ce påcat cå nu mai avem între noi pe cel mai puternic ¿i mai luminat talent, ce
ne-a fost dat s’avem, pe fratele Eminescu, al cårui desgust de om superior nedreptå¡it
– ’l-a fåcut så se retragå din mijlocul nostru (subl. ns.), tocmai atunci când ne era mai
scump ¿i mai necesar!”?

Dacå patetismul viclean al lui Mille are ¿i ceva bun în fraza de mai sus,
aceasta råmâne recunoa¿terea involuntarå a faptului cå Eminescu era „între
zidurile monastirei Neam¡ului”, nu la balamuc.

„Cea mai tristå privele¿te pentru mine este a vedea natura omeneascå
înjosoritå, târâtå în noroi.” Unde anume urmårise Mille cum „natura
omeneascå” a lui Eminescu se târa „în noroi”? Cå era „înjosoritå” nu
conteståm, doar acesta a fost scopul articolului! Tupeul lui Mille nu surprinde,
cåci ¿tim cam ce ¿i cât poate, dar cum de nu l-a tras nimeni de mânecå, a¿a
cum s-a procedat în cazul lui Macedonski? Mille îl acuzå pe Macedonski cå
a comis „infamia”, nesocotind cå propria-i faptå era cel pu¡in la fel de gravå.

Mille vorbe¿te despre Eminescu la trecut. De pildå: „Ultimii ani din via¡å
nu au fost de cât o vegetare trupeascå” (interesant cum îl furå peni¡a, cåci,
scriind trupeascå, disociazå suferin¡a fizicå de cea intelectualå). Sau: „¡årâna
rece a mormântului în care zace (subl. ns.) gloria veacului nostru!...”) ¿i î¿i
încheie mizeria cu o formulare din care reiese, din nou, cå nu-i mai då acestuia
multe zile de tråit („…întind talgerul publicului, tuturor acelora care cred cå
poetului Eminescu i se cuvine ca råsplatå na¡ionalå o moarte lini¿titå”
[subl. ns.]), iar cu altå ocazie cere milos: „...dacå nu mintea, cel pu¡in trupul
så tråiascå omene¿te, ca o îngrijire umanå så îndulceascå tristul apus al
acestei triste vie¡i!...” (subl. ns.). A spune despre un artist cå, potrivit meritelor
lui, råsplata supremå la care poate spera este „o moarte – nu o via¡å – lini¿titå”
sunå teribil de încurajator ¿i de elogios!

De la Mille så fi în¡eles unii cå Eminescu ar fi fost pe moarte? Aici så fie
¿i temeiul – sau inspira¡ia – anonimului autor al consemnårii fåcute, se zice,
pe o carte de rugåciuni, de cåtre cel care pretinde cå l-ar fi spovedit ¿i
împårtå¿it la 8 noiembrie?
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A gre¿it Mille fårå så vrea? Nu credem. Chiar „nebun” så fi fost Eminescu,
Mille nu ar fi scris în veci acest lucru din sincerå compåtimire, cåci tot el
întreabå meditativ:

„ªi ce e alta nebunia decât cea mai grozavå înjosorire?”,

aråtând cå era deplin con¿tient de urmårile propriei fapte. Avalan¿a lui de
minciuni avea un scop precis: discreditarea.

La întrebarea: cum se explicå apari¡ia unei atari murdårii împotriva lui
Eminescu?, încå am mai avea råspunsuri plauzibile. De pildå, ne putem aminti
cå, în vara lui ’83, Eminescu însu¿i fusese pe punctul de a demisiona de la
Timpul, pentru cå, profitându-se de lipsa lui din redac¡ie, „s-a strecurat
articolul infect al lui Bassarabescu” (împotriva lui Maiorescu). Acuzând
„modul anonim în care acest individ î¿i trimite insanitå¡ile la Timpul”,
Eminescu îi scrie lui Maiorescu: „Azi am declarat cå må retrag de la Timpul
dacå nu se face o deplinå ¿i sincerå retragere a acelor scrieri injurioase.
Domnul Påucescu a fost însårcinat så stilizeze aceastå retractare” (2 iunie).

„Deplinå ¿i sincerå retragere a acelor scrieri injurioase...” Cite¿ti ¿i
oftezi, apoi î¡i aduci aminte cå semneazå cel mai mare gazetar al nostru ¿i
pricepi care a fost motorul care i-a purtat geniul atât de sus.

Mult mai jenant decât spusele lui Mille råmâne înså faptul cå nimeni,
absolut nimeni, nu a intervenit pentru a-i lua apårarea lui Eminescu, måcar
pentru a sanc¡iona exprimårile de o brutalitate întru totul gratuitå! De ce
acum nu s-a mai gåsit un Grigore Ventura care så reac¡ioneze, ca atunci când
Macedonski publicase, în august 1883, o epigramå evident mai pu¡in vinovatå
decât spusele furibundului Mille?

Creangå? ¥l necåjeau pe el însu¿i mari probleme ¿i, în general, nu avea
cale båtutå cåtre ziare. Mai mult, dupå 1 februarie 1885, când Convorbiri
literare a publicat Mo¿ Ion Roatå (Anecdotå), revista Junimii n-a mai primit
sau – ca ¿i în cazul lui Eminescu – n-a mai vrut så publice nici un text scris
de Creangå. Dar ceilal¡i? Unde era Caragiale? Unde erau Maiorescu, Negruzzi
¿i to¡i ceilal¡i junimi¿ti care aveau så-¿i aroge peste ani pretinse merite fa¡å de
Eminescu? Ce fåcea Vlahu¡å, care cu nici douå såptåmâni înaintea lui Mille
scrisese în aceea¿i foaie cå Eminescu s-a retras din societate, „desgustat”?
De ce au tåcut Miron Pompiliu, Bodnårescu, Missir ¿i atâ¡ia al¡i „prieteni
intimi” din Ia¿i? Ba, dacå Harieta are dreptate când scrie cå Veronica ar fi
declarat „fa¡å cu persoane de cea mai bunå condi¡ie din Boto¿ani cå preferå
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så fie metresa lui Mihai de cât femeea unui prin¡” (20 aprilie 1888), îndråznim
s-o adåugåm pe listå pânå ¿i pe ea.

¥n fine, cu nici un chip nu putem trece peste stridentele nepotriviri, precum
urmåtoarea.

La 20 iunie 1884, Vlahu¡å îi scrie lui Maiorescu, din Dobrovå¡:

„Am våzut pe Eminescu ¿i’am stat cu el o zi. Mi-a fost cu neputintå så’l înduplec a
veni cu mine la ¡arå. – La ce – zicea el – så mai por¡i prin lume un om mort! –

Doarme pu¡in, vorbe¿te pu¡in ¿i sunt zile în care uitå så månânce. ªi cu toate astea
se ’ngra¿å – asta’l amårå¿te mult. Grozav ’l tulburå ¿i ’l demoraliseazå lipsa de ocupa¡ie
hrånitoare. El o spune adesea. – De aici, poate, în mare parte vådita umilin¡å – sfieala
copilåreascå din vorba ¿i mi¿cårile lui. – E mi¿cåtor pân la lacrimi când vezi la ce e
reduså viea¡a lui. – Toatå existen¡a i se ’ncheie într-o dinamicå foarte restrânså ¿i înceatå
– cât îi trebue cuiva ca så nu fie mort. – Cite¿te tare pu¡in – cåci îl obose¿te. Nu scrie
nimica. S’a încercat – mi-a spus – dar ’i-a fost cu neputin¡å. – L-ar trage inima la un
post de revizor.

I-am propus locul de la Asil ¿i S-ta Ecaterina, la care eu – dacå e så ni se dea – a¿
renun¡a c’o adevåratå mul¡åmire, pentru Eminescu; – le-ar primi ¿i i-ar prii mult.

¥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.”

Parcurgerea acestei epistole poate produce o scurtå, dar intenså emo¡ie
„pân la lacrimi”. La fel de bine, înså, poate ridica ¿i unele întrebåri (inclusiv,
datoritå îndemnului adresat lui Maiorescu: „gråbi¡i a’l numi undeva”, care
sunå ni¡el ciudat, dacå ne gândim cå, totu¿i, Maiorescu nu numai cå nu era
prim-ministru, dar nici måcar nu se afla la guvernare). Så ne rezumåm înså la
faptele relatate de Vlahu¡å, privitor la întâlnirea lui cu Eminescu.

A¿adar, Vlahu¡å a „stat cu el o zi”, timp în care a constatat cå „vorbe¿te
pu¡in”, dar „spune adesea” cå-l „demoraliseazå lipsa de ocupa¡ie
hrånitoare” ¿i cå ar vrea så moarå? Ce-o fi-nsemnat pentru Vlahu¡å a vorbi
mult? Ce post putea spera Eminescu, atâta timp cât lectura îl obosea, iar
scrisul i-ar fi „fost cu neputin¡å”? Ca revizor ¿colar, slujbå la care l-ar fi tras
inima, tocmai asta trebuia så facå, iar el o ¿tia bine. Putea el, ocupând acest
post, så-¿i depå¿eascå brusc „sfieala copilåreascå” depistatå de Vlahu¡å?

Pe Vlahu¡å îl doare sufletul când vede „la ce e reduså viea¡a lui”. Dar se
afla, oare, Eminescu pentru prima datå într-o asemenea situa¡ie? ªi-apoi,
Eminescu n-o fi citit ¿i n-o fi scris. Dar gândul? Fåcea toatå ziua curte mor¡ii?



434 Nr. 6-9Semnele timpului

Noi în¿ine am folosit din scrisoarea lui Vlahu¡å frazele pe care acesta le
pune în gura lui Eminescu. Dar nu ne-am întrebat: oare chiar se socotea
Eminescu „un om mort” la acea datå? Chiar îi venea så-¿i curme zilele?

¥n Amintiri despre Eminescu (1909) Augustin B. Sânceleanu creioneazå,
pentru aceea¿i perioadå, un cu totul alt Eminescu (textul este preluat din
Eminescu – înfå¿urat în manta-mi, volumul II, unde este „transcris dupå
«Neamul românesc», anul I, nr. 9"):

„M-am mai întâlnit cu Eminescu dupå însånåto¿irea sa din întâia boalå, când
tocmai se întorsese din Italia. Eram mai mul¡i in¿i împrejurul unei mese din grådina
Otelului de Bulevard la câte un pahar de bere într-o duminicå dupå-amiazå.
Eminescu era foarte în vervå, foarte vesel ¿i comunicativ. El ne-a recitat bucå¡i întregi
din Virgiliu, a¿a cå am råmas cu to¡ii uimi¡i cum de nu i s-a alterat memoria în urma
bolii” (subl. ns.).

Cine prezintå adevårul? Vlahu¡å sau Sânceleanu? Så credem cå amândoi
aveau dreptate, relatând despre clipe diferite, în care ¿i dispozi¡ia lui Eminescu
era alta? Vom apela la un arbitru. ¥l alegem pe Missir, cåci, din ga¿ca junimistå
fiind, în nici un caz nu l-ar fi favorizat pe Eminescu în detrimentul „¿efilor”
din Capitalå. El îi scrie magistrului:

„Va fi fost el melancolic ¿i blazat înainte de boalå, dar nu cred cå împrejurårile
externe ¿i teoriile pesimiste, cu care se îndeletnicea (?) pe atuncea, så-i fi smuls tot
gustul de via¡å. Aståzi pare cå nu i-a mai råmas nici un stimulent, care så-i activeze fie
gândirea, fie sim¡irea lui; pare cå nu existå nimic pe lume care så-l poatå atrage, lucru
pe care l-am constatat în multe ocasiuni” (13 mai 1884).

La primå vedere, ar spune cam ceea ce zice ¿i Vlahu¡å, Missir constatând,
personal ¿i „în multe ocasiuni”, cå n-ar exista „nimic pe lume care så-l poatå
atrage” pe Eminescu. Dacå s-ar fi oprit aici, încå am mai fi stat pe gânduri.
Din fericire, continuå, spunând ce anume socotea el cå ar trebui så-l atragå
pe un om normal:

„A¿a d. ex. trebuia så se mute de la Pompiliu, fiindcå se dådea cu chirie odaia ce o
ocupå alåturea cu Pompiliu. A fost mutat la Burlå. Aici a råmas nemul¡umit de
comunitatea locuin¡ei cu Burlå. I-am propus atunci så se mute singur într-o odaie
mobilatå, ¿i fiindcå era o asemenea odaie în casa unde ¿ed eu, am voit så-l aduc la
mine. Aceasta i-ar fi plåcut, dar n-a avut energia så o voiascå, nici energia så se
despår¡eascå de 40 de franci pe lunå. I-a trebuit haine sub¡iri. ªi-a fåcut cu Pompiliu,
¿i a dat 60 fr. – cu greu nevoie, fiindcå i se påreau prea scumpe. ¥i trebuie lucruri de
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schimb ¿i se cåineazå cå n-are; îi propun så meargå så-¿i cumpere, laså lucrul baltå.
Regretå cå n-are biblioteca lui lângå dânsul...”

A¿adar, lipsa de voin¡å se manifesta în chestiuni nesemnificative, precum
închirierea unei locuin¡e mai bine plasate ori cumpårarea unor haine noi.
Este clar cå Missir n-a priceput nimic din drama lui Eminescu, habar n-având
cå acesta fusese deposedat peste noapte de o bilbiotecå având mii de volume
¿i de circa 14.000 de pagini de manuscris. Capac la toate, nu mai avea nici
slujbå. ¥n atare situa¡ie, chiar ar fi dovedit luciditate dacå ¿i-ar fi tocat pu¡inii bani
råma¿i spre a cumpåra lucruri mai mult sau mai pu¡in necesare, dar nu vitale?

Citåm din aceea¿i epistolå a lui Missir:

„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. Cu douå zile în
urmå dispåruse cu provisorul de la liceu, cu Dogaru, ¿i nu-l mai vedeam. Am avut ieri o
adevåratå surprizå întâlnindu-l mai vesel ¿i mai comunicativ, istorisindu-ne cå s-a dus
cu Dogaru la Pesther (o grådinå din Ia¿ii acelor vremuri – n. ns.) – Dogaru e rudå cu
[V. A.] Ureche – ¿i cå a dormit acolo, cå månâncå la maså la Dogaru ¿i î¿i trece timpul
cu el, cå d-na Dogaru e o femeie tare bunå. Asarå a venit la Junimea ¿i era iar
întunecat la fa¡å.”

Socotindu-se un om sacrificat, Eminescu nu avea un sentiment, cum
crede Missir, ci fåcea o constatare. ªi, cum încå putea så fie „vesel” ¿i
„comunicativ”, rezultå limpede cå nu o fåcea de pe pozi¡ii fataliste, starea
lui depinzând de mediul în care se afla – Junimea nedovedindu-se unul
prielnic, din motive lesne de bånuit.

¥n ciuda acestei realitå¡i corect percepute, moralul lui Eminescu nu era
nici pe departe atât de cåzut cum îl prezintå Vlahu¡å. Missir mai raporteazå:

„Nefiind bine cunoscut cu dânsul de mai înainte, când m-am întors la Ia¿i dupå
Pa¿ti m-am ferit de a-i intra în suflet, pentru ca så nu-l jenez. ¥ncetul cu încetul am
intrat înså în intimitatea lui prin Pompiliu, astfel cå azi când îi dau prilej, îmi spune
multe ¿i-l cunosc foarte bine în ceea ce este ¿i cum este...” (subl. ns.).

¥n acel an, Pa¿tele cåzuse pe 5 aprilie. A¿adar, în circa o lunå, fårå så-i fi
fost „bine cunoscut” lui Eminescu „de mai înainte”, Missir reu¿e¿te så påtrundå
„în intimitatea” acestuia. Mai mult, el face o mårturisire senza¡ionalå: Eminescu
îi spunea multe, dar numai cu condi¡ia ca så i se dea prilejul så o facå. Adicå,

Eminescu vorbea, dar numai dacå al¡ii aveau timp ¿i pentru el!
Ce så mai credem despre afirma¡iile lui Vlahu¡å?
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Scrisoarea lui Missir este mai apropiatå prin cele relatate de mårturia lui
Sânceleanu, asigurându-ne cå aceasta este plauzibilå. ¥n måsura în care spune
adevårul, Sânceleanu marcheazå unul dintre primele momente în care „amicii”
au avut o serioaså tresårire în urma întâlnirii lor directe cu Eminescu, dupå
„întunecarea” acestuia. ¥n contextul dat, recitarea unor „bucå¡i întregi din
Virgiliu” poate fi privitå drept subtilå aten¡ionare a celorlal¡i asupra realei
ståri de sånåtate.

Fårå a båga mâna în foc pentru exactitatea spuselor lui A. B. Sânceleanu,
constatåm cå starea de spirit prezentatå de acesta este atestatå ¿i de I. Påun-
Pincio, când se referå la sosirea lui Eminescu în Boto¿ani:

„Era voinic ¿i vioi. Fårå barbå, fårå mustå¡i pårea foarte tânår ¿i parcå nu-mi
venea a crede cå acesta e omul, cå acesta e poetul care a suferit atâta. Råspundea
zâmbind ¿i fuma cu multå poftå un capåt de ¡igarå. (...)

Poetul râdea!... Era sånåtos, vesel, mul¡umit” (epistolå, 22 ianuarie 1895).


Dacå pozi¡ia lui Mille seamånå cu a lui Maiorescu, lucrul este curios ¿i
nu tocmai. ºara a fost ¿i este conduså de un element politic, a cårui împår¡ire
în partide a fost ¿i continuå så fie în bunå måsurå formalå, la nevoie, stânga

¿i dreapta fiind totuna. ¥n ¿coli, se înva¡å cå liberalii ¿i conservatorii ar fi dat
o båtålie pe via¡å ¿i pe moarte, dar nu se spune cå aceastå luptå nu s-a dus
între doctrine ¿i idealuri precis exprimate, ci între persoane, ale cåror interese,
simpatii ¿i legåturi cu stråinåtatea diferå. De aceea, a spune cå s-ar fi luptat
partidele este impropriu, cåci acestea nu sunt decât o micå armatå de in¿i cu
carnet de membru, slujind o mânå de generali ambi¡io¿i, gata oricând så
tocmeascå ciomågari, care så le aducå voturi. La fel, socotim incorect a spune
cå politica ar fi curvå, „curve” fiind doar anumi¡i politicieni, care, tocmai
prin lipsa lor de sim¡ire ¿i, adesea, prin minima lor culturå, pot deveni un real
pericol social, capabili så falimenteze un neam ori så-l târascå în råzboaie.


N. Georgescu citeazå un articol apårut în Almanahul ziarului Adevårul

(1911), în care, pornindu-se de la teoria „legåturii dintre geniu ¿i nebunie”,
sunt date exemple concrete de „seminebuni care au avut o înaltå valoare
socialå” (Goethe, Balzac, Newton, Voltaire, Flaubert etcetera). Textul se
încheie cu urmåtoarea frazå:

„ªi, pentru a cita ¿i unul de la noi, se ¿tie cå Eminescu a fost paralitic general ¿i a
murit nebun.”
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Cum spuneam, articolul a apårut în Almanahul Adevårul. Reamintim cå
Mille se låsase de socialism încå din 1895, preferând så devinå patron (apoi,
¿i „director politic”) al acestui ziar. Dacå în 1887 Eminescu îl silise så-¿i
înghitå veninul, acum, acesta nemaitråind, putea da lini¿tit din clan¡å ¿i din
stilou sau putea accepta ca al¡ii så scrie în ziarul lui lucruri care, înainte de a
fi adevårate, trebuiau så-l ungå pe el la inimå.

Reamintim cå tot în Adevårul, în acela¿i an, a apårut articolul mincinos
de la un capåt la celålalt semnat de Al. Ciurcu (Din amintirile mele – 17
octombrie 1911), prin care acesta povestea cum Ventura (decedat de doi ani,
la acea vreme) l-ar fi dus pe Eminescu la båile Mitra¿ewski, dupå care ar fi
anun¡at Prefectura cå acesta ar fi înarmat ¿i cå ar inten¡iona så-l asasineze pe
rege – denun¡ a cårui urmare ar fi fost rapida arestare ¿i internare a „teroristului”
în ospiciul privat al lui ªu¡u.

De asemenea, N. Georgescu mai scrie cå în 1887 Mille ar fi organizat „o
adevåratå campanie de preså pentru a strânge bani prin chete publice, ca
så aibå Eminescu din ce tråi”. Cum ar reac¡iona oare N. Georgescu dacå
al¡ii, în pofida voin¡ei sale, ar cer¿i sub pretextul cå dumnealui ar fi un dezaxat
de geniu, care ar merita så moarå în lini¿te? Oare experien¡a lui Eminescu
chiar trebuie tråitå pentru a fi corect în¡eleaså ¿i pentru a deveni lec¡ie?

ªi-apoi, Mille så fi organizat acea „campanie de preså”? Mille conducea
Lupta? Vom vedea ce scrie Vlahu¡å, zece zile mai târziu.


Citate culese din pod

Potrivit lui I. Nica ¿i lui Såluc Horvat, în aceastå zi Eminescu i-ar fi scris
lui V. Pogor:

„...Nu pot så uit dragostea ce mi-ai aråtat când am fost gåzduit ¿i prin bunåvoin¡a
cåruia am fost recomandat ca director de bibliotecå. Azi sunt într-o stare materialå tot
a¿a de precarå ca pe vremea când eram student la Berlin. Atunci d. Maiorescu mi-a
trimis din banii statului 100 de galbeni...”

Nu ¿tim de unde este preluat citatul – autorii nu precizeazå – ¿i nici de ce
nu a fost publicatå scrisoarea întreagå. Prin urmare, nu putem ¿ti nici dacå
este autenticå. Pentru a cui imagine a fost tipårit acest pasaj nu mai trebuie s-o
spunem. Admi¡ând cå Eminescu ar fi pus pe hârtie asemenea rânduri, devine
esen¡ial ce anume scrisese înainte ¿i dupå aceste trei fraze. Ipotetica amintire
a unor gesturi frumoase poate fi folositå ¿i pentru a sublinia, prin contrast,
fapte prezente de semn contrar.
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17 ianuarie

Eminescu denun¡å mâr¿åvia

Lupta publicå epistola lui Eminescu cåtre Gh. Panu, replicå la textul lui
C. Mille:

„Iubite Panu,
S-a råspândit prin ziare ¿tirea cå a¿ fi grav bolnav. Toate aceste zvonuri, lipsite de

orice fundament, sunt råspândite,
poate cu rea inten¡ie, din Ia¿i, încât
d. C. Mille, într-unul din articolele
sale, a gåsit motiv de-a vorbi de boala
mea pretinså (subl. ns.). Te rog a
spune tuturor cå se aflå în deplinå
eroare ¿i cå (afarå de suferin¡a mea
de picioare) nu am absolut nimic. Un
mic dementi în organul d-tale de
publicitate n-ar strica.”

Poate unii î¿i spun cå e
imposibil ca Eminescu så nu fi
fost niciodatå bolnav psihic, câtå
vreme, în prima scrisoare cåtre
Chibici, trimiså în 1884 de la
Ober-Döbling, el însu¿i fåcea ¿i
urmåtoarele mårturisiri:

„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  (subl. ns.). ªtiu numai atât
cå boala intelectualå mi-a trecut, de¿i
fizic stau îndestul de prost.”

ªi, ar mai putea continua
dumnealor ra¡ionamentul, dacå
Eminescu însu¿i recunoa¿te în
scris cå nu-¿i dådea seama de boala cumplitå prin care trecuse, ar fi evident
cå maladia nu era inven¡ie. A¿a cum am mai aråtat ¿i cum – la nevoie – vom
mai repeta, Eminescu nu le-a scris de drag nici lui Chibici, nici lui Maiorescu,

Lupta, 17 ianuarie 1887
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epistolele expediate acestora din Viena constituind pentru el un compromis
absolut necesar, fårå de care se convinsese cå risca så råmânå definitiv în
ospiciu. O dovadå în acest sens aflåm ¿i în „Sumar din povestea bolii
Domnului Eminescu Mihail”, cules de Ion Gråmadå direct de la Obersteiner.
Aici citim (sublinierea ne apar¡ine):

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.”

¥n acea epocå, Bucure¿tii ¿i Viena aveau calendare diferite. ¥n Imperiu
era în vigoare stilul nou calendaristic, care devansa cu 12 zile stilul vechi,
valabil în România ¿i folosit cu consecven¡å ¿i de Eminescu. Prin urmare, 24
ianuarie vienez echivala cu 12 ianuarie românesc. Observåm astfel cå în
aceea¿i zi în care încerca så-l lini¿teascå pe Chibici, asigurându-l cå n-ar fi
re¡inut nimic din cele ce se petrecuserå cu el (mai bine zis împotriva lui),
Eminescu îl convingea pe Obersteiner de contrariu, cu speran¡a cå va fi
externat. Dar asupra måsurilor de auto-protec¡ie luate de Eminescu într-o
lume ce-i era ostilå vom reveni.


Dacå la Neam¡ Eminescu s-ar fi aflat în ospiciu, nu chiar în månåstire,

a¿a cum el însu¿i scrie, i-ar fi fost imposibil så råspundå articolului lui Mille
-– ¿i, în nici un caz, atât de rapid. ¥nainte de orice,  trebuia så aibå ziarul
Lupta, or un balamuc care avea probleme cu numårul de cearceafuri ¿i cu
hrana zilnicå a pacien¡ilor ne îndoim cå î¿i permitea astfel de luxuri. Så spunem
înså cå totul s-a petrecut întâmplåtor (cineva din afara stabilimentului, ar fi
trecut pe-acolo ¿i avea cu sine ziarul cu pricina ori cå intendentul era un
cititor înfocat al lui Panu ¿i fåcuse abonament în nume propriu etcetera)? Så
admitem, dar ce explica¡ie mai gåsim faptului cå un alienat internat în balamuc
îl determina pe patronul ziarului Lupta så-¿i recunoascå eroarea? Ce explica¡ie
mai gåsim faptului cå, peste nici douå såptåmâni, la 25 ianuarie, lucrurile se
vor repeta identic?

Nu mai pierdem timpul analizând minu¡ios toate cele necesare pentru ca
Eminescu – alienat aflat sub tratament, se zice – så-i scrie lui Panu (hârtie ¿i
cernealå, bani pentru timbru, acceptul intendentului, amabilitatea unui curier
¿.a.). Ne rezumåm la a constata cå în aberanta ipotezå Mille-Zosin, Eminescu
numai duios nu ar fi fost tratat. Coresponden¡å bogatå, cum a avut Eminescu?
O glumå! Cine nu crede, så parcurgå mårturiile privind pretinsa ¿edere în
ospiciul de la Neam¡, prezentate de noi pânå acum! Reamintim doar ce spune
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A. Z. N. Pop: „la Neam¡ Eminescu a fost tratat cu gåle¡i de apå rece aruncate
pe spinare ¿i în cap, cu cufundåri în putinå – tratament rudimentar
hidroterapic – ¿i cu båtåi cu frânghia udå”. Azi-mâine o så aflåm cå Eminescu
citea Lupta în butoi, sub apå!

21 ianuarie

Lupta, rubrica Informa¡iuni, pagina 2:

„Am publicat mai zilele trecute
o scrisoare de la Eminescu prin care
restabilea el singur adevårul în
privin¡a stårei lui de sånåtate.

Astå-zi primim o altå scrisoare
de la o persoanå din Neam¡u în care
scrisoare ni se spune cå Eminescu a
început a se ocupa serios ¿i a compus
deja câte-va poezii.”

Bånuim cå este vorba de
poeziile pe care i le-a trimis lui
Negruzzi, poezii care, în marea
lor majoritate, nu au fost publicate din ra¡iuni ce dovedesc încå o datå cå nu
exista interesul ca måcar poetul Eminescu så mai supravie¡uiascå public.
Oricum, ¿tirea este foarte importantå, deoarece ea reprezintå o dovadå
indirectå cå Eminescu a expediat pe adresa Convorbirilor literare mai multe
poezii, nu una.

25 ianuarie

O pâine, pentru „cel mai mare poet”!

Fårå a-¿i modifica direc¡ia ¿i scopul, ziarul Lupta schimbå strategia,
renun¡ând la elementul medical, pe care Mille î¿i bazase strania ¿i agresiva
milogealå din 15 ianuarie. A¿a apare o jenantå scrisoare-apel (Scrisoare cåtre
cititori), redactatå de Vlahu¡å (textul integral se aflå în Anexa 7):

„Acum cinci ani, amicii ¿i admiratorii D-lui Ioan Bråtianu au deschis, în toatå
¡ara, liste de subscrip¡ii, ¿i i-au adunat un milion. Må ab¡in de la orice reflec¡ie. Câtå
nevoie avea primul nostru ministru de acest ajutor, e un lucru de discutat... ªi regele a
avut mai deunåzi nevoe de vr’o douå spre-zece mo¿ii mari, ¿i ¡ara ’i le-a dat la moment.

Noi, românii, suntem de-o generositate fårå seamån. Aceasta se ¿tie.”

S-o ¿ti, dar se ¿i uitå al naibii de repede!

Lupta, 21 ianuarie 1887
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Låsându-i pe rege ¿i pe Bråtianu så-i rumege spusele, Vlahu¡å continuå:

„Tråe¿te în ¡ara asta un om într’adevår superior ¿i într’adevår sårac. Omul acesta
nu e nici rege, nici prim-ministru. El n’a fåcut råsboi. El n’a luat Plevna, din porunca
lui ¿i pentru glorificarea lui n’au murit nici måcar o mie de doroban¡i.

ªi cu toate acestea e un om mare...”

E vorba de Eminescu, pe care Vlahu¡å îl socote¿te „cel mai mare poet”,
ba chiar „singurul poet de-o adevåratå valoare în zilele noastre”, care „’¿i-a
dobândit, printr’o muncå inteligentå ¿i neîntreruptå, pe lângå cuno¿tin¡a
perfectå a limbii, o culturå serioaså ¿i vastå, pe care pu¡ini, foarte pu¡ini
oameni or fi având’o în ¡ara româneascå”.

„Cel mai mare poet”? Cine, un „nebun”? Så nu-i sarå mu¿tarul lui
Alecsandri ¿i, prin (profundå) simpatie, avocatului Titus?

Vlahu¡å insistå asupra faptului cå „Eminescu e sårac”, socotind cu drept
cuvânt cå „Aceasta nu e o ru¿ine, pentru el, dar e o mare nenorocire ¿i
pentru el ¿i pentru noi”. Apoi, cu ceva emo¡ii, umblå la coarda sensibilåa
omului, sperând så nu fie complet în¡epenitå:

„...nu pot så cred cå nu se va gåsi inimi bune ¿i drepte, cari så simtå cå rugåciunea
mea nu e cer¿ire, ¿i darul lor nu e pomanå.

El sufere, ¿i nouå så nu ne pese?...
Ce? Nu ne mai mi¿cå nimic? (...)
ºara aceasta, a¿a de milostivå ¿i darnicå cu to¡i stråinii nu gåse¿te un strop din

legendara generozitate, pentru cel mai ales ¿i mai fårå sprijin copil al ei ... de la care
mo¿tene¿te cea mai frumoaså bogå¡ie artisticå, ce-a putut agonisi un cap genial, în
såracul imperiu al literaturii noastre?”

Ei, uite cå...

„Ne-a scris cå’i sånåtos. Un cunoscut al lui ne spune cå se ocupå, ¿i c’a fåcut
câte-va poesii.”

„Ne bucuråm s-auzim asta”, vor fi spus mul¡i, dupå care ¿i-au våzut de
treabå, fiind cu to¡ii de acord cå, într-adevår, Vlahu¡å are dreptate: „E
ru¿ine ¿i neomenie”.

Dupå ce ¿i-a pregåtit terenul, Vlahu¡å anun¡å:

„Pentru marele nostru poet deschid, fårå ¿tirea lui ¿i fårå voia lui o listå de
subscrip¡ie” (subl. ns.),
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îndeamnå cititorii så nu dea „cel mai trist exemplu de nepåsare ¿i de
ingratitudine”, apoi då atacul final, sårind la punga omului:

„Face¡i colecte – zice el –, deschide¡i liste de subscrip¡ii, organiza¡i baluri ¿i
representa¡ii, contribui¡i cu ce pute¡i, pentru a face o via¡å mai seninå acestui geniu
nenorocit.

¥n alte pår¡i asemenea fapte se chiamå datorii sfinte. Guvernul ¿i palatul î¿i disputå
onoarea de a le plåti mai în grabå ¿i mai cu dårnicie.

La noi guvernul håråze¿te mo¿ii boga¡ilor, risipe¿te milioane ca så între¡inå spioni
¿i båtåu¿i, ca så facå lumina¡ii ¿i ca så îngra¿e miile de trântori ce’i ¡in hangul ¿i’i laudå
ispråvile.

Noi avem un rege lacom de bani ¿i cumplit de avar, care tremurå de milogeala unui
sårac, ca de cu¡itul unui conspirator, un palat ale cårui u¿i sunt vecinic zåvorâte când
e vorba de milå ¿i pe al cårui prag zadarnic ar îngenunchia, ¿’ar plânge un nenorocit!

La D-voastrå, iubi¡i cititori, e toatå nådejdea, iar lista de subscrip¡ie e la
administra¡ia ziarului Lupta.”

La sfâr¿it, spre deosebire de C. Mille, care scria: „întind talgerul
publicului”, deoarece socotea cå „poetului Eminescu ’i se cuvine ca råsplatå
na¡ionalå cel pu¡in o moarte lini¿titå...”, Vlahu¡å are altå motiva¡ie („pentru
a face o via¡å mai seninå acestui geniu nenorocit”). Cu toate acestea, când
ne amintim ultimele versuri din Scrisoarea II, a¿a cum aten¡ioneazå Caragiale
cå au fost ini¡ial:

„De-oi urma så scriu în versuri, teamå-mi e ca nu cum-va
Famenii din ziua de-aståzi  så må ’nceap’ a låuda.
Dacå port cu u¿urin¡å ¿i cu zâmbet a lor urå
Laudele lor de sigur m’ar scârbi peste måsurå”,

nu ne-ar mira ca vaierul dulceag al lui Vlahu¡å så-l fi iritat pe Eminescu chiar
mai mult decât calomniile lui Mille.

Marea gre¿ealå a lui Vlahu¡å (cåci gre¿ealå speråm c-a fost, de¿i existå
anumite suspiciuni generate de faptul cå el nu a dat imediat publicitå¡ii råspunsul
prompt primit de la Eminescu, ci doar dupå decenii) constå în faptul cå, fårå
så o spunå explicit, el se alåturå cererii formulate de Mille cu doar zece zile
mai devreme. Practic, de¿i motiva¡ia ¿i esen¡a demersului lui au alte aparen¡e,
Vlahu¡å råmâne un ecou al lui Mille – distorsionat, dar ecou.

¥n sfâr¿it, spre deosebire de Mille, care, cu zece zile în urmå, întindea un
talger imaginar, Vlahu¡å se prezintå pe sine organizator al milogelii centralizate
(deschid, fårå ¿tirea lui ¿i fårå voia lui o listå de subscrip¡ie”) ¿i precizeazå:
„lista de subscrip¡ie e la administra¡ia ziarului Lupta”.
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Eminescu îi va replica lui Vlahu¡å peste numai douå zile. ¥ntre timp,
înså, se pronun¡å ¿i ªtefan Vârgolici.


 „E o adevåratå ru¿ine”
ªtefan Vârgolici îi transmite lui Iacob Negruzzi:

„Eminescu, care e la Neam¡u, e cu totul bine, dar dacå ar veni la Ia¿i n-ar avea cu
ce tråi. Nu s-ar putea face nimic pentru dânsul? Vro rentå viagerå, vro recompenså
na¡ionalå? Sau vro pensiune de la vrun bogåta¿ de pe acolo? E o adevåratå ru¿ine
pentru ¡arå ca un asemenea om så nu aibå cu ce tråi pe via¡å, când numele lui va tråi
cât veacurile” (subl. ns.).

Prin aceste rânduri, Vârgolici nu face decât så aten¡ioneze cå Eminescu
nu avea nici o surså de venituri (lucru perfect adevårat) ¿i cå spusele lui
Mille, publicate în Lupta, sunt baliverne. Asemenea Emiliei Humpel, el este
revoltat de nepåsarea oamenilor influen¡i ¿i/sau boga¡i, fa¡å de situa¡ia unei
valori ca Eminescu, precum ¿i de minciunile spuse pe seama lui.

Nici aståzi, chestiunea banilor lui Eminescu ¿i a celor strân¿i pentru el
nu a fost limpezitå de domnii care i-au scris ¿i rescris o mereu altå via¡å,
complet stråinå de realitate. Conform acestora, Eminescu avea parale atunci
când normal era så nu le aibå, ¿i invers, banii îi lipseau atunci când firesc ar
fi fost så-i prisoseascå.

[NotåNotåNotåNotåNotå: ªtefan Vârgolici este cel cåruia Maiorescu i-a trimis la 7 octombrie 1875 o
lungå ¿i învåluitoare epistolå (pe care am prezentat-o integral în pagini trecute),
încercând, între altele, så-l convingå cu ipocrizie cå veniturile mari distrug omenia ¿i
talentul din individ dictându-i cum så ac¡ioneze astfel încât så-¿i poatå face el jocurile:
„D-ta… ai câ¿tigat destul ¿i câ¿tigi destul. 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…” Peste vreun an, la 11 septembrie 1876, Maiorescu
îl include pe Vârgolici între acei „oameni de care am putea dispune – o impor-tantå
falangå pentru mai târziu”, dar îl socote¿te „dubios”. Tot Vârgolici este cel care a
inten¡ionat så se însoare cu våduva cu care tråia ¿i care råmåsese însårcinatå, dar, dupå
cum relateazå G. Panu, a trebuit så renun¡e din cauza presiunilor fåcute de liderii Junimii.]

26 ianuarie

Eminescu cåtre Vlahu¡å:

„Dragå Vlahu¡å,
Nu te pot încredin¡a îndestul cât de odioaså e pentru mine aceastå specie de

cer¿etorie, deghizatå sub titlul de subscrip¡ie publicå, recompenså na¡ionalå etc. E drept
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cå n-am bani, dar aceasta e departe de a fi un motiv pentru a întinde talgerul în public.
Te rog så desistezi cu desåvâr¿ire de la planul tåu, oricât de bine inten¡ionat ar fi,
de-a face pentru mine apel la public. Mai sunt destule alte mijloace onorabile pentru
a-mi veni în ajutor, iar cel propus de voi e desigur cel din urmå la care a¿ avea vrodatå
recurs.

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.

Sårutându-te ¿i rugându-te så spui complimentele mele d-nului ¿i d-nei Påucescu,
råmân al tåu

Credincios prieten
M. Eminescu
N.B. Adresa mea o ¿tii.”

Scrisoarea, având „un scris corect, îngrijit, fårå ezitåri sau tremuråturi” (I.
Nica), a fost publicatå, abia dupå 27 de ani, în Universul literar (16 iunie 1913).

Unde se gåsea Eminescu în clipa în care a redactat ¿i aceastå a doua
epistolå? Biografii zic cå în ospiciu. A¿a cum am aråtat, noi credem cå ar fi
fost imposibil. Nota din finalul epistolei („Adresa mea o ¿tii”) aratå ¿i ea cå
nu putea fi vorba de ospiciu, deoarece cu doar câteva zile înainte Eminescu
tocmai contestase spusele lui Mille, care sus¡inea cå s-ar afla internat acolo,
iar presa recunoscuse cå Mille gre¿ise. De aceea, dacå Vlahu¡å ¿tia adresa
lui, în mod cert aceasta era alta decât a ospiciului (de altfel, Vlahu¡å nici nu
a scris în acea perioadå cå Eminescu ar fi bolnav).

Textul scrisorii nu a våzut lumina tiparului decât în 1913. De ce? Nu a
vrut conducerea ziarului Lupta så revinå cu o altå misivå? Posibil, dar
improbabil, de vreme ce, cu doar câteva zile înainte, publicase o ¿tire venitå
de la un anonim, care informa redac¡ia cå „Eminescu a început a se ocupa
serios ¿i a compus deja câte-va poezii”. De aceea, pare mai plauzibil ca
Vlahu¡å, cåruia îi era adresatå, så nu fi vrut så o publice. (Chiar presupunând
cå Panu ar fi respins cererea  lui Vlahu¡å de a o da publicitå¡ii, acesta din
urmå putea apela la o altå foaie – de exemplu, la Universul, care se aråta
încå de atunci extrem de interesat de soarta lui Eminescu, preluând toate
¿tirile mai importante despre acesta).

De ce a(r fi) påstrat Vlahu¡å scrisoarea doar pentru sine? Greu de råspuns.
Oare, pentru cå nu-i cådea bine ca ac¡iunea promovatå de el spre ceea ce
socotea a fi binele lui Eminescu så fie public taxatå de acesta nici mai mult,
nici mai pu¡in decât o odioaså „specie de cer¿etorie”? Sau pentru cå astfel
devenea imposibilå lansarea listelor de subscrip¡ie, atât de necesare în
scenariul unora?
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Trebuie ¿tiut cå pe atunci se fåcea destul de des apel la mila cetå¡eanului.
Pentru Bråtianu, am våzut, se colectase „un milion” – sumå care departe de
a fi de colea, reprezenta echivalentul unui salariu de 500 de lei, plåtit timp de
peste 166 de ani! De asemenea, se organizau spectacole „în beneficiul” unuia
sau altuia. De pildå,  Universul din 15 aprilie 1887 anun¡å la rubrica ªtiri:

„Astå searå, la Teatrul na¡ional, în beneficiul d-nei Ana Manolescu, senza¡ionala
dramå «Moartea civilå»”,

iar a doua zi revenea cu o informa¡ie similarå:

„Desearå la Teatrul Na¡ional «Boccacio» în beneficiul d-nelor M. Ionescu, El.
Mateescu, E. Odesianu ¿i d-lor Catopol ¿i Ro¿ianu.”

Din primul anun¡ vedem cå „moartea civilå” era un subiect care interesa
în epocå. A¿adar, contemporanii care vorbesc de moartea civilå a lui

Eminescu n-au nici måcar meritul de a fi originali.

1 februarie

Este publicatå poezia De ce nu-mi vii (Convorbiri literare).


Acaså, în biroul lui din strada Mercur 1, Maiorescu noteazå iritat: „Am
scris lui Ocå¿anu la Paris, 41 Bd. St. Michel, i-am trimes 100 franci francezi
¿i l-am rugat så må lase în pace.” Lansator profesionist de zvonuri ¿i om al
Poli¡iei, Ocå¿anu este dintre cei doi civili care ar fi apelat la Poli¡ie pentru a-l
ridica pe Eminescu de la baia Mitra¿evski, în 28 iunie 1883. Alåturi de
Siderescu, Sim¡ion ¿i T. Nica, numele lui apare în cele douå procese-verbale
existente în primul dosar de curatelå întocmit lui Eminescu, în iulie 1883.
Tot Ocå¿anu a fost cel care a pretins cå Eminescu ar fi presim¡it ca va
„înnebuni” ¿i, de aceea, l-ar fi rugat så aibå grijå de el când va veni nefericitul
moment. ¥mpreunå cu al¡i patru, Ocå¿anu a fost expulzat în septembrie 1885.
Ne întrebåm dacå ¿i cu ce îl ¿antaja pe Maiorescu.


De la Månåstirea Neam¡ului, Eminescu îi scrie lui Socec:

„Stimabile domnule,
Vå rog a mi se trimite, conform promisiunii d-voastre, numerii pe ianuarie ¿i

fevruarie ale «Convorbirilor literare».
Al d-voastre devotat
M. Eminescu.”
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Putuse cere Eminescu så-i fie trimiså revista la ospiciu? Nu, cåci Socec
n-ar fi corespondat cu aliena¡i mintal. De altfel, reamintim cå pânå ¿i
Maiorescu, cu toate cå s-a referit de mai multe ori la „alienarea” lui
Eminescu, nu a afirmat niciodatå cå acesta ar fi fost internat în ospiciul

de lângå Månåstirea Neam¡ului.
Cum a ajuns Eminescu så-i scrie lui Socec sau când ¿i în ce termeni i-a

fåcut acesta invocata promisiune, nu mai prea speråm cå vom afla din
documente, deoarece mâna nevåzutå care le-a cules ¿i le-a pus bine n-o så le
returneze de bunåvoie (dac-o mai avea ce returna!). Un lucru råmâne înså
incontestabil: Eminescu ¿i Socec î¿i mai scriseserå. Cererea adresatå lui
Socec explicå rapiditatea cu care Eminescu a parat atacul lui Mille, dovedind
cå era la curent cu informa¡iile mediatizate prin preså. Scrisoarea este
importantå ¿i din cauzå cå, pentru ca Eminescu så solicite în avans numårul
din ianuarie 1887, prima lui scrisoare cåtre Socec trebuia så fie anterioarå
datei de 1 ianuarie 1887 (Convorbiri literare apårea mereu în prima zi a
lunii). Astfel, devine foarte plauzibil ca prima epistolå de acest fel trimiså de
Eminescu lui Socec så dateze din decembrie 1886.

Reac¡ia lui Socec, care nu ¿i-a respectat promisiunea, este cu atât mai
curioaså cu cât el era primul (¿i singurul, încå) editor al lui Eminescu, iar
revista Convorbiri literare îi fusese cedatå lui încå din 1885 (când se mutase
în Capitalå). Faptul cå atâta timp cât a mai condus-o Negruzzi (pânå la 1 mai
1893) acesta s-a bucurat de o independen¡å absolutå nu explicå de ce I. V. Socec
¿i-ar fi încålcat cuvântul fa¡å de Eminescu. Este înså posibil ca ¿i acum så fi
intervenit Maiorescu – a¿a cum avea så o facå ¿i peste vreun an ¿i jumåtate,
când fie l-a min¡it pe Socec, pentru a ob¡ine el drepturile de autor al lui
Eminescu, fie i-a dezvåluit planurile lui de viitor:

„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. (...)

Vå rog, da¡i d-lui Påtra¿cu acomptul de 500 lei noi pentru edi¡ia a treia a poeziilor
lui Eminescu...”

Era 27 iunie 1888. „Amicii” erau chiti¡i pe treabå.
S. Horvat, M. Eminescu. Dic¡ionar cronologic:

„febr. 1. Convorbirile literare publicå poezia De ce nu-mi vii.
Aceasta a fåcut pe mul¡i så creadå cå poetul î¿i revenise complet. De

Autori
minori,

obråznicie
majorå
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fapt poezia trimiså în perioada bolii nu era decât o rememorare, acolo în sanatoriu, a
unei poezii create înainte de 28 iunie 1883, când izbucnise pentru prima datå boala.”

A¿teptåm ca autorul så demostreze: 1) cå boala a izbucnit „pentru prima
datå” în ziua de 28 iunie 1883; 2) cå, scriind De ce nu-mi vii, Eminescu nu
a creat, ci a rememorat, ca dupå dictare (ipotezå contraziså de faptul cå varianta
trimiså lui Negruzzi nu se regåse¿te între versiunile aflate în lada cu
manuscrise); 3) cå rememorarea s-a fåcut „acolo în sanatoriu”.

De asemenea, a¿teptåm numele celor care ar fi avut impresia „cå poetul
î¿i revenise complet”, evenimentele care ar fi produs respectiva iluzie, precum
¿i dovada cå s-ar fi în¿elat.

2 februarie

Cine nu ¿tie cå în aceastå zi Ion Creangå ¿i V. G. Mor¡un îl viziteazå pe
Eminescu la Månåstirea Neam¡ului?

De la Florin Rotaru aflåm:

„O mårturie fåcutå de fiul marelui povestitor humule¿tean, cåpitanul C. I. Creangå,
confirmå ipoteza noastrå: «I. Creangå, nemângâiat de boala scumpului såu prieten,
M. Eminescu, propuse domnilor V. G. Mor¡un ¿i Alexandru Cuza så scoatå o cårticicå
cu chipul lui Eminescu, pe care så o vândå spre folosin¡a ¿i pentru cåutarea sånåtå¡ii
lui Eminescu”.

Posibil ca informa¡ia så fie corectå, dar rezultatele de pânå acum ale
anchetei noastre jurnalistice ne obligå så suflåm ¿i-n iaurt. Din påcate, din
cauza unor biografi periculo¿i, ca så nu spunem mai mult, din motiva¡ia:
„spre cåutarea sånåtå¡ii”, publicul în¡elege aproape automat cå, în cazul
Eminescu, ar fi vorba de sånåtatea mintalå, pentru a cårei îngrijire ar fi fost
fåcute inclusiv repetate drumuri în stråinåtate – desigur, pe paralele acelor
„prieteni ¿i numai prieteni” strân¿i în jurul lui Maiorescu. Fals!

Cu ocazia acestei vestite vizite så se fi stabilit primi termeni ai în¡elegerii
lui Eminescu cu Mor¡un, privitor la editarea unui nou volum de poezii? Sau
palma fusese båtutå de mai înainte, Creangå ¿i Mor¡un fåcând acum un drum
de plåcere? Sigur este doar cå, în cazul în care socialistul Mor¡un ¿i-ar fi ¡inut
cuvântul, a¿a-zisa „edi¡ie Maiorescu” trebuia så înceteze a mai apårea.
Norocul lui Maiorescu a stat în grosimea obrazului lui Mor¡un. Dar despre
asta, pe larg, în pagini viitoare.
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Suspect cât de u¿or ¿i de superficial trec biografii cu vederea importan¡a
prezen¡ei lui Creangå în via¡a lui Eminescu, în perioada 1884–1889,
eliminându-l cu totul din predicile dumnealor privind pretinsa internare în
ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului! Nu se vorbe¿te nici de rela¡ii strânse,
nici de råcirea lor. La fel, în cazul Veronicåi. Pur ¿i simplu, se tace. Este ¿i
asta o politicå!

Rela¡iile dintre Eminescu, Creangå ¿i Veronica au fost ¿i continuå så fie
¡inute în umbrå, spunându-ni-se doar cå genialul povestitor a contribuit cu
numai 25 de lei pe an la chetele fåcute pentru a-l ¡ine pe Eminescu prin
balamucuri. La fel, prietenia lui Eminescu cu Caragiale este enun¡atå, dar nu
se spune mai nimic despre cum s-a manifestat dupå plecarea lui Iancu de la
Timpul, pu¡inele informa¡ii existente asupra modului în care Maiorescu a
stricat aceastå prietenie ¿i cele câteva date destul de vagi, în mare parte
insinuante, referitoare la Veronica sunt ¿i ele derizorii. Se inten¡ioneazå
încremenirea într-un unic ¿i viclean scenariu, care prezintå o lume amor¡itå,
aproape împietritå. Or, tocmai atunci s-au dat båtåliile cele mai crâncene,
care împingeau ºara pe ¿leauri de import – cåi potrivnice convingerilor lui
Eminescu. Se dore¿te så se impunå aparen¡a unei lumi provinciale lini¿tite,
calme, unanim ocrotitoare a „bietului Eminescu”. Imagini ieftine, create
artificial. Ni se cere så credem cå numai strania coinciden¡å ce a jalonat
destinul lui Eminescu putea face ca, imediat ce s-a stins el, så moarå ¿i Harieta
(sora care ¿tia mai multe decât aflåm din epistolele ce au ajuns pânå la noi),
Creangå (singurul prieten constant acceptat ¿i de Eminescu) ¿i Veronica
– iubirea vie¡ii lui. ªi, aflåm mai nou, acestora alåturându-li-se încå un personaj
dispårut în condi¡ii misterioase: Eduard Gruber, cel care i-ar fi fost ginere
Veronicåi, dacå aceasta nu ar fi dispårut prematur ¿i omul pe mâna cåruia se
aflau manuscrisele lui Creangå (distruse aproape integral dupå decesul lui).

Cu privire la Creangå, Cålinescu noteazå: „Pe la începutul lunii februarie
îl vizitarå Creangå ¿i Mor¡un”. Asta o spune în 1932, în Via¡a lui Mihai
Eminescu (1932), ¿ase ani mai târziu, dar în Via¡a lui Ion Creangå, celor doi
fiindu-le adåugat Vlahu¡å, scos din man¿etå:

„Prietenii din genera¡ia mai tânårå, Vlahu¡å, Mor¡un, merserå så vadå pe Eminescu
la mânåstire. Se duse ¿i Creangå cu Mor¡un la începutul lui februarie, când poetul se
limpezise iarå¿i la cap.”

Observåm cå, potrivit „divinului”, Mor¡un ar fi fåcut cel pu¡in douå
drumuri la Neam¡. De ce Vlahu¡å nu a consemnat nici un cuvânt despre o
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asemenea plimbåricå? Dar, mai ales, de ce nu l-a contrazis pe Mille, cu care
se întâlnea în redac¡ia ziarului Lupta?

ªi despre Creangå, Cålinescu are numai cuvinte de „laudå”:

„Creangå ar fi aruncat ideea de a se tipåri foi¡e de ¡igarå cu portretul lui Eminescu.
Va fi ajutat Creangå el însu¿i pe Eminescu? Poate da, mai sigur înså nu. Fiindcå, prin
firea lui de ¡åran, mereu våitåre¡, se va fi socotit el însu¿i un om sårac, vrednic deopotrivå
de mila altora. ¥l durea numai starea prietenului ¿i socotea, ca orice om de mentalitatea
lui, cå internarea este o «închisoare». (...) Dis-de-diminea¡å, pe la orele ¿ase ¿i jumåtate,
Creangå privi din arhondaricul mânåstirii un curcubeu ivit la råsårit, semn, poate,
pentru el de schimbåri în bine. E de bånuit cå o supersti¡ie caracteristicå bolnavilor
cuprinsese sufletul povestitorului, fiindcå de aici încolo el pare a urmåri de aproape
starea lui Eminescu. Va fi avut credin¡a cå dacå poetul învingea boala, oarecum
asemånåtoare cu a lui, ar fi biruit-o ¿i el.”

Cite¿ti ¿i te lini¿te¿ti: deci Creangå ¿i Eminescu erau doi „nebuni”, iar
„våitåre¡ul” mai era ¿i zgârcit!


Nedumeriri

¥n pagini trecute, am comentat pretinsa internare a lui Eminescu în ospiciul
de lângå Månåstirea Neam¡ului, urmare a arestårii lui în Ia¿i din motive
necunoscute. De asemenea, ne-am referit ¿i la vizita fåcutå de Creangå ¿i
V. G. Mor¡un lui Eminescu, pe când acesta s-ar fi gåsit în acel teribil loc.
Analiza noastrå, bazatå pe materiale documentare „clasicizate”, care se pot
regåsi în majoritatea lucrårilor, pornea de la premiza cå informa¡iile erau
exacte (prea le foloseau to¡i, ne-am spus, ¿i am cåzut victimå prejudecå¡ii cå
dacå o mul¡ime spune acela¿i lucru, acesta trebuie så fie ¿i adevårat). La
acea vreme, nu puneam nici o clipå la îndoialå faptul cå Eminescu chiar ar fi
fost pacient al balamucului de lângå Månåstirea Neam¡ului, de¿i apari¡ia lui
V. G. Mor¡un era stranie, iar imaginea lui Creangå în arhondaricul Månåstirii,
admirând lini¿tit apari¡ia unui splendid curcubeu nu se prea potrivea cu aceea
a lui Eminescu, împår¡ind o camerå cu ¿apte-opt nebuni autentici ¿i neavând
voie så iaså din grådina stabilimentului. Faptele cuprinse în paginile de mai
sus ne obligå så scriem acum, precum doctorul ªu¡u: „Erroare!”

De unde informa¡ia privind vizita lui Creangå ¿i a lui Mor¡un la Neam¡?
De la Gh. T. Kirileanu, care, într-o Noti¡å asupra manuscriptelor lui Ioan
Creangå, face o serie de precizåri interesante, din care citåm:

„Pe påretele din urmå a «Poeziilor populare» de Alexandri, stå scris cu creionul
de mâna lui Creangå urmåtoarele:
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«¥n 2 Fevruarie, diminea¡a, pe la vr’o 6 1/2 ceasuri am våzut un curcubeu frumos
în spre råsårit, privindu-l din coridorul arhondaricului de la Månåstire[a] Neam¡ului,
când am fost cu V. G. Mor¡un så vedem pe Eminescu!… Era ¿i omåt de vro palmå
domneascå de gros în una ¿i noaptea 2 Fevruarie 1887.

Acum, dupå atâta amar de secetå, adecå în 2 (douå) Septembrie st. vechi, pe la 3
ceasuri dupå ameazå, ear am våzut un curcubeu tot spre råsårit. 1887 Sept. 2. I. Creangå»”

N-am våzut nici cartea cu pricina, nici vreun facsimil dupå acest text
olograf, care bånuim cå trebuie så existe, totu¿i. Informa¡ia a apårut într-o
revistå din Fålticeni, ªezåtoarea, al cårei director era Artur Gorovei. Este
vorba de numårul 12, din decembrie 1899, închinat lui Ion Creangå, „în
semn de ne¡årmuritå ¿i ve¿nicå admira¡ie”, cum se precizeazå pe copertå. ¥n
total, publica¡ia are 38 de pagini, dintre care 7 (ultimele) sunt ocupate de
Noti¡a lui Kirileanu. ¥n întregul lui, textul constituie o depozi¡ie privind modul
incalificabil în care au fost pråpådite manuscrisele lui Creangå, grosul lor
ajungând så fie, la un moment dat, cumpårate de „negustorul Nicolae
Mihåilescu ... de la un jidan cu chilogramul” („jidanul” în¡elegem cå era fie
unul zis Mendel, fie un anume Israiliteanu). De la Nicolae Mihåilescu,
negustorul român care, fårå a ¿ti ale cui sunt manuscrisele, le cumpårase
pentru a le folosi „la învålirea mårfei vândute”, au fost recuperate doar câteva,
de „D-l Silvestru, student universitar”. Când cite¿ti astfel de informa¡ii, nu
po¡i så nu-¡i aminte¿ti grupajele fotografice în care Maiorescu troneazå încadrat
de Eminescu, Creangå, Caragiale ¿i Slavici ¿i-atunci te întrebi: unde-a fost
Mecena literaturii române în acele momente? Ce så în¡elegem din faptul cå
Junimea a permis ca manuscrisele lui Creangå så fie distruse parcå în
du¿månie, dupå ce, supremå umilire a memoriei autorului, slujeau ca ambalaj
pentru te miri ce mårfuri?

Gh. T. Kirileanu este cunoscut drept un cercetåtor serios, iar faptul cå el
a copiat pasajul privind vizita fåcutå la Neam¡ de Creangå ¿i de Mor¡un
direct dintr-una dintre „cår¡ile råmase de la Creangå, la casa unde a murit,
cåci el avea obicei så scrie pe filele cår¡ilor fel de fel de însemnåri” ar trebui
så fie argument suficient pentru a îndepårta orice suspiciuni. ¥n plus, unul
dintre rarii autori în care se poate avea încredere, Gh. Ungureanu, precizeazå
¿i locul în care se gåse¿te acum cartea cu pricina: „B.C.U. «Mihai Eminescu»
din Ia¿i, inv. 3667". De asemenea, mårturisim cå nu avem temeiuri så ne
îndoim cå Creangå l-ar fi vizitat pe Eminescu (dimpotrivå, ne întrebåm dacå
în intervalul noiembrie 1886 – aprilie 1887 el nu a fost chiar de mai multe ori la
Neam¡). ªi, totu¿i, acest document provoacå unele incertitudini.
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Nu vom lua în calcul o serie de ciudå¡enii ale con¡inutului (datare fåcutå
¿i în cifre ¿i cu litere, dublå datare [„2 (douå) Septembrie” ¿i, doar câteva
cuvinte mai încolo, „1887 Sept. 2"], semnul exclamårii pus dupå numele lui
Eminescu etcetera), deoarece nu este vorba nici de ceva aberant, nici de
ceva ce poate fi contrazis cu probe irefutabile. Existå înså ¿i alte aspecte,
asupra cårora fiecare este liber så judece.

Unul dintre ele ¡ine de meteorologie: curcubeul apare în urma refrac¡iei,
reflexiei totale ¿i dispersiei razelor soarelui în picåturile de apå din atmosferå.
Din acest motiv, el nu este vizibil decât înainte ¿i dupå ploaie. Or, Creangå
precizeazå cå afarå era „omåt de vro palmå domneascå de gros” (subl. ns.).
Sigur, se poate spune cå vremea s-a încålzit, astfel cå dupå ninsoare a venit
ploaie sau, pur ¿i simplu, temperatura aerului a crescut dicolo de 0o C, fåcând
så disparå acele de ghea¡å din atmosferå – ¿i poate a¿a a ¿i fost, de¿i la acea
vreme iernile erau mai lungi ¿i mai reci decât aståzi, zona în care se aflå
Månåstirea Neam¡ului nu-i tocmai u¿å de cuptor, iar Creangå scrie cå zåpada
ar fi fost „în una ¿i noaptea 2 Fevruarie 1887" – deci, ne putem gândi cå,
din moment ce curcubeul fusese våzut la primele ore ale dimine¡ii, iar în
noaptea aceleia¿i zile omåtul era la fel de gros, nu plouase. Pentru cât mai
multå siguran¡å, am întrebat la Institutul de Meteorologie dacå pot exista
excep¡ii. O doamnå care s-a prezentat Viorica Dima ne-a confirmat cå – în
mod natural – curcubeul nu apare decât atunci când temperatura aerului este
pozitivå, precizând cå un asemenea fenomen nu este exclus în primele zile
ale lunii februarie, dar cå probabilitatea este micå. ¥n consecin¡å, putem fi
siguri cå, în cazul în care însemnarea îi apar¡ine lui Creangå, atunci când a
mers el la Månåstirea Neam¡ului, vremea se mai dezmor¡ise, iar zåpada
începuse så se topeascå.

Un alt detaliu. Ziarul Lupta din 8 februarie anun¡å cå „Restri¿tea în care
se gåse¿te strålucitul poet Eminescu” (deci „restri¿tea”, nu boala!) i-a fåcut
pe unii studen¡i ie¿eni så organizeze reprezenta¡ii teatrale, de soiul celor pe
care, a¿a cum am aråtat mai sus, le ini¡ia chiar Teatrul Na¡ional, spre
„sus¡inerea” unor persoane din Capitalå. Bine informa¡i asupra inten¡iilor
studen¡ilor, cei de la Lupta transmit la rândul lor cå tinerii ie¿eni s-au întrunit
„în ziua de 30 Ianuarie la Universitate”, când ¿i-au ales „un comitet alcåtuit
din 10 studen¡i ¿i 2 studente” ¿i când au decis så cearå încuviin¡area scriså a
lui Eminescu. ¥n acest scop, comitetul „îi trimise o scrisoare foarte
mågulitoare”, la care ar fi primit råspuns afirmativ („Eminescu încuviin¡å
cele cerute”).
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Era, deci, imediat dupå 30 ianuarie sau chiar în acea zi. Peste douå-trei
zile, (cam) pe 1 februarie, Creangå ¿i Mor¡un (socialist cu „prizå” la tineret)
ar fi ajuns la Neam¡. Så fie fost o purå coinciden¡å? Så nu fi apelat studen¡ii
la amabilitatea lor, sperând cå, pe lângå scrisoarea lor, nu strica ¿i „interven¡ia”
unui prieten precum Creangå, a¿a explicându-se ¿i multele detalii
publicate în Lupta? (Bunele rela¡ii dintre Mor¡un ¿i Mille – redactor la acest
ziar – erau cunoscute.)

Lupta sus¡ine cå Eminescu ar fi fost de acord cu planul studen¡ilor. Cum
ace¿tia nu au primit nimic scris de la el, se deschid douå variante: foaia
minte sau råspunsul a fost transmis oral, prin Creangå ¿i Mor¡un. Numai cå,
de-ar fi existat intermediari atât de importan¡i, n-ar fi specificat Lupta acest
lucru, dacå nu pentru Creangå, måcar pentru Mor¡un ¿i cauza socialistå?

Informa¡ia care pune înså cel mai serios sub semnul îndoielii adevårul
din noti¡a lui Creangå, descoperitå de Gh. T. Kirileanu „Pe påretele din urmå a
«Poeziilor populare» de Alexandri” este alta. ¥n 1914, sub titlul „D-l V. G. Mor¡un
¿i Eminescu” ¿i având subtitlu: „Ministrul de interne î¿i poveste¿te amintirile
despre marele poet”, Flacåra publicå un interviu cu Mor¡un. Consemnat de
un anume Al. ªerban, gazetar penibil de obedient, interviul surprinde prin
faptul cå V. G. Mor¡un nu pomene¿te nimic de vizita lui la Månåstirea

Neam¡ului, de¿i o asemenea relatare i-ar fi slujit de minune în atât de evidenta
lui tentativå de a sugera cå s-ar fi aflat cu Eminescu în rela¡ii mai strânse
decât în realitate. ªi aceasta cu atât mai mult cu cât, afarå de Creangå ¿i de el,
fostul elev rebel ajuns la vârsta de 27 de ani, nici un alt picior de „amic” nu
mai cålcase pe la Månåstirea Neam¡ului, în perioada în care Eminescu a stat
acolo. Interviul, asupra cåruia vom reveni, ne aratå un Mor¡un mic la suflet,
mare-n pungå ¿i-n fla¿netå ¿i încântat de propria persoanå.

3 februarie

Eminescu – „cel d’intâi poet român”
Pe prima paginå a ziarului Universul, fotografia lui Eminescu. Sub

aceasta, o trimitere la pagina a treia, unde citim urmåtorul text, intitulat Mihail
Eminescu:

„Abia câ¡i-va ani au trecut de când acest nume era foarte pu¡in cunoscut, ¿i tot
atât de pu¡in pre¡uit, în lumea acelora cari citesc în ¡ara româneascå. ¥n lumea acelora
cari scriu, du¿manii lui Mihail Eminescu erau mul¡i: to¡i aceia cari nu ’l în¡elegeau sau
cari pismuiau puternicul lui geniu.
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Astå-zi, ce schimbare, consolatoare pentru poet, ca ¿i pentru to¡i iubitorii adevårului
¿i frumosului! Prin for¡a geniului såu ¿i numai prin ea, Eminescu a ajuns, în scurtå
vreme, pre¡uit de aceia cari citesc, aproape dupå adevårata lui valoare.

De aceea¿i for¡å spulbera¡i, du¿manii lui literari s’au dat d’o parte ¿i ’¿i ståpânesc ura
care ¿tiu cå, esprimatå, n’ar mai avea nici un råsunet. Al¡ii din du¿mani s’au fåcut admiratori;
ura absurdå, zadarnicå ¿i neputincioaså, adese-ori sufere astfel de transforma¡ii.

Eminescu stå astå-zi de-asupra cetei
întregi a scriitorilor no¿tri actuali pe
piedestalul pe care geniul såu i l’a clådit;
mai sunt câ¡i-va cari se silesc så nu’l vazå,
så’l îngåduiascå, pentru ca så conserve
întâietatea unui alt poet a cårui glorie
u¿oarå se simte clåtinatå de alta mai
puternicå ¿i mai îndreptå¡itå. Vor trece ¿i
aceste încercåri neputincioase, ¿i vremea
e foarte aproape, când Eminescu ne va
apårea tuturor ceea ce în adevår este: cel
d’intâi poet român.”

Textul a apårut a doua zi dupå
ce Convorbiri literare publicase
poezia De ce nu-mi vii, trimiså de
Eminescu lui Negruzi, de la
Månåstirea Neam¡ului, împreunå

cu altele, råmase necunoscute

gra¡ie manevrelor oculte ale

Junimii. Nota este unicå în ceea
prive¿te con¡inutul, cåci nici un alt
jurnal n-a mai afirmat pe când
Eminescu era în via¡å cå acesta s-a
ridicat „Prin for¡a geniului såu ¿i
numai prin ea” ¿i cå, astfel, treptat,
ar fi ajuns så fie pre¡uit „aproape
dupå adevårata lui valoare”
(subl. ns.).

¥ncheierea aratå cå ne aflåm în
fa¡a unui material polemic, ¿tiut
fiind faptul cå, nu demult, Vlahu¡å
îl înspumase pe magistru, afirmând
cå Eminescu este mai presus de

Universul, 4 februarie 1887, p. 3
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Alecsandri. Lucru rar, în aceste câteva paragrafe se face referire la scriitorul

Eminescu, nu doar la poet. Reamintim cå, la 1 aprilie 1886, Maiorescu
publicase în Convorbiri literare articolul Poe¡i ¿i critici, în care pleca de la
premiza cå un creator n-ar avea dreptul nici så-¿i apere propria operå, nici så
o aprecieze critic pe a altora:

„Nu este dar chemat d. Barbu ªt. Delavrancea, nu este chemat d. Vlahu¡å ..., nu
sunt ei chema¡i så judece pentru public lucrarea poeticå a d-lui Alecsandri în genul ei
propriu. Aceastå sarcinå så ne-o lase nouå...”

De asemenea, autorul acestui text ne ajutå så în¡elegem cât de disputat a
fost Eminescu încå de pe atunci ¿i cât de... adaptabile prin få¡årnicie sunt
anumite specimene din lumea celor cu preten¡ii: „du¿manii lui literari s’au
dat d’o parte ¿i ’¿i ståpânesc ura ... Al¡ii din du¿mani s’au fåcut admiratori...”

6 februarie

Din nou, compromi¡åtoarea cer¿etorie ¿i profesioni¿tii ei

Universul, rubrica ªtiri (sublinierea ne apar¡ine):

„De câte-va zile au început în toatå ¡ara a se face subscrieri pentru Mihail
Eminescu, marele nostru poet. Listele poartå în fruntea lor urmåtoarea deslu¿ire:

«Subsemna¡ii elevi ¿i eleve ai ¿colii de picturå din Ia¿i, voind så venim în ajutorul
distinsului poet Mihail Eminescu, îndråznim a aminti ¡årii, cå este de datoria ei, ca în
semn de recuno¿tin¡å pentru pre¡ioasa avere intelectualå ce-i laså, så-i formeze un fond
pentru a-¿i înlesni mijloacele de trai. ¥n acest scop subsemna¡ii am împår¡it 500 de liste
pentru subscrip¡iuni, care, aducând câte 20 lei una, în total ar face suma de 10 000 lei.”

Este vorba de ini¡iativa Corneliei Emilian-fiica, asupra cåreia vom reveni.
Deocamdatå aten¡ionåm cå scopul declarat public era acela de a-i „înlesni
mijloacele de trai”, nu de a-i asigura vreun tratament medical, cum avea så se
pretindå ulterior.


Pe un exemplar al volumului ei Poesii (editura Haimann), Veronica Micle

scrie urmåtoarea dedica¡ie:

„Scumpului meu Mihai Eminescu, ca o mårturisire de ne¿tearså dragoste
Bucure¿ti 6 februarie 1887
Veronica Micle”.

A¿a cum am mai spus, Augustin Z. N. Pop sus¡ine cå „primul exemplar
Veronical-a expediat la Boto¿ani lui Eminescu”. Posibil, dar improbabil.
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Eminescu a ajuns la Boto¿ani abia în prima decadå a lui aprilie ¿i, în plus,
pânå când a plecat de la Månåstirea Neam¡ului, nu s-a ¿tiut cå va refuza så se
întoarcå la Ia¿i, preferând Boto¿anii. ªi, admi¡ând cå Veronica ar fi expediat
cartea pe adresa Harietei, întrebåm: cine a primit-o, dacå Eminescu, adicå
destinatarul, nu era în localitate?

Cum Eminescu se mai afla încå la Månåstirea Neam¡ului, avem temei så
credem cå Veronica i-a trimis respectiva plachetå chiar la månåstire. Cuvintele
care o înso¡esc nu sunt un gest singular, între cei doi existând o coresponden¡å
poate nu la fel de bogatå ca pânå în 1883, dar nici foarte såracå. Unde sunt
epistolele lor, din perioada 1884–1889? Bunul Dumnezeu ¿tie! Så nu uitåm,
înså, cå acum câ¡iva ani am mai avut supriza de a ne trezi peste noapte cå se
publicå în premierå peste o sutå de scrisori necunoscute, schimbate de
Eminescu ¿i Veronica. ªi så ne mai amintim cå unii distrug premeditat
documente. Fårå så mai dåm exemple ¿i din prezent, citåm dintr-o epistolå a
lui Maiorescu cåtre Emilia, la 4 octombrie 1883:

„Scrisoarea ta cåtre Clara, trimiså acum 4 såptåmâni, nu i-am dat-o, ci am rupt-o,
foarte lini¿tit. Erai obositå ¿i iritatå când ai scris-o, ¿i mie îmi pårea råu de tine så fi
risipit abilitå¡i de stil pentru asemenea nimicuri” (I. E. Torou¡iu, VI, p. 43).

Trecem peste faptul cå Maiorescu citea pânå ¿i coresponden¡a propriei
so¡ii ¿i ne oprim asupra cenzurii pe care o instituise chiar ¿i la el acaså.
¥ntrebarea cea mai tulburåtoare este: ce se întâmplase, de fapt? Cum så afli,
dacå protagoni¿tii sunt de mult oale ¿i ulcele, iar cei interesa¡i au distrus
documentele?

ªi mai sunt ¿i alte fapte care ne îndeamnå så credem cå, într-un fel sau
altul, rela¡ia dintre Eminescu ¿i Veronica nu a fost complet ruptå (cum ne dau
så în¡elegem istoricii literari, fårå înså ca vreunul dintre ei så afirme acest
lucru în mod explicit). De pildå, A. Z. N. Pop relateazå:

„Traian Demetrescu poveste¿te emo¡ionat în Revista olteanå din 1889 cum o
cunoscuse pe Veronica Micle în redac¡ia unei publica¡ii din Bucure¿ti, frecventatå în
1887, ¿i o portretizeazå : «Vârsta ei se aråta a fi înaintatå, cu toate astea påstra încå un
aer dulce de voluptate, iar în ochi reflexul vioi al unei imagina¡iuni aprinse, umbrite de
o triste¡e u¿oarå ¿i nestatornicå». Tradem (pseudonimul lui Traian Demetrescu – n. ns.)
citise în acea searå, Veronica Micle l-a felicitat, ¿i, venind vorba despre Eminescu, Tradem
a våzut-o tresårind ¿i cu aerul cå ar vrea så înlåture discu¡ia, dar – continuå el –
«aproape instinctiv, începu så-mi vorbeascå tocmai despre el, a¿a cum un fanatic ar
vorbi de Dumnezeul lui. ¿i din toate acele cuvinte în¡elesei nesfîr¿ita ei admira¡ie ¿i
iubire pentru marele poet, care poate o visa, din cînd în cînd, în celula sa».”
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La 17 aprilie 1888, mai scrie A. Z. N. Pop, Veronica s-a adresat lui Iacob
Negruzzi, rugându-l så-i trimitå lui Eminescu revista Junimii:

„Fiind zilele trecute în Boto¿ani, am våzut ¿i pe Eminescu, care mi-a spus cu multå
pårere de råu cå nu prime¿te Convorbirile.

Vå rog fi¡i bun ¿i dispune¡i så i se trimitå.”

Data este eronatå, Eminescu påråsind Boto¿anii la 12 aprilie. Este posibil
înså ca istoricul så fi folosit stilul nou, caz în care 17 devine la 5 aprilie stil

vechi (cel în vigoare în România acelor vremuri). Ne amintim, o solicitare
similarå fåcuse ¿i Eminescu însu¿i, în prima zi a lui februarie 1887, când se
adresase lui Socec.

Interven¡ia Veronicåi în favoarea lui Eminescu spune multe, dovedind ¿i
cå ace¿tia ¡ineau legåtura. Natural ar fi fost ca istoria literarå så se stråduiascå
så afle cât mai multe detalii semnificative despre rela¡iile celor doi (ca ¿i
despre felul în care a continuat prietenia lui Eminescu cu Creangå). Nu a
fåcut-o ¿i nici nu sunt semne cå ar avea de gând så-¿i propunå astfel de teme
pentru viitor.

Nu ¿tim cum au fost convinse fiicele Veronicåi så publice doar anumite
scrisori din schimbul epistolar dintre mama lor ¿i Eminescu, dar este cert cå,
dacå nu au fost distruse un numår important de piese, foarte multe a¿teaptå
încå så fie tipårite. Este totu¿i, repetåm, pu¡in plauzibil så le vedem curând,
de¿i (sau tocmai pentru cå) ele pot con¡ine informa¡ii – implicite sau explicite
– privind adevårul despre Eminescu. Nu ne-ar mira så aflåm cå multe
necunoscute ¿i ciudå¡enii î¿i au råspunsul în modul nea¿teptat în care au
pierit atât Veronica, cât ¿i ginerele ei, E. Gruber.

9 aprilie

Potrivit Harietei, Eminescu ajunge la Boto¿ani: „…de când ¿ede la mine,
de la 9 April...” (12 mai 1887). Cum 9 aprilie a cåzut într-o joi, deducem cå
autorul rândurilor semnate Gheorghe Bojeicu (reamintim: „¥n April, în
septåmâna luminatå, Joi, am tocmit o tråsurå ¿i am plecat cu dânsul...”)
s-a bazat pe epistola Harietei. (De aici, am putea concluziona cå a citit
atent coresponden¡a acesteia cu Cornelia Emilian, publicatå la editura
fra¡ilor ªaraga).

Zosin înså sus¡ine cå în registrul ospiciului de lângå Månåstirea Neam¡ului,
în dreptul numelui Eminescu, ar fi stat scris, ca încheiere: „e¿it vindecat în
ziua de 10 Aprilie 1887".
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¥n sfâr¿it, presa localå informeazå cå Eminescu ar fi ajuns la Boto¿ani pe
11 aprilie: „Cu trenul de ieri sosi iubitul amic, dulcele poet ¿i distinsul
concetå¡ean între noi...” (Curierul român, 12 aprilie 1887).

Ca ¿i în cazul internårii, iatå cå avem de unde alege. Teoretic, dintre cele
trei variante, cea mai credibilå ar trebui så fie cea din Curierul român, care
scrie la cald. Harieta putea så uite, iar Zosin så-¿i gre¿eascå socotelile. Date
fiind celelalte neadevåruri ale lui Zosin, credem cå datarea fåcutå de acesta
s-a datorat întâmplårii. Curierul român este prima (dacå nu ¿i singura)
publica¡ie care a anun¡at prompt data sosirii lui Eminescu în Boto¿ani, fiind,
de aceea, ¿i singura surså publicå pe baza cåreia se poate face o datare exactå
a evenimentului. Foarte probabil ca Zosin så fi citit ¿i el acel anun¡. ¥n general,
a¿a cum am mai spus, presa era pe atunci antedatatå. Deci, dacå pe ziar scria
12 aprilie, cum este ¿i în cazul nostru, puteai fi sigur cå apåruse pe 11 aprilie.
Iar dacå într-un text se fåcea referire la „ieri”, acea zi nu putea fi decât
10 aprilie. A¿a bånuim cå a ra¡ionat ¿i Zosin. Ghinionul lui, înså, ziarul
Curierul român (foaie pe care scria mare: „Apare Duminica ¿i Joia”)
reprezenta excep¡ia de la regulå: nu se antedata! Iar 12 aprilie 1887 a cåzut
într-o duminicå. Dar pe cine-a mai interesat atare mårun¡i¿, câtå vreme
manopera lui Zosin crease acele anumite documente necesare unei anumite

istorii literare?


G. Munteanu crede cå, „eliberat fiind la începutul lui aprilie 1887 din
ospiciul nem¡ean, Eminescu nu mai avea încotro så apuce ¿i nimeri automatic
la Boto¿ani, la sorå-sa Henrieta”. Este, desigur, ¿i acesta un punct de vedere,
care, în esen¡å, reproduce – fårå så o spunå – pårerea Harietei: „...acuma când
s’a tras el din instinct la mine...” (23 iunie ’87)

Adåugarea prin care biograful precizeazå cå Eminescu n-ar mai fi avut
„încotro så apuce” råmâne înså complet gratuitå ¿i contrazice varianta oficialå
(la care subscrie ¿i G. Munteanu), conform cåreia acest ora¿ gemea de prietenii
lui, care de care mai „intim”.

S. Horvat, Mihail Eminescu. Dic¡ionar cronologic:

„apr. 9. Eminescu påråse¿te Månåstirea Neam¡ului unde fusese
internat pe data de 3 nov. 1886 ¿i se stabile¿te la Boto¿ani, la sora
sa, Harieta, care se stråduie¿te din råsputeri så-¿i trateze fratele,
aplicându-i tot felul de proceduri, dupå prescrip¡iile medicului sau

dupå priceperea sa.”

Autori
minori,

obråznicie
majorå
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Perfid, textul vrea så inducå ideea cå Eminescu ar fi ajuns la Boto¿ani
gata bolnav ¿i cå Harieta, intratå instantaneu în prizå, l-ar fi doftoricit intens,
dupå cum o ducea mintea. Astfel, se sus¡ine minciuna Emiliancei, care, la
rândul ei, face jocul altora mai mari ¿i mai iste¡i ca ea. Nu insiståm acum
asupra acestei aiureli, deoarece o vom analiza curând, pe îndelete.

Tot personajul care semneazå citatul de mai sus mai afirmå:

„nov. 6. ¥n timp ce Eminscu era escortat de un gardian de la sediul poli¡iei spre a fi
depus la Månåstirea Neam¡ului, în urma unei noi crize (?), V. Burlå, prietenul poetului,
våzându-l îmbråcat într-un pardesiu sub¡ire ¿i vechi, î¿i dezbracå paltonul, sub arcul
Academiei Mihåilene din Ia¿i, oferindu-l nenorocitului escortat.

nov. 9. Boala poetului se agraveazå. Comportamentul såu este tot mai pu¡in
controlat, fapt care duce la internarea lui la Ospiciul de aliena¡i mintali de lângå
Månåstirea Neam¡ului, unde va råmâne pânå la 9 apr. 1887.”

Deci internarea a fost deciså de comportamentul din 9 noiembrie, la trei
zile dupå ce fusese deja escortat „spre a fi depus la Månåstirea Neam¡ului”?

11 aprilie

Eminescu ajunge la Boto¿ani. Evenimentul va fi anun¡at a doua zi de
unul dintre ziarele locale, Curierul român, pe pagina 1: „Poetul Eminescu /
/ este oaspele urbei noastre. (...) Marele Bard va petrece’n mijlocul nostru
câte-va zile.”

(va urma)
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MANUSCRISELE EMINESCIENE.
OAMENI ªI INSTITUºIILE LOR

Ideea de a publica în facsimil toate manuscrisele eminesciene este veche.
De-a lungul deceniilor, au existat câteva tentative de a o pune în practicå (în
timpul guvernårii mare¿alului Ion Antonescu, „au fost fotografiate mai multe
volume pentru a proteja originalele”, aflåm de la G. ªtrempel), dar toate
încercårile au e¿uat, din varii motive. Recent, Academia Românå a tipårit un
volum, reprezentând copia (aproape) fidelå a ceea ce este cunoscut sub
numele de manuscrisul numårul 2254 (care are 457 de file). Lucrarea
cântåre¿te aproximativ 4 kilograme ¿i este înso¡itå de un CD (surprinzåtor de
slab gândit ¿i realizat din punct de vedere tehnic, dacå socotim cå editorul
este Academia Românå, nu un tarabagiu din Pia¡a Crânga¿i ¿i cå, la
dimensiunea întregii investi¡ii, se cerea un lucru de o calitate pe måsurå).

Un gospodar norocos

Pe prima paginå, ca så nu lase loc vreunei îndoieli, este specificat limpede
cå avem în fa¡å o „Edi¡ie coordonatå de Eugen Simion Pre¿edintele
Academiei Române”. Så fie atât de mare efortul de coordonare a unui lucråri
care constå într-o sumå de manuscrise fotocopiate în ordinea numerelor sub
care sunt înregistrate, încât så justifice o astfel de prezentare? Credem cå
dacå domnul Eugen Simion ar fi fost mai modest, înscriindu-¿i numele în
rând cu ceilal¡i participan¡i la tipårirea acestui volum, nu ar fi avut decât de
câ¿tigat (între altele, ¿i pentru cå nu mai era la fel de responsabil pentru
afirma¡iile altora, cu care, coordonator find, devine solidar).

Cu ai cui bani a apårut acest prim caiet facsimilat? G. ªtrempel, directorul
general al Bibliotecii Academiei Române ¿i membru de onoare al Academiei,
scrie doar atât, în penultimul paragraf al contribu¡iei domniei sale: „pre¿edintele
Academiei a gåsit resursele financiare – nu pu¡ine – pentru împlinirea acestui
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deziderat”. Norocos om, domnul pre¿edinte, de se-mpiedicå de valize cu
bani! Unde i-a „gåsit”? La col¡ de stradå? Credem cå nu, în volumul în
cauzå fiind men¡ionat explicit: „Lucrarea a apårut cu sprijinul Ministerului
Culturii ¿i Cultelor”. Ce så mai în¡elegem, dacå alåturåm aceste douå
informa¡ii? Cå Ministerul a dat bani Academiei nu pentru ceea ce reprezintå
aceasta ca institu¡ie sau pentru cå i-ar socoti necesarå întreprinderea, ci pentru
cå are un anumit pre¿edinte, cu care dumnealui, Ministerul, se aflå în raporturi
de frå¡ietate? Nu cumva lucrurile stau (sau ar trebui så stea) invers? ªi, oricum,
nu era mai simplu din partea domnului ªtrempel så fi nominalizat institu¡ia
sau persoana fårå de care acest volum nu ar fi våzut (încå) lumina tiparului,
în loc så afirme vag cå pre¿edintele institu¡iei sale (deci, ¿eful såu) ar fi „gåsit”
pe nu se ¿tie unde „resursele financiare” necesare? Oare domnul director
general al Bibliotecii Academiei chiar crede cå Eugen Simion nu se poate
peria ¿i singur?

Omisiunea, ca armå perfidå

Din cele cinci imagini care îl reprezintå pe Eminescu (fotografiile fåcute
în anii: 1869, 1878, 1885 ¿i 1887, plus masca mortuarå), volumul
Manuscrisele Mihai Eminescu (I) le con¡ine doar pe primele trei. Mai mult,
editorul a gåsit de cuviin¡å ca volumul så fie deschis de fotografiile din 1869
¿i din 1885, fiecare ocupând câte o filå, între acestea ¿i cea de-a treia (1878)
fiind plasat ceea ce am putea numi prefa¡å (Cuvânt înainte, semnat de E. Simion,
¿i Introducere la miracolul eminescian – C. Noica, 1977).

Nu cunoa¿tem motivul pentru care, tocmai într-o lucrare care se remarcå
prin redarea fidelå a manuscriselor lui Eminescu (cuprinzând inclusiv pagini
nescrise), fotografiile acestuia nu sunt prezentate nici în întregime, nici în
mårime naturalå. Astfel, dintr-un bust a mai råmas un foarte mult mårit prim

plan din semi-profil, imaginile originale fiind înlocuite cu prelucråri. ªi, mai
mult, asupra uneia dintre ele s-a intervenit în mod grosolan.

De asemenea, nu ¿tim de ce fotografiile n-au fost prezentate în ordine
cronologicå ¿i nici motivul pentru care cele din 1869 ¿i din 1885 sunt alåturate,
îndatå ce deschizi cartea, în vreme ce fotografia din 1878 se aflå stingherå.
Dar, în contextul în care Academia (¿i nu numai ea) afirmå sus ¿i tare cå
despre Eminescu ar trebui ¿tiut chiar ¿i ceea ce el a dorit så påstreze doar
pentru sine, ¿i mai greu de în¡eles råmâne absen¡a fotografiei din 1887 (fåcutå
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când Eminescu se afla la Boto¿ani, unde doctorul Isac turna în el uria¿e doze
de mercur) ¿i a må¿tii mortuare, care aratå un chip chinuit ¿i cumplit de slåbit
– stare care nu era efect al alienårii, ci al mizerabilei între¡ineri ¿i al unui
criminal „tratament”.

Fårå a da råspunsuri, constatåm un lucru cert: în felul acesta, cititorul nu mai
este frapat de stridenta ¿i rapida modificare a fizionomiei lui Eminescu, a cårui
sånåtate s-a pråbu¿it brusc, în 1887, fårå ca asta så aibå vreo legåturå cu „nebunia”.

Când ne uitåm peste planul editorial al Academiei Române privitor la
Manuscrisele Mihai Eminescu, observåm cå abia volumele XX ¿i XXI vor
cuprinde coresponden¡a, iar Arhiva Mihai Eminescu este programatå håt
pentru volumul XXII, care o så aparå (dacå o så aparå!) Dumnezeu ¿tie când.
Astfel, este amânatå cât se poate publicarea documentelor, singurele care
ne pot lumina asupra destinului såu. ¥ntâmplare? Poate, dar nu prea credem.
S-au irosit zeci (dacå nu chiar sute) de metri cubi de hârtie pentru a tipåri ¿i
retipåri, bunåoarå, procesele-verbale redactate de Eminescu pe când era
revizor ¿colar, dar nu ¿i con¡inutul dosarelor întocmite lui cu ¿tiin¡a lui
Maiorescu, acestea apårând târziu, mai mult accidental ¿i, din câte ¿tim,
niciodatå în facsimil, primele fotocopii dupå asemenea documente våzând
lumina tiparului abia în paginile anchetei noastre, Recurs Eminescu.

Manuscrisele Mihai Eminescu ne amintesc de Perpessicius, a cårui edi¡ie
nu este de naturå så ne facå prea optimi¿ti: în 30 de ani, acesta abia ajunsese
la volumul VI, din cele XX preconizate la un moment dat (planul ini¡ial se

rezuma la trei tomuri, cu posibilitatea de a le înmul¡i – „la capåtul a trei
volume” urma så se facå un popas „necesar în låmurirea proiectelor de
viitor ale acestei edi¡ii”). ¥ncå din prefa¡a volumului II, anun¡å: „Dificultå¡i
multiple ¿i particulare, legate fie de epocå fie de natura obiectului au întârziat
pe de o parte apari¡ia volumului II, iar pe de alta au impus o sensibilå ¿i
fatalå modificare a planului stabilit”. Så speråm cå, întrucât aståzi copierea
este o lucrare aproape pur tehnicå, iar  Perpessicius a fost încetinit ¿i de
starea precarå a sånåtå¡ii, facsimilarea manuscriselor eminesciene va putea
respecta calendarul propus? Ne-am gândi ¿i-a¿a, numai cå respectivul calendar
nu existå. Academia a stabilit un numår total de volume, a båtut în cuie ¿i
con¡inutul fiecåruia, dar nu s-a angajat asupra termenelor de publicare. Altfel
spus, Perpessicius a întârziat mult, dar  poate fi ¿i mai råu!

Afarå de lumea litera¡ilor, care au fost scuti¡i de cercetåri proprii, cui ¿i
sub ce formå a slujit, concret, uria¿ul travaliu al lui Perpessicius? Pe câ¡i
intereseazå så cunoascå diverse variante ale unei singure poezii ¿i cum anume
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folosesc acestea? Ce så råspunzi, când consta¡i cå nici måcar volumele
con¡inând articolele publicate în Curierul de Ia¿i ori în Timpul nu au fost
integral citite decât de câ¡iva? Majoritatea celor care, fie ¿i numai prin profesie,
ar fi avut obliga¡ia så le parcurgå, manifestå un penibil dezinteres fa¡å de
jurnalistica eminescianå, cåreia, înså, nu se sfiesc så-i dea note. Aparent,
prezentul nu are nevoie de asemenea lucråri. Noroc cå Azi nu dureazå prea
mult ¿i cå lumea aleargå în cerc, astfel încât, dupå orice eclipså culturalå
(intelectualå?), va veni iar un moment de recunoa¿tere a trudei cu folos ¿i a
realelor valori.

La Academia Românå se falsificå
 fotografia lui Eminescu

„...må revoltå ¿i scandalul cu
portretele ¿i busturile puse fårå sfialå
în circula¡ie ca fiind ale lui...

 I. L. Caragiale, Douå note (1892)

Am afirmat mai sus cå nepublicarea tuturor fotografiilor lui Eminescu ¿i
mic¿orarea unora prin... mårire ar fi o armå perfidå. N-am fi folosit acest
atribut, dacå asupra primei lui fotografii nu s-ar fi intervenit în mod
incalificabil. Concret, a¿a cum se vede în facsimil, cam pe unde ar trebui så
fie cristalinul, cineva a fåcut så aparå douå pete albe rotunde, cum se întâmplå
la cei bolnavi de cataractå sau la cei care au leucom (albea¡å) la ambii ochi
(în lucråri mai noi, cataracta ¿i albea¡a sunt prezentate ca fiind acela¿i lucru).

¥n Bibliografie (1999), este deplâns faptul cå diver¿i „arti¿ti ori practicienii
penelului/creionului” lipsi¡i de har „viciazå imaginea” lui Eminescu. A¿a

Fotografia studentului Eminescu (detaliu), sub coordonåri diferite
(G. Strempel) (E. Simion)
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este, prin imagine Eminescu este ucis iar, ¿i iar. Afarå de Academia Românå
înså, nimeni nu a îndråznit så-l batjocoreascå în halul acesta. Azi, mâine o
så-l vedem cu bårbu¡a lui N. D. Xenopol ¿i cu monoclul lui Macedonski.

Care este rostul acestei modificåri, care, între altele, face ca privirea lui
Eminescu så parå pu¡in cruci¿e ¿i care ne aminte¿te de trucajele din filmele
proaste cu vampiri? Au vreun simbol cele douå pete albe? Pragmaticul
coordonator al edi¡iei, omul care „a gåsit resursele financiare” publicårii
acestui volum atât de costisitor, så nu le fi observat? Posibil. Vom în¡elege
cum stau lucrurile din reac¡ia pe care Academia o va avea (sau nu) dupå ce
aceste rânduri vor deveni publice. Oricum, observåm cu nelini¿te cå nu este
prima oarå când, în cazul Eminescu, Academia se aratå atât de distratå, încât
riscå nu numai så fie privitå drept orice altceva decât „cel mai înalt for ¿tiin¡ific
¿i cultural al ¡årii” (cum a fost stabilit prin Decretul-lege nr. 4 din 5 ianuarie
1990), dar ridicå întrebarea dacå nu cumva, departe de a fi fost nedrept
acuzator, „divinul” Cålinescu n-ar fi fost deplasat de optimist atunci când, în
vara anului 1936, îi scria lui Al. Rosetti:

„Toate academiile din lume cuprind o cincime numai de oameni merituo¿i ¿i sunt
chioare pentru via¡a contimporanå”.

Pe lângå identitatea celui råspunzåtor de aceastå batjocurå, necunoscuta
poate ¿i mai importantå råmâne scopul modificårii celei mai reu¿ite fotografii
a lui Eminescu. Despre aceastå fotografie Colectivul de autori al volumului
XVII al OPERE afirmå: „Este imaginea cea mai reprezentativå a poetului,
aceea sub care a intrat în con¿tiin¡a noastrå”. Totodatå, constatå cå, „foarte
adesea, aflându-se un cli¿eu în redac¡ia unei reviste sau gazete, acesta va fi
reprodus, fårå discernåmânt, timp de ani de zile”. Nu ¿tim la ce cazuri concrete
se referå autorii, pentru cå, din påcate, n-au avut inspira¡ia sau n-au crezut
necesar så dea ¿i exemple. ¥n continuare, Colectivul afirmå:

„¥n genere, reproducerile sunt de slabå calitate, imaginea deseori inversatå,
fotografia reproduså, uneori, dupå un desen sau o gravurå, tehnici greu de identificat
din cauza calitå¡ii precare a tiparului”.

Dacå pe co-autori îi deranjeazå pânå ¿i publicarea în oglidå a unei poze
(uneori, poate doar pentru a respecta regula privind direc¡ia privirii celui pe
care-l reprezintå, în raport cu pagina), ce-ar mai spune aståzi, våzând „albea¡a”
puså pe pupilele lui Eminescu, exact în fotografia care constituie „imaginea



464 Nr. 6-9Semnele timpului

cea mai reprezentativå a poetului”? Ar afirma tran¿ant cå fapta a fost comiså
de cineva care a ac¡ionat „fårå discernåmânt”? Vom tråi ¿i vom vedea.

Revenim la întrebarea noastrå: ce sens are aceastå falsificare? Så facem
vreo legåturå cu faptul cå o cataractå poate fi produså ¿i de sifilis? A vrut
cineva så transmitå astfel cå – pentru dumnealui – Eminescu ar fi fost un

orb? Este o simplå ¿i stupidå båtaie de joc?
Ne-am întrebat: så fi fost aceste douå puncte reflexe existente ¿i în original,

unde nu ies înså în eviden¡å? Så fi apårut ele doar prin mårirea fotografiei?
Chestiunea poate fi privitå din douå unghiuri de vedere.

¥nainte de toate, precizåm cå fotografia apare de peste o sutå de ani ¿i n-am
întâlnit în nici una dintre lucrårile parcurse vreun indiciu cå asupra ei s-ar fi
intervenit – spre mai bine ori spre mai råu. Ipoteza unui „accident” produs
chiar în 1869? Credem cå nu rezistå din cel pu¡in trei motive: 1) J. Tomas,
fotograful praghez care a produs-o, n-ar fi multiplicat un astfel de rebut,
pentru cå n-ar fi îndråznit så-l ofere vreunui client; 2) chiar så fi încercat, ar fi
primit Eminescu?; 3) admi¡ând cå l-ar fi putut påcåli pe acesta, ar fi reac¡ionat
ceilal¡i membri ai familiei, care erau împreunå cu el (mama, ªerban ¿i Aglaia).

Så admitem ipoteza existen¡ei petelor în formå minusculå, imperceptibilå
cu ochiul liber pentru oricine prive¿te originalul fotografiei? Nu, fie ¿i doar
pentru cå atunci apare întrebarea: dacå prin mårire ar fi devenit vizibile aceste
detalii nenaturale ¿i deloc favorabile subiectului, de ce nu s-a renun¡at la
acest procedeu, mai ales în situa¡ia în care lucrarea nu prezintå ¿i fotografia
originalå, în mårime naturalå?

Pe lângå abordarea de mai sus, mai degrabå teoreticå, existå ¿i o alta,
întemeiatå exclusiv pe realitå¡i materiale.

¥n primul rând, când vine din lateral, cum s-a întâmplat în cazul fotografiei
în discu¡ie, lumina nu se reflectå pe cornee sub formå de disc ¿i nici atât ca
unul cu contururi difuze. Ochiul nu este plat ca un perete, iar sursa luminoaså
nu e o lanternå focalizatå perpendicular pe el. ¥n al doilea rând, asemenea
reflexe au o strålucire aparte, care lipse¿te în cazul nostru. ¥n al treilea rând,
pe lângå cele douå pete deliberat create pe calculator, facsimilul aratå cå la
ambii ochi, imediat sub pleoapå, se zåresc reflexele produse în mod natural
de sursa de luminå în momentul expunerii (pe atunci nu exista flash-ul, care
a  fost inventat abia în 1929). Or, pentru cel care prive¿te dintr-un punct fix,
cum este cazul lentilei aparatului foto, o unicå surså de luminå nu se reflectå
în mai multe locuri pe acela¿i ochi ¿i, repetåm, nu are formå de disc. (Dovadå
indubitabilå cå fotografia din 1869 [?] a fost prelucratå înainte de a fi adåugatå
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Portret batjocorit în lucrarea Manuscrisele Mihai Eminescu (I),
editatå de Academia Românå sub coordonarea pre¿edintelui institu¡iei.
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în masivul volum de còpii coordonat de E. Simion stå CD-ROM-ul lansat
odatå cu acesta.)

Aceasta în ceea ce prive¿te „albea¡a”, care ne dovede¿te cå un anonim
ce ¿tie a se servi de Academia Românå ¿i de dotårile ei tehnice l-a „retu¿at”
pe Eminescu. Dacå pe unii îi amuzå situa¡ia, îi sfåtuim så nu uite cå mâine
poate veni rândul dumnealor ¿i cå tåcerea de acum va fi în mod legitim
interpretatå ca o acceptare a acestui mod de a opera.

O altå întrebare, esen¡ialå: care este, în realitate, fotografia fåcutå de

J. Tomas lui Eminescu? Oricât ar pårea de ciudat, råspunsul devine tot mai
nesigur. Lasåm la o parte imaginile grosiere care circulå prin Internet ori prin
diverse cår¡i sau publica¡ii. Facem abstrac¡ie ¿i de calitatea imaginilor (cea
de pe site-ul Bibliotecii Academiei s-o vrea artisticå, dar nu este decât penibilå)
¿i le alåturåm doar pe cele provenind din cele mai autorizate surse: Academia
Românå, Biblioteca Academiei Române ¿i Memorialul Ipote¿ti. Cum se face
cå fotografia mediatizatå de Memorialul Ipote¿ti ¿i firma Software PETAR
este în sepia (din påcate, facsimilul nostru nu redå cafeniul), iar celelalte
douå, în gri? Putem accepta cå existå mai multe exemplare ale unei unice
fotografii ¿i cå, fiind conservate în mod diferit, ¿i claritatea este alta, dar nu
credem cå J. Tomas i-a dat lui Eminescu ni¿te fotografii în tonuri cafenii ¿i
altele în nuan¡e de gri. Precum se vede în facsimil, Biblioteca Academiei
oferå ea singurå douå variante, la alegere: Eminescu cu vestå fie deschiså
la culoare, în contrast cu haina, fie neagrå, ca så se asorteze. A încåput
fototeca institu¡iei pe mâini nepotrivite sau nepricepute? Ar fi trist ¿i
deosebit de periculos. Biblioteca Academiei Române se numårå printre
pu¡inele institu¡ii de interes documentar mai importante decât orice
minister – ba, am îndråzni så spunem, mai importantå chiar decât
Academia. Faptele care se petrec în „ograda” Academiei ne conving cå
una sau mai multe persoane chiar din sânul acesteia ori doar oplo¿ite sub
pulpana ei au profunde convingeri anti-eminesciene. Foarte bine, opiniile
se respectå. Dar lipsa bunului-sim¡, nu!

¥nainte de a demara alte costisitoare ¿i îndoielnice proiecte legate de
numele lui Eminescu, Academia Românå are obliga¡ia så lipezeascå måcar
situa¡ia fotografiilor acestuia, aråtând care dintre ele sunt autentice ¿i care
nu. Pentru cå, în general, cine falsificå o datå, poate fi tentat så „gre¿eascå”
¿i a doua oarå, iar o dotare specificå oferå nenumårate facilitå¡i în acest sens
(azi e pocit un chip, dar mâine poate så aparå te miri ce nou „document”). ªi,
tot fapt general valabil: cel care gre¿e¿te cu bunå-¿tiin¡å nu meritå încrederea
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¿i respectul celorlal¡i dacå, în loc så încerce så îndrepte råul produs, cautå
så-¿i mu¿amalizeze fapta.

NotåNotåNotåNotåNotå: Am scris mai sus cå, atunci când s-a fotografiat la Praga, Eminescu
era împreunå cu mama sa, cu ªerban ¿i cu Aglaia. Prezen¡a acestora este
atestatå de Matei, în scrisorile lui cåtre Corneliu Botez:

 „...mama în toatå via¡a ei s-a fotografiat numai de douå ori, odatå împreunå cu
Aglaia... la unicul pe vremuri fotograf, Otto Belig în Boto¿ani... A doua oarå, mama
s-a fotografiat la Praga sau Viena, singurå, bust, când s-a fotografiat ¿i Mihai ¿i tot
bust (subl. ns.), adicå acolo unde este scos în profil, cu muste¡ele rase ¿i cu pårul
pieptånat în sus” (20 aprilie 1909).

 „Toate fotografiile de la Praga, precum ¿i a lui Nicu, care cred cå e din Buda
Pesta sunt din vara anului 1870, adicå atunci când mama cu Aglaia, înso¡ite ¿i de
ªerban (subl. ns.) ¿i de o sorå a Cuconei Valeria, Zoica Macri (våduvå) au fost pe acolo
¿i s-au întors curând din cauza izbucnirii råzboiului franco-german” (16 mai 1909).

Apare o nepotrivire de date. Cu o unicå excep¡ie, absolut toate sursele
cercetate de noi fie atestå cå fotografia lui Eminescu pe când era student ar
data din 1869, fie nu prezintå anul, dar nici nu contrazic aceastå datare.
Uneori, autorii ajung în situa¡ii jenante, cårora nu par înså cå ar vrea så le
caute explica¡ie. De pildå, G. Munteanu afirmå neted: „¥i privim fotografia
fåcutå la Praga, în toamna anului 1869...” Când anume „toamna”? ¥n pagini
anterioare, acela¿i autor precizeazå cå prin august Eminescu era cu o trupå
de teatru la Cernåu¡i; „la întoarcerea prin Boto¿ani...” ar fi fost interceptat
de Cåminar ¿i „dus la Ipote¿ti «mai cu binele, mai cu sila»”, pentru ca
„Toamna, la 2 octombrie 1869" så se înscrie „la facultatea de filozofie din
Viena”? ¥ntr-o „agendå” atât de încårcatå, unde mai e loc ¿i pentru Praga?
Oare, dacå Eminescu fusese „capturat” de familie dupå o despår¡ire atât de
lungå, så nu fi stat la Ipote¿ti decât câteva zile? Decizia de a pleca în stråinåtate
pentru a se înscrie la o facultate n-a necesitat gândire ¿i lungi comentarii,
cunoscut fiind cå Eminovicii nu erau bancå na¡ionalå, iar Eminescu nu era
obsedat de dorin¡a de a urma ¿coli înalte? Putem vorbi cu non¿alan¡å de
„fotografia fåcutå la Praga, în toamna anului 1869", fårå a cunoa¿te contextul,
cauza ¿i modul în care ar fi ajuns Eminescu în acest ora¿?

Singurul care sus¡ine altceva este Matei, el indicând, am våzut, anul 1870.
Gre¿e¿te acesta? Posibil, dar improbabil, deoarece întreruperea unei cålåtorii
din cauza declan¿årii unui råzboi nu este un eveniment care så se petreacå
prea des în via¡a unui om, fiind – de aceea – greu de uitat. Iar råzboiul
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franco-prusian a izbucnit în vara lui 1870 (19 iulie). ¥nåsprite încå de prin
februarie, rela¡iile franco-prusiene au degenerat în conflict militar dupå
interven¡ia lui Bismark (15 iulie) în mesajul împåratului såu, Wilhelm I, cåtre
ambasadorul Fran¡ei (telegrama de la Ems – orå¿el în Renania). Cum vara
începe în luna iunie, spusele lui Matei sunt plauzibile.

¥n consens cu G. Munteanu ¿i al¡i biografi, Colectivul de autori ai
Bibliografiei Eminescu (1999) afirmå (vezi Iconografie eminescianå):

„Prima fotografie – «astrala fotografie», cum o caracterizeazå George Cålinescu
– a fost fåcutå la Praga, în 1869, de cåtre fotograful J. Tomas, în toamna în care Mihai
Eminescu se îndrepta cåtre Viena, la studii” (subl. ns.).

Nu cunoa¿tem argumentele care i-au ajutat pe bibliografi så o dateze,
dar sesizåm un detaliu geografic: spre deosebire de Budapesta, aflatå în

drumul spre Viena, Praga era dincolo de capitala Imperiului autro-ungar, la
nord-vest (aproximativ 350 de kilometri, pe calea feratå). Pentru ca Eminescu
så ajungå la Praga, nu trebuia så treacå prin Viena? ªi, chiar admi¡ând cå ar
mai fi fost o linie de legåturå paralelå, Ipote¿ti-Praga, ce motiv îl putea
determina så facå un ocol atât de lung, care låsa urme adânci ¿i în buzunarul
oricum nu foarte plin? Ce altceva ar mai fi fåcut Eminescu în capitala Cehiei?
S-a dus la Praga doar ca så se fotografieze la Tomas ¿i ca så-¿i cumpere
¡igåri, dupå care s-a întors la Viena?

Este anul 1869 înscris pe spatele vreunei copii a acestei fotografii?
Chiar a¿a så fie, cât timp nu ¿tim încå precis care exemplar este original,
Academia înså¿i oferind – dupå regulile pie¡ii de consum – mai multe
variante, cum så tragi o concluzie fermå? Asta, ca så nu mai vorbim de
faptul cå simpla existen¡å a unei ipotetice consemnåri nu garanteazå
exactitatea ei.

Unii pot spune cå nu conteazå asemenea detalii. ¥ntr-un asemenea caz,
înså, n-ar mai conta nici modificårile fåcute de Maiorescu în volumul Poesii
¿i, prin extensie, n-ar mai conta dacå, de pildå, ¿i noi ne-am permite så mai
rotunjim pe ici, pe colo, dupå gust, orice alte scrieri ori så ne mai jucåm cu
timpul, întinerind sau îmbåtrânind pe unul sau pe altul. Fårå exactitate,
certitudinea nu e decât un vis, istoria – ¿i noi, odatå cu ea – devenind un
nesfâr¿it zigzag.
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Confuzii

¥ncå din al doilea paragraf al mesajului domnului Strempel, citim:

„De multå vreme, dinainte chiar de cel de-al doilea råzboi mondial, s-a încercat
fotocopierea unor volume, mai u¿or de lecturat  (cele mai multe pagini ale poetului
sunt scrise într-o grafie de o desåvâr¿itå fine¡e ¿i prin reproducere fotograficå literele
se îngro¿au ¿i deveneau ilizibile). Abia patru sau cinci volume au putut fi utilizate sub
aceastå formå ¿i încercarea n-a putut fi continuatå” (subl. ns.).

Cum al doilea råzboi mondial a început în 1939, deducem cå prima
tentativå de fotocopiere a unor volume ar fi anterioarå datei de 1 septembrie
1939. ¥n penultimul paragraf al textului domnului Strempel, avem înså
surpriza så citim:

„Un cuvânt de spus în legåturå cu facsimilarea manuscriselor Eminescu, atât de
discutatå în ultimii ani de lume de tot felul (subl. ns.). A stat întotdeauna în centrul
vederilor Bibliotecii ¿i, cum spuneam mai sus, încå în anii 1941-1942 au fost fotografiate
mai multe volume pentru a proteja originalele” (subl. ns.).

Nici 1941, nici 1942 nu ¿tim så fie totuna cu 1939 sau vreun an anterior
acestuia. ªtim înså cå „în anii 1941-1942" guverna mare¿alul Ion Antonescu.
Dacå acesta a sus¡inut sau nu fotografierea respectivelor volume nu mai
¿tim, întrucât acest lucru nu este precizat, cu toate cå o astfel de informa¡ie
era binevenitå.

Domnul Strempel opineazå ¿i cå, prin facsimilarea manuscriselor lui
Eminescu, „în sfâr¿it, cercetåtorii aviza¡i ¿i publicul larg vor avea la
îndemânå oglinda fidelå a scrisului marelui poet” (subl. ns.). „Cercetåtorii
aviza¡i”? Dacå pânå acum acestora le era interzis accesul la manuscrise,
atunci, în ce anume sunt „aviza¡i”? Cât despre „publicul larg”, ne îndoim cå
acesta a båtut la u¿ile Bibliotecii Academiei, dupå cum ne îndoim cå va
parcurge vreodatå cele 23 de volume pe care Academia ¿i-a propus så le
tipåreascå. Dar, sigur, asta nu înseamnå cå tirajul nu va fi epuizat, cåci
bani au mul¡i, iar cotorul acestei lespezi din hârtie (35,5 cm lungime)
aratå destul de bine.
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ELOGIU HOºIEI

Scenarii penibile

To¡i ¿tim cå Maiorescu este cel care a predat manuscrisele eminesciene
Academiei Române. ¥n ¿coli suntem învå¡a¡i cå predarea ar fi fost dona¡ie,
motiv pentru care, mai mult sau mai pu¡in explicit, suntem îndemna¡i så-i
mul¡umim pentru în¡elepciune ¿i generozitate. Iar Academia Românå, la care
privim ca la soare (poate de aceea uneori nici nu mai prea vedem mare
lucru), departe de a contesta acest neadevår, îl sus¡ine cu aplombul temperat
al senectu¡ii uneori în¡elepte, alteori doar... pricepute. Dacå reducem faptele
la esen¡a lor, putem spune cå, în unele privin¡e, referitor la Eminescu, prin
tåceri de plumb sau prin repetåri riscante, Academia minte.

Så panoramåm contextul, focalizând apoi asupra detaliilor importante.
Probabil pentru a-l feri pe Maiorescu de neplåcerile includerii lui printre

infractori, a fost lansatå ¿i teoria conform cåreia Eminescu ¿i-ar fi påstrat o
vreme  manuscrisele la Sim¡ion. Inevitabil, asta a fåcut ca rela¡iile celor doi
så fie prezentate ca fiind cu mult mai solide decât o atestå documentele ¿i
relatårile unor ter¡i. Cå nu a fost vorba de o prietenie autenticå, ci de un soi
de acceptare reciprocå, ne-o aratå Eminescu, aducând vorba de, zice el,
„ceasornicul pe care l-am scos de la Sim¡ion”. Cum credem cå-l låsase gaj,
nu pentru a-l repara, rezultå cå între raporturile dintre ei nu erau foarte mult
diferite de rela¡ia lui Eminescu cu ªtrul Avrum („Mi-am scos ceasornicul
meu de aur de unde ¿edea cu chirie la pårintele ªtrul Avrum...” – epistolå
cåtre Veronica, 17 februarie 1882). Se afirmå cå, la întoarcerea din Italia,
„Timp de douå såptåmâni [Eminescu] a fost gåzduit de bunul prieten, ing.
Constantin Sim¡ion care locuia pe strada Apolodor. De fapt, acesta îi era o
veche gazdå întrucât aici Mihail Eminescu î¿i tezaurizase cår¡ile ¿i
manuscrisele pentru a nu le pierde cu ocazia deselor mutåri dintr-o locuin¡å
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în alta.” Am citat dintr-un autor anume (V. Z. Teodorescu, Bucure¿ti, pe
urmele lui Mihail Eminescu), dar ideile se regåsesc la mul¡i. Cu pu¡inå
tenacitate, se ajunge ¿i la excentricitå¡i. De exemplu, legat tot de locuin¡a lui
Sim¡ion, domnul din parantezå mai precizeazå: „Aici [la Sim¡ion] a fost unul
din refugiile lui Mihail Eminescu”.

A  vorbi de „refugiile” lui Eminescu råmâne o exagerare adolescentinå,
så-i zicem, lipsitå de orice suport documentar serios. La fel de neargumentatå
apare ¿i pårerea cå, în intervalul 27 martie – 7 aprilie 1884, Eminescu ar fi
stat la Sim¡ion ori cå acesta din urmå „îi era o veche gazdå”. Frecvent, în
sus¡inerea acestei aser¡iuni, sunt folosite douå noti¡e ale lui Eminescu ¿i o
scrisoare a acestuia cåtre Chibici. Lor le adåugåm alte douå scrisori,
adresate Emiliei Humpel de cåtre cumnata ei Clara Maiorescu ¿i, respectiv,
de Mite Kremnitz.

¥n analizarea acestor documente, vom fi obliga¡i så facem mari ocoluri.
Nu ne vom limita så punem fa¡å în fa¡å lucruri neclare sau contradictorii, ci
vom încerca så ¿i în¡elegem de ce sau cum s-a ajuns la aceste anomalii grijuliu
între¡inute.

Så parcurgem pasajele care ne intereseazå.
Noti¡ele. Una, conform lui Augustin Z. N. Pop, se gåse¿te în Manuscrisul

românesc 2255, fila 303:

„Am så vorbesc cu Sim¡ion så-mi dea odaia de alåturi de el. Am så duc un dulap
cumpårat din Târgul de vechituri […] så måsor întâi u¿a, så nu fie dulapul prea mare ¿i
så nu dea loc la supårårile câte le-am avut pânå acum. Tot acolo duc cår¡ile de la
Gaster så nu mai am nevoie a i le împrumuta. Egoist în privin¡a cår¡ilor din care mi s-a
pierdut o mul¡ime (så scriu lui Tiktin pentru Boiadgi ¿i Cipariu). Acolo, legându-mi
cår¡ile, le voi transporta încet-încet, pânå ce nu oi mai fi nici eu aici. Pânå la toamnå
mi-a succede. Atunci anun¡ cå må duc ¿i pace!”

Dacå inten¡iile au fost consemnate de Eminescu în 1882, nefiind duse la
îndeplinire, înseamnå cå a intervenit ceva care l-a determinat så-¿i schimbe
gândul. Dacå au fost fåcute în 1883, cum pare mult mai probabil, în esen¡å,
deducem cam acela¿i lucru, întrucât planul urma så se încheie abia în toamnå,
iar Eminescu a fost råpit ¿i sechestrat încå din prima lunå a verii. Deci, gândul
n-a fost pus în practicå.

Apoi, consemnårile se referå exclusiv la cår¡i, Eminescu nepropunându-
¿i så se despartå ¿i de manuscrise. Ideea cå el ar fi putut locui la Slavici,
dar cå-¿i ¡inea manuscrisele la Sim¡ion sunå a ¿agå, fiind la fel de credibilå
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cu povestea gospodinei care-¿i are bucåtåria în locuin¡a unei cuno¿tin¡e,
dintr-un alt cartier. ¥n cazul lui Eminescu ea este cu atât mai nostimå, cu cât
a råmas notorie stricte¡ea cu care acesta î¿i påzea intimitatea, inclusiv primele
forme ale operelor socotite de el ca neîncheiate.

Cealaltå însemnare, asemånåtoare, se gåse¿te în manuscrisul 2266:

„¥n orice caz iau odaie în ora¿ în care-mi mut încet, încet cår¡ile”.

Nu ¿tim care dintre cele douå consemnåri a fost scriså mai întâi, dar este
limpede interesul lui Eminescu de a-¿i muta cår¡ile de la Slavici, precum ¿i
faptul cå Sim¡ion n-a fost pentru el decât o simplå alternativå, de care pare så
fi fost interesat mai mult pentru rezolvarea unor aventuri erotice, så le zicem,
dând unor noti¡e intime, încifrate, o interpretare ce poate så parå plauzibilå,
dar care råmâne extrem de riscantå:

„Pe grasa o duc apoi acaså – la Sim¡ion ...” (manuscrisul 2292).

Indiferent ce s-ar ascunde îndåråtul acestor cuvinte, „acaså – la Sim¡ion”
råmâne ceva temporar, Eminescu nefiind genul care så-¿i împartå secretele
vie¡ii, intimitå¡ile, cu al¡ii, indiferent cine. De altminteri, ne-o spune foarte
limpede chiar el, tot în manuscrisul 2292:

„O caså în ora¿ de care så nu ¿tie nimeni. Cu douå chei. Una s-o am eu – alta
muierea la care voi ¡ine ¿i voi vrea så dorm cu dânsa. Când voi schimba muierea voi
schimba ¿i odaia respectivå. Totdeauna o caså foarte izolatå ¿i foarte ne¿tiutå de
nimenea.”

Lucrurile devin ¿i mai limpezi, când citim epistola trimiså de Slavici lui
Negruzzi la 30 martie 1872:

„Eminescu nu lucreazå nimic, – e lene¿... Cel pu¡in el zice a¿a... Eu înså nu-l cred;
el e ¿iret.”

(NotåNotåNotåNotåNotå. Se sus¡ine cå însemnårile lui Eminescu mai sus citate dateazå din
prima parte a anului 1883. Posibil. Surprinde bogå¡ia detaliilor, cåci autorul
lor era recunoscut pentru formidabila lui memorie. Pentru cineva cu o asemenea
¡inere de minte, notarea ideii de locuin¡å „de care så nu ¿tie nimeni” putea fi
suficientå pentru a-i aminti întregul plan. Dovadå alte noti¡e, precum: „ªtirbei
Rosetti Cabalå mare”, „Sluga Dimitrie – plan scenå tragicå” etcetera. Pentru



474 Nr. 6-9Semnele timpului

cine cite¿te asemenea noti¡e, în ciuda aparen¡elor, marea ¿i eterna necunoscutå
va fi måsura în care consemnårile con¡in informa¡ii despre Eminescu însu¿i
sau au un tâlc nebånuit, pe care numai el l-a ¿tiut.)

Scrisoarea cåtre Chibici. La 20 octombrie 1884, Eminescu îi adreseazå
lui Chibici o epistolå, al cårui principal mesaj este urmåtorul:

„Dragå Chibici, // De vreme ce residez la hotel «România»… e lesne de în¡eles cå
nu am unde pune lucrurile mele, încât ar fi foarte bine dac-ai påstra tu încå câtva timp
a¿a-numita mea ladå, de¿i presupun cå acest lucru nu e tocmai plåcut (…) 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 îndrepta, dacå e cu putin¡å så se-ndrepte vrodatå” (subl. ns.).

¥nainte de orice, så låmurim un lucru. ªi despre Chibici se afirmå cå ar fi
fost prieten intim cu Eminescu, aducându-se drept argument amintiri precum
cele ale lui Slavici, care scrie cå, la Viena, „unul din cei mai buni prieteni ai
lui era era Chibici-Râvneanu, pentru cå acesta era sufletul veseliei când
petreceam împreunå” (vezi Eminescu la Viena). Reamintim cå asta, afarå de
faptul c-o spune contradictoriul Slavici, se petrecea în perioada studen¡iei,
când tinerii români afla¡i la studii în stråinåtate erau vâna¡i cu ochi ageri, de
cunoscåtori, de unii politicieni din ºarå, între care ¿i vârfurile Junimii. Cui a
uitat, îi amintim cå Negruzzi a mers la Viena special pentru a-l întâlni pe

Eminescu, ale cårui poezii (Venere ¿i Madonå ¿i Epigonii) treziserå un mare
¿i firesc interes pentru persoana autorului lor („Având a pleca în acea varå la
båi în Austria, hotårâi så må opresc la Viena câtva timp pentru a face cuno¿tin¡å
cu Eminescu ¿i a petrece cu dânsul o bucatå de vreme”).

Cronologic vorbind, altå „dovadå” privind strânsa prietenie a lui Eminescu
cu Chibici ar fi o carte de vizitå a celui dintâi, pe care scrie doar: „Chibici,
// Du-te, du-te, du-te cu Sim¡ion unde te cheamå”. ¥n sfâr¿it, a treia pieså o
reprezintå epistola trimiså acestuia de la Döbling, pe la mijlocul lui ianuarie
1884. Este o excep¡ie, care nu se datoreazå prea bunelor lor rela¡ii, ci are o cu
totul altå cauzå:

„Doctorii mi-au spus cå trebuie så-¡i scriu ¡ie în privirea aceasta”.

Prin urmare, Eminescu nu i s-a adresat lui Chibici precum celui mai bun
prieten al lui, ci, pur ¿i simplu, pentru cå n-a avut de ales. Precizarea lui
Eminescu explicå ¿i de ce, în octombrie 1884, i-a cerut tot lui Chibici så ia
lada de la Sim¡ion, pe ambii ¿tiindu-i implica¡i în povestea lui. Cât de bun
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„amic” i-a fost Chibici lui Eminescu ne-o dovede¿te ¿i telegrama trimiså lui
Maiorescu, la 19 aprilie 1884:

„Eminescu instalat la Pompiliu. ¥n drum a avut semne foarte suspecte de recidivå.
Doresc sårbåtori fericite. Chibici.”

Cum am mai spus, respectivele „semne foarte suspecte de recidivå” råmân
simple – dar grele – cuvinte, nelegate de vreo faptå concretå anume. Ele ar fi
apårut numai „în drum”, când unic martor era Chibici, dispårând subit ¿i
total în clipa coborârii pe peronul gårii din Ia¿i.

Epistola Mitei Kremnitz cåtre Emilia. A fost expediatå pe 26 martie
1884, într-un moment în care cele douå nu se aflau în cele mai fericite rela¡ii,
Emilia acuzându-i pe oamenii importan¡i ai vremii de pasivitate fa¡å de soarta
lui Eminescu. ¥ntre altele, Mite scrie:

„Cu scrisoarea ta am fost aståzi la Regina, ea [a] cetit-o ¿i a promis så vorbeascå
chiar aståzi cu ministrul, la Academie. 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” (subl. ns.).

[¥n Amintiri fugare despre Eminescu (1893), Mite va min¡i cu neru¿inare:

„Dupå ce ie¿i din ospiciul de la Viena ¿i, în drum spre Ia¿i, se opri o zi la Bucure¿ti
– o petrecu aproape toatå cu noi – l-am dus la Regina, care-l îmbårbåtå din toatå inima...”

¥n realitate, Eminescu a stat în Capitalå din 27 martie pânå la 7 aprilie ¿i
n-a vrut så vadå pe niciunul dintre vechii „amici” (cu sau fårå fustå). La fel,
este fals cå Eminescu ar fi fost primit de reginå. Mite minte sfruntat, dar
spusele ei sunt luate de bune, nu atât pentru cå era nem¡oaicå, cât pentru cå
a fost una dintre slugile intelectuale ale Casei Regale.]

Epistola Clarei cåtre Emilia. Prin preajma întoarcerii lui Eminescu din
Italia (27 martie 1884), Clara Maiorescu îi scrie cumnatei sale Emilia, referitor
la ¿ederea acestuia în Capitalå (sublinierea ne apar¡ine):

„Dragå Emilie,
Probabil cå Titus nu ¡i-a putut scrie, fiind cople¿it de treburi (überhetzt). 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. E speran¡å cå se va låsa convins pe urmå pentru [cuvânt
necete¡, pe semne] Iassy.
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Spre sfâr¿itul såptåmânii viitoare, pe Joi sau Vineri, va sosi probabil la Bucure¿ti.
Se a¿teaptå înså veste dela Chibici, care e foarte laconic.

Cu cele mai bune salutåri // Clara // Joi.”

Credem cå scrisoarea dateazå din 22 martie, deoarece Eminescu a revenit
în Capitalå mar¡i, 27 martie. Plasarea ei cu o såptåmânå în urmå (15 martie)
ar fi hazardatå, deoarece asta ar însemna cå Eminescu ¿i-ar fi întârziat
venirea, ceea ce nu corespunde cu arzåtoarea lui dorin¡å de a ajunge cât
mai iute în ºarå.

¥n ceea ce prive¿te sursa, precizåm cå ambele texte ale scrisorilor trimise
Emiliei Humpel au fost date publicitå¡ii de C. Meissner, care le-a inserat în
articolul Despre T. Maiorescu ¿i Mare¿al Averescu, dar mai ales despre
M. Eminescu (Convorbiri literare, mai 1937). Potrivit lui Meissner, acestea
fac parte dintr-un set de 16 scrisori (unele întregi, altele ciopâr¡ite) „din
coresponden¡a råmaså dela defuncta Emilia Humpel, sora lui Titu Maiorescu”.
De¿i în continuare vom folosi pår¡i din unele dintre aceste scrisori, nu
excludem posibilitatea ca transcrierile lui Meissner så redea identic con¡inutul
textelor originale. Pentru a ne explica pruden¡a, apelåm la for¡a exemplului,
a¿ezând fa¡å în fa¡å douå variante ale aceluia¿i text (subliniem informa¡ia pe
care fiecare dintre acestea o con¡ine în plus fa¡å de cealaltå):

Maiorescu: „Joi 20 Oct./1 Noem. 1883. Aståzi, la ora 9 diminea¡a, am
fost la garå la plecarea la Viena a lui Eminescu cu Chibici ¿i cu un îngrijitor.
– Soare admirabil, dar de la ora 7 diminea¡a. – 1o R.

Seara, J. Negruzzi, Gane, Misir, Annette, Caragiali. – Mai târziu Lecomte
¿i P. P. Carp, ministrul nostru la Viena, sosit acum de la Viena.”

Meissner: „Azi, la ora 9 diminea¡a, am fost la garå, unde plecau
Eminescu cu Chibici ¿i un påzitor la Viena. Bietul om.”

T. L. Maiorescu

C Meissner
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¥ntre a te bucura de soare ¿i a ofta compåtimitor så nu fie nici o diferen¡å?
Când cite¿ti, î¡i po¡i imagina cå Meissner o fi apelat la manuscrisul
¥nsemnårilor zilnice, fåcând propria traducere. Ne-am uitat ¿i noi peste text,
dar n-am gåsit decât ceea ce am prezentat mai sus ¿i ceea ce se regåse¿te ¿i în
facsimilul alåturat.

Cine adaugå aici un cuvânt, cum face Meissner, poate adåuga (tåia) ¿i în
altå parte. De altfel, spre sfâr¿itul articolului såu, Meissner mårturise¿te:

„Am reprodus tot ce mi s’a pårut mai convingåtor pentru dovedirea grijii familiei
Maiorescu fa¡å de nenorocirea ce-l lovise pe acela «care este ¿i va råmâne cea mai
înaltå încorporare a inteligen¡ei române»”.

A o a¿eza pe Emilia Humpel (¿i chiar pe so¡ul acesteia) pe aceea¿i treaptå
cu frate-såu Titus ¿i cu Mite Kremnitz råmâne o nedreptate greu de catalogat.
Emilia a avut nu numai sim¡ire, ci ¿i mult bun-sim¡. Ceilal¡i...

Eminescu – min¡it în fa¡å

La primå vedere, informa¡iile din documentele prezentate s-ar lega într-un
întreg coerent, un cititor mai gråbit putând în¡elege din ele cå, în 1883, din
proprie voin¡å, Eminescu a început så-¿i care cår¡ile la Sim¡ion, dar cå nu a
apucat så le ducå pe toate, deoarece l-ar fi lovit nebunia. Când s-a întors în
ºarå de la tratament, le-ar fi regåsit acaså la Sim¡ion, unde ar fi ¿i dormit în
zilele petrecute în Bucure¿ti ¿i unde grijuliii lui „amici” le transportaserå între
timp. ¥n consecin¡å, s-ar putea deduce cå, dupå ce l-a întrebat pe Chibici din
ospiciul lui Leidesdorf (12 ianuarie 1884): „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”, Eminescu ar fi primit råspunsuri lini¿titoare, fiind asigurat cå „amicii”
s-au îngrijit de toate lucrurile lui, pe care stabiliserå de comun acord så le
depoziteze temporar la Sim¡ion. Când a plecat spre Ia¿i, Eminescu nu ar fi
luat cu sine întreg calabalâcul, din bunul motiv cå, înainte de toate, trebuia
så-¿i gåseascå acolo o gazdå pe placul ¿i pe buzunarul lui. Lucrurile s-ar fi
tergiversat, apoi, dintr-un motiv necunoscut, l-a rugat pe Chibici, „prietenul
lui intim”, så le preia temporar de la Sim¡ion ¿i så le mai påstreze o vreme,
pânå ce se va muta de la hotel, închiriind o locuin¡å în Ia¿i.

Nimic mai neadevårat decât aceastå explica¡ie, foarte plauzibilå în situa¡ii
normale! ¥n realitate, cu excep¡ia anun¡urilor Clarei ¿i Mitei Kremnitz privind
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preconizata ¿edere a lui Eminescu la Sim¡ion, singurele puncte comune al
textelor de mai sus sunt numele celui din urmå ¿i/sau lada (alteori, låzile) lui
Eminescu. ¥n rest, documentele diferå profund, întrucât se referå la perioade
de timp ¿i la ac¡iuni diferite. ¥n plus, avem enun¡ate anumite gesturi, dar nu
¿i motiva¡iile lor.

Primele absen¡e frapante dintr-un atare scenariu (de bun-sim¡, aparent)
sunt întrebårile legitime: de ce a fost necesar ca bunurile lui Eminescu så
påråseascå locuin¡a lui Slavici, „amicul lui intim”, mai ales dacå erau a¿a de
pu¡ine precum se zice? ¿i de ce la Sim¡ion ¿i nu la Maiorescu, bunåoarå, la
Negruzzi sau la sediul revistei Convorbiri literare? Trecem peste ele ¿i
întrebåm altceva, mult mai important: când a aflat Eminescu cå „lada” lui

ar fi ajuns la Sim¡ion? (Cum i s-a justificat mutarea acesteia poate fi relevant
dar conteazå mai pu¡in acum.)

Så-i fi scris Chibici la Viena? Teoretic, nu ar fi imposibil, înså nimeni nu
a auzit de o atare epistolå ¿i nimic nu ne îndrituie¿te så-l suspectåm pe Chibici
de atâta amar de elegan¡å ¿i independen¡å. Cert este cå Eminescu îi scrie lui
Chibici, dar prime¿te råspuns de la Maiorescu, care plimbå pe hârtie multe
fraze în¿elåtoare, dar nu aduce niciodatå vorba despre bibliotecå sau
manuscrise, de¿i era clar cå acestea  îl fråmântau în primul rând pe Eminescu.

¥n consecin¡å, de-ar fi så luåm în calcul måcar ¿i numai materialul
documentar ultra-vânturat, am putea afirma în lini¿te cå, atunci când a fost

informat cå lada lui s-ar gåsi la Sim¡ion, Eminescu nu se mai gåsea în

ospiciul din Viena.
Så fi aflat de la Chibici, în timpul cålåtoriei în Italia? Ar pårea foarte

posibil, chiar dacå Chibici laså så se în¡eleagå cå nu a fost deloc o excursie
(„prive¿te înså cålåtoria în Italia ca cea mai nenorocitå idee ¿i må
du¿måne¿te cå l-am adus aici”). Dar principala condi¡ie ce trebuia îndeplinitå
pentru ca ipoteza så reziste este aceea ca însu¿i Chibici så fi cunoscut acest
lucru. Or, scrisoarea Clarei ne face så ne îndoim cå acest fapt era posibil, ea
prezentând mutarea lucrurilor lui Eminescu acaså la Sim¡ion ca pe o ultimå
noutate dinaintea sosirii lui Eminescu – deci, un fapt care se derulase pe
când Chibici lipsea din ºarå.

Dar o dovadå ¿i mai puternicå ne oferå chiar Chibici. ¥n coresponden¡a
cu Maiorescu (atâta câtå a ajuns ¿i la noi), Chibici, bine dresat de magistru,
prezintå strådaniile lui de a-l convinge pe Eminescu så nu se mai întoarcå în
Bucure¿ti, într-o scrisoare datatå 14 martie 1884:

„¥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,
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au contribuit foarte mult la declararea boalei, nici alte considerente... n-au putut
schimba aceastå a lui hotårâre.

Ziua sosirii noastre în Bucure¿ti nu o pot indica; totul depinde de la vroin¡a lui
Eminescu. La 17/29 cr. plecåm din Floren¡a spre Viena, unde, dupå prevederile mele,
vom ajunge pe la 5 sau 6 aprilie st. nou; încolo nu este nimic cert.

Am ståruit pe lângå Eminescu ca så scrie câteva rânduri d-lui Slavici rugându-l
så-i pregåteascå, sau mai bine zis, så-i închirieze undeva o locuin¡å, spre a nu fi nevoit
a trage la hotel la sosirea în Bucure¿ti; se vede înså cå preferå a sta la hotel, cåci tot îmi
råspunde cå n-are ce scrie d-lui Slavici” (subl. ns.).

¥ncepem prin a sublinia men¡ionarea de cåtre Chibici a unor misterioase
„alte considerente”, pe care le-a folosit spre a-l determina pe Eminescu så
meargå oriunde în ºarå, numai la Bucure¿ti nu. Så fi fost promisiuni? Så fi
fost amenin¡åri voalate? Ceva prea låudabil nu putea så fie, din moment ce
Chibici se fere¿te så scrie. Din coresponden¡a scåpatå de lunga ¿i puternica
mânå maiorescianå rezultå cå nu doar magistrul îl prefera pe Eminescu departe
¿i cât mai neimplicat în via¡a socialå, sosirea lui producând ceva furnicåturi
la nivel înalt.

Dacå hotårârea lui Eminescu de a reveni în Capitalå fusese luatå abia la
14 martie ¿i doar dupå discu¡ii contradictorii, evident cå Chibici nu putea så
o prevadå cu o lunå în urmå, la 14 februarie, când plecaserå împreunå în
Italia. ¥n consecin¡å, nici plånuita ¿edere la Sim¡ion ¿i, de aici, nici pretinsa
mutare a bibliotecii ¿i a manuscriselor lui Eminescu în locuin¡a acestuia nu-
i puteau fi cunoscute lui Chibici înainte de-a coborî pe peronul Gårii de
Nord. Iar dacå Eminescu nu a aflat nici de la el, nici de la Maiorescu cå
bunurile lui s-ar gåsi la Sim¡ion, deducem cå nu a primit noutatea pe când

mai era în stråintate ¿i cå sursa acestei ¿tiri nu a fost Chibici.
Atunci, så ne gândim cå, potrivit contextului de mai sus, informa¡ia i-ar

fi parvenit curând dupå sosirea în Bucure¿ti, la 27 martie 1884? Så ni-l
imaginåm acaså la Sim¡ion, unde gazda îi aratå locul în care, cu dragoste
frå¡eascå, i-a stivuit låzile cu cår¡i de care vorbe¿te Clara, precum ¿i
manuscrisele? Biografii asta ne cer, dar nu mai suntem atât de ne¿tiutori
încât så credem o asemenea minciunå grosolanå.

De ce minciunå? Pentru cå a¿a spun Eminescu ¿i Missir. Concret, la
13 mai 1884, acesta din urmå expediazå pe adresa lui Maiorescu o detaliatå
scrisoare-raport, în care citim referitor la Eminescu:

„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.).
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¥nainte de toate, remarcåm cå analiza atentå a acestor cuvinte a fost ¿i
continuå så fie cu grijå ocolitå de biografi ¿i de domni precum G. Strempel,
care sar cu agilitate peste aceastå precizare – probabil, pentru cå nu sluje¿te
teoriilor lor.

Relatarea lui Missir convinge cå, atunci când s-a întors în Capitalå dupå
sechestrarea de la Viena, Eminescu nu numai cå nu ¿i-a revåzut lada cu
manuscrise, dar nutrea convingerea cå „s-a împrå¿tiat totul ¿i nu se mai ¿tie
ce s-a fåcut”. Cu alte cuvinte, Eminescu a fost min¡it. A crezut el înså acea
minciunå? Nu se poate råspunde afirmativ nici måcar în ipoteza în care ar fi
fost convins de propria nebunie, cåci nu trebuie så fii geniu ca så te întrebi: se
putea „împrå¿tia” totul, fårå a se mai ¿ti de urma a ceva? Era casa lui Slavici
un de¿ert, iar cår¡ile lui Eminescu boabe de nisip, ca så disparå în mod natural,
la simplå adiere de vânt? Nici unul dintre biografi nu s-a aråtat nedumerit de
faptul cå Eminescu nu l-a întrebat pe Slavici absolut nimic în legåturå cu
cår¡ile ¿i cu manuscrisele, de¿i era limpede cå nu puteau fi luate din casa
acestuia fårå acordul lui.

Dar Eminescu nu a fost singura persoanå min¡itå. Drept dovadå, în aceea¿i
epistolå din 13 mai 1884, Missir opina naiv ¿i prietenos:

„Despre partea cår¡ilor lui n’ar fi råu dacå s’ar da de urma lor ¿i s’ar aduna la un
loc, d[e] ex[emplu] la Chibici ¿i i s-ar scrie lui de-a dreptul cå i se ¡in cår¡ile la dispozi¡ie
¿i cå le poate avea oricând va voi. A se trimite acum aice n-ar fi bine, fiindcå Burlå, în
casa cåruia ¿ede Eminescu, nu e prea gospodar ¿i n-are unde så le punå; ¿-apoi în
vacan¡å, poate ca Eminescu så se mute în locul lui Pompiliu, care pleacå (la Keskemet),
sau în odaia mea».”

Textul aratå cât de dezinforma¡i erau „amicii” ie¿eni, oricât de loiali i-ar fi
fost ei lui Maiorescu: însu¿i Missir, legåtura directå a acestuia în cazul
Eminescu, nu ¿tia nici måcar confiden¡ial ca dispåruta bibliotecå så se fi gåsit
la Sim¡ion sau în altå parte (de junimi¿tii de rând ce så mai vorbim?). De
aceea, el sugereazå så li se dea cår¡ilor „de urmå”, pentru a se „aduna la un
loc”. Implicit, aceastå stare de lucruri  presupune ¿i o „intoxicare” a presei, fie
¿i numai pe considerentul cå unii dintre „amici” erau (¿i) gazetari, mul¡i
ajungând înså så publice neadevåruri doar pentru cå nu cuno¿teau realitatea.

¥n raportul cåtre Maiorescu, Missir se referå numai la cår¡i, nu ¿i la
manuscrise, de a cåror existen¡å poate cå nici nu ¿tia (sau, mai exact, nu
bånuia cât de numeroase erau). A inten¡ionat Eminescu vreodatå så le
depoziteze în alt loc decât acela în care locuia?
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Când îi scrie lui Chibici de la Döbling (12 ianuarie 1884), înainte de
orice, se intereseazå de soarta cår¡ilor ¿i a manuscriselor, cerând så i se spunå:

„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.).

Sare în ochi temerea cå „amicii” îi fåcuserå pierdute „cår¡ile ¿i lada”,
unul dintre motive putând fi tocmai con¿tientizarea importan¡ei con¡inutului
acelei låzi. Timpul avea så probeze cå teama îi era perfect întemeiatå, pânå
la moarte el nemaiavând bucuria så foloseascå o paginå, måcar, din cele

peste 15.000 predate de Maiorescu Academiei Române, dupå 19 ani de la
data însu¿irii lor prin rapt! Pe de altå parte, cum emo¡iile privind soarta acelor
documente ar fi complet nejustificate într-o situa¡ie normalå, apare întrebarea:
¿tia Eminescu, de pe atunci, cå era „un om sacrificat”, dar încå nu-¿i pierduse
orice speran¡å? ¥n¡elesese cå noti¡ele lui, de tipul „Tot ce voi afla în Ardeal,
scriu cu legåturi sanscrite”, o datå descoperite de cei care îl internaserå,
aveau så-l coste nu numai libertatea?

„Totdeauna gata så-nfrunte greutå¡ile
de ori¿ice fel”

Interesantå este ¿i referirea lui Eminescu la ceas. Aceastå punctare aduce
a aten¡ionare cå n-a uitat de existen¡a lui ¿i a detaliilor, în general, ¿i, de
aceea, se aflå în diplomaticå contradic¡ie cu o altå afirma¡ie, din aceea¿i
scrisoare:

„Mi-aduc în adevår aminte c-am venit cu tine în tren, dar încolo nu mai ¿tiu nimic
decât cå am stat închis ¿i am suferit nu numai de halucina¡iuni, ci ¿i mai mult încå de
foame” (subl. ns).

Aceastå frazå a fost folositå exclusiv pentru a demonstra cå Eminescu ar
fi recunoscut propria nebunie. Credem cå lucrurile nu stau deloc a¿a, atari
cuvinte având un rol tactic, så zicem, într-o epistolå la a cårei formå finalå
trebuie så se fi ajuns prin cizelarea a multe ciorne. ªi vom explica de ce.

„¥ncolo nu mai ¿tiu nimic” pare o declara¡ie smulså sub presiune. Pentru
avocatul Maiorescu, om al înscrisurilor (pe care, dupå nevoi, le folosea sau
le fåcea dispårute), aceste cuvinte erau o adevåratå poli¡å de asigurare,
semnatå de un om despre care Slavici afirmå:



482 Nr. 6-9Semnele timpului

„Eminescu nu era în stare så mintå... (...) Vorba lui era vorbå ¿i angajamentul luat
de dânsul era sfânt. Niciodatå el nu lua asupra sa sarcini pentru care nu se socotea
îndeajuns pregåtit ori pe care nu era gata så le poarte cu toatå inima” (Eminescu-omul),

în alt context prezentându-l astfel:

„Adevårul e cå el era om care tråie¿te mai mult pentru al¡ii decât pentru sine
însu¿i, vede toate cele ce se petrec împrejurul lui, judecå drept, se bucurå de cele bune
¿i ståruie cu îndåråtnicie pentru înlåturarea celor rele, deci nu numai poet ¿i cugetåtor
cu vederi bine låmurite, ci totodatå ¿i om de ac¡iune înzestrat cu bun-sim¡ practic, care
¿tie så-¿i aleagå mijloacele ¿i e totdeauna gata så-nfrunte greutå¡ile de ori¿ice fel” –
subl. ns.; (Eminescu la Viena).

Omul descris de Slavici nu este un poet cu capul în nori (¿i, de altfel,
autorul insistå asupra acestei gre¿ite percep¡ii, încercând s-o corijeze). Este
adevårat cå în lumea din noi se petrec multe lucruri pe care nu le pricepem
sau nici nu le sesizåm, dar nu credem cå firea omului poate fi strivitå, anulatå
complet nici måcar de boala psihicå autenticå, cåci atunci n-ar mai fi bolnavi,
ci clone ale unui singur pacient. Un luptåtor înnåscut (¿i gazetåria lui Eminescu
dovede¿te cu asupra de måsurå cå aceasta era plåmada lui) poate traversa
clipe grele, de pråbu¿ire (om este!), dar î¿i va reveni mereu. Dacå vehemen¡a
lui se reduce uneori sau chiar dispare, explica¡ia modificårii nu este, neapårat,
de naturå patologicå, putând fi o dovadå cå într-adevår avea un „bun-sim¡
practic” ¿i cå, atunci când „nu se socotea îndeajuns pregåtit” så lupte cu
anumite for¡e, „¿tia så-¿i aleagå mijloacele”, temporara lui re¡inere fiind,
pentru moment, modalitate tacticå, nu abandonare a luptei.

Eminescu scrie: „¥ncolo nu mai ¿tiu nimic”. Reamintind cå, atât în
Bucure¿ti, cât ¿i la Viena internarea lui s-a fåcut pe furi¿ ¿i în total dispre¡ fa¡å
de Lege, întrebåm: care ar fi probele care så impunå eliminarea ipotezei cå,
dupå luni de îndârjire zadarnicå, convingându-se (cu sau fårå temei) cå era
uitat de o lume ipocritå într-un balamuc în care nu îl adusese boala, ci ura
adversarilor, Eminescu declarå prin aceste cuvinte cå este capabil så lase în
urmå tot råul cåruia îi cåzuse victimå – adicå, så uite, dacå nu så ¿i ierte?

El declarå cå ar fi suferit „de halucina¡iuni”, dar diminueazå cu tâlc
for¡a afirma¡iei, adåugând cå respectivele halucina¡ii erau mai nesemnificative
decât foamea pe care a fost obligat så o îndure, fapt care aproape le anuleazå.
(¥n mod similar procedeazå ¿i când întreabå, la fel de mali¡ios: „Cine plåte¿te
pentru mine aici ¿i cine are grijå de mine?”, a doua jumåtate fiind o umpluturå,
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o auto-ironizare menitå så îndulceascå prima întrebare, care s-ar putea citi:
cine are atâta interes så råmân aici, încât ia asupra lui toate cheltuielile?

Iar câteva rânduri mai încolo adaugå cå este supus unui regim „cu totul fårå
folos atât pentru mine cât ¿i pentru amicii cari au binevoit a se interesa de
mine ¿i a må trimite aici” – halal bunåvoin¡å!)

Halucina¡ie: „Când cineva vede, gustå sau simte un lucru care nu existå, sau când
aude sgomote cari nu sunt în realitate, zicem cå are alucina¡iune. Alucina¡iunile sunt
produse de diferite tulburåri ale sistemului nervos. Alucina¡iunile pot exista ¿i atunci
când a pierit auzul, mirosul ¿i vederea; ele pot exista fårå ca omul så fie atins de nebunie,
mai ales în momentul trecerii de la veghere la somn ¿i în minutul de¿teptårii” (vezi
Doctorul de caså).

Altfel spus, când are halucina¡ii, insul tråie¿te într-o lume paralelå cu cea
realå. Poate respectivul om så-¿i dea seama cå are halucina¡ii? Are el
certitudinea cå percep¡iile lui sunt lipsite de obiect? Nu, cåci ar însemna cå
planul con¿tientului func¡ioneazå, caz în care vedenia nu mai e vedenie,
devenind imagina¡ie controlatå. Se putea Eminescu convinge singur cå ar fi
avut vedenii, con¿tientizând existen¡a lor sau pentru asta era nevoie de cel
pu¡in încå o persoanå, cu care så discute în contradictoriu? ªi, mai ales, în
ce au constat halucina¡iile la care se referå? Ce anume sus¡inea Eminescu cå
s-ar fi întâmplat, iar unii contestau, stråduindu-se så-l convingå cå ar gre¿i?
Era vorba de modul în care ajunsese la ªu¡u ¿i de persoanele implicate?
Posibil, dacå ne amintim mårturia Liviei Maiorescu (sublinierile ne apar¡in):

„Când ne apropiaråm de cupeu, påzitorul  deschise fereastra. Eminescu întinse
îndatå bra¡ele afarå, se puse la fereastrå ¿i fåcându-¿i un «ochean» (cuvântul românesc
în ghilimele în textul german) din degetul cel gros ¿i din aråtåtorul ambelor mâini
ce-l ¡inea la ochi ¿i râzând foarte înveselit spuse lui Papa: «Dr. Robert Mayer, marele
moment, o conspira¡ie ¿i acolo marea domni¿oarå»; apoi scuipå de câteva ori, începu
så râdå ¿i se a¿ezå. Påzitorul ridicå geamul ¿i E. continuå så vorbeascå, scuipå apoi de
douå ori în geam. ¥n momentul plecårii îl nelini¿ti fluieratul ¿i sunatul ¿i începu så
strige «Argus»; nu se ridicå înså de pe canapea” (epistolå trimiså Emiliei Humpel,
la 20 octombrie 1883).

Disponibilitatea lui Eminescu pentru dialog nu prea poate fi contestatå,
dar pe nimeni nu surprinde tåcerea celorlal¡i. Relatarea parcå prezintå un
personaj care chiar dacå fierbe în sinea lui, încearcå så ascundå acest lucru,
ironizându-l pe cel care-l ¡ine captiv. Dar acesta nu-i råspunde în nici un fel.
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Poate nici nu se uitå în ochii lui. Ultimul strigåt al pasagerului din cupeu n-a
fost rodul vreunei nelini¿ti, cum crede Livia, ci al unui nemåsurat dispre¡,
numele Argus fiind în respectivul context o adevåratå invectivå. Ei, ¿i? Golit
de mult de freamåtul unui suflet ales, Maiorescu nu se simte ofensat, ci
eliberat. ¥n sfâr¿it, poate så plece acaså, så noteze în jurnal reu¿ita zilei. Are
încå o dovadå cå Eminescu e „nebun”.

Copilå încå, Livia Maiorescu încheie epistola mårturisindu-¿i nedumerirea,
sincera tulburare pe care a avut-o la (re)vederea lui Eminescu, fiind suficient
de limpede cå în imagina¡ia ei, datoritå celor pe care le tot auzise în caså,
acesta trebuie så fi aråtat cumplit:

„La drept vorbind, nu prea voiam så merg la garå, te ståpâne¿te un sentiment atât
de dureros pentru el, acesta înså dispare cu totul la vederea-i. 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.”

Când, imediat dupå aceste cuvinte, adaugå: „Sutzo crede cå nu prea e
speran¡å de îndreptare”, Livia se face ecoul tatålui ei. Informa¡ia nu numai
cå nu-i parvenise direct de la ªu¡u, ci prin mijlocirea lui Maiorescu, care
avea ¿i el fixul lui foarte sånåtos, dar era ¿i frapant contraziså de constatårile
ei nemijlocite, de care ai zice cå se teme.

Cu excep¡ia scrisorii lui Eminescu cåtre Chibici, despre halucina¡iile celui
dintâi se vorbe¿te pentru prima oarå abia în 1914, cu ocazia publicårii studiului
lui I. Gråmadå – aflat în stråinåtate pe banii grupului condus de Maiorescu.
El este cel care a publicat fragmente dintr-o a¿a-ziså fi¿å medicalå, pe care
le-ar fi ob¡inut direct de la doctorul Obersteiner, la Viena, precizând cå „restul
din jurnal nu poate fi dat publicitå¡ii”. Trebuie så fi fost chestiuni grele la
mijloc! Ca så n-avem ce regreta, întrebåm: chiar exista acel „rest”?

La 31 decembrie 1883, Eminescu constatå
cå fusese jefuit de „editorul” Maiorescu

Cei care au organizat råpirea ¿i sechestrarea lui Eminescu au ¿tiut încå
din 28 iunie cå acesta nu-¿i va mai vedea în veci manuscrisele. Cea mai clarå
dovadå în acest sens este faptul cå nu i-au mai returnat nici måcar o filå, iar
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atunci când el s-a interesat de soarta manuscriselor lui, Maiorescu i-a råspuns
prin tåcere. O asemenea decizie nu o puteau lua Sim¡ion (personaj mårunt,
care – foarte probabil – n-a priceput niciodatå prea bine de ce a fost Maiorescu
atât de atras de manuscrisele „amicului” Eminescu), Chibici, Missir sau al¡ii
de talia lor. Interesul pentru aceste documente impunea ¿i o parcurgere a lor de
cåtre Maiorescu însu¿i, care, în chestiuni importante, nu se låsa pe mâna altora.
De aceea, putem bånui cå Maiorescu a plecat spre Bra¿ov numai dupå ce
Eminescu fusese sechestrat. Dacå lada acestuia fusese chiar în acea zi aduså la
el acaså, în strada Mercur 1, nu ¿tim, dar este posibil. Pe de altå parte, Slavici
î¿i revendicå ¿i el „meritul” de a-¿i fi bågat nasul printre hârtiile lui Eminescu
(dupå sechestrarea acestuia), a¿a cå, la fel de bine, s-ar putea så fi råmas la
acesta, pânå la întoarcerea magistrului din voiaj.

Reluåm una dintre frazele-cheie din scrisoarea trimiså de Eminescu lui
Chibici, din ospiciul lui Leidesdorf:

„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”.

Pe lângå alte considera¡ii posibile pe marginea acestor cuvinte, se observå
¿i o ciudå¡enie: Eminescu disocia ideea cå bunurile i-ar fi „în oarecare
siguran¡å” de putin¡a de a mai intra în posesia lor. Deci, el ¿tia cå nu ajungea
doar ca acestea så fie conservate, pentru a avea garan¡ia cå-i vor fi returnate.
Simplul fapt cå întreabå dacå sunt sau nu „în oarecare siguran¡å” aratå cå nu
se ¿tia înconjurat de prieteni. Asta, pe de-o parte. Pe de altå parte, cu douå
såptåmâni în urmå, la 31 decembrie 1883, tocmai primise vizita de „un minut”
a lui Maiorescu, sosit la Döbling:

„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... 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. (...)

¥mi sunt dar necunoscute måsurile pe cari d. Maiorescu va fi binevoit så le ia în
privirea-mi ¿i våd pe de altå parte cå doctorii de la institut nu ¿tiu asemenea nimic, ci
se mårginesc a-mi cita numele d-sale ¿i al tåu, ceea ce – în izolarea în care må aflu – nu
e de naturå a må satisface” (12 ianuarie 1884).

Subordonarea medicilor vienezi fa¡å de Maiorescu – omul care îi plåtea
(sau, mai sigur, prin care le veneau banii) – este evidentå. Totodatå, reiese
limpede cå „pacientul” ¿i „musafirul” lui nu conversaserå nici måcar pe
marginea volumului Poesii, editat de Socec cu doar câteva zile în urmå ¿i
adus de magistru în „dar” (în epistola cåtre Chibici, Eminescu nici nu-l
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aminte¿te). Iar între coper¡ile acestuia Eminescu a dat ¿i de o mul¡ime de
poezii încå neîncheiate ¿i ale cåror variante se gåseau numai în lada de care
îl întreabå pe Chibici. ¥n consecin¡å, aceste cuvinte ale lui Eminescu cuprind
o cotå de nelini¿te disperatå, el ¿tiind acum prea bine cå manuscrisele lui
ajunseserå în mâinile lui Maiorescu. Cunoscând despre acesta lucruri de care
noi poate încå nu avem habar, îngrijorarea lui era cu atât mai legitimå.
¥ntrebarea „dacå pot spera så le mai revåd” se justificå tocmai din acest

motiv, cumulat cu inten¡iile evidente exprimate în prefa¡a volumului abia
tipårit, precum ¿i cu anumite påreri deloc mågulitoare pe care Eminescu le
avea despre magistru. Le repetåm, cåci prea sunt ocolite ¿i nebågate în seamå:

„D. Maiorescu a cåutat så-mi impue modul såu de a vedea... (...) 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...”

Ce så fi avut Eminescu de comunicat intim ¿i sincer cu un asemenea om,
oricât de cult ar fi fost el? Ce sim¡iri comune i-ar fi putut uni vreodatå?

Pove¿ti bibliotecåre¿ti

Så ne întoarcem la spusele domnului director general G. Strempel, care
istorise¿te atât de cursiv ¿i de sigur pe sine ireala plimbare a manuscriselor
eminesciene, prin întreaga Capitalå, din loca¡ie în loca¡ie ¿i de la „amic”
la „amic”:

„De la Sim¡ion – mai scrie acesta –, care n-a fost implicat prea mult în îngrijirea lui
Eminescu, lada cu cår¡ile ¿i manuscrisele, la care poetul s-a referit în mai multe scrisori,
a trecut în grija lui Chibici-Râvneanu, cum în grija acestuia a fost încredin¡atå
supravegherea poetului în 1884 (subl. ns).

Cå lucrurile s-au petrecut a¿a rezultå ¿i dintr-o scrisoare adresatå la 13 mai 1884
de Petre Missir lui Titu Maiorescu, în finalul cåreia se spune: «.. Despre partea cår¡ilor
lui n-ar fi råu dacå s-ar da de urma lor ¿i s-ar aduna la un loc, de exemplu la Chibici ¿i
i s-ar scrie lui de-a dreptul cå i se ¡in cår¡ile la dispozi¡ie ¿i cå le poate avea oricând va
voi. A se trimite acum aice (adicå la Ia¿i) n-ar fi bine, fiindcå Burlå, în casa cåruia
¿ede Eminescu, nu prea e gospodar ¿i n-are unde så le punå; ¿-apoi în vacan¡å,
poate ca Eminescu så se mute în locul lui Pompiliu, care pleacå (la Keskemet), sau
în odaia mea».”
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¥n pu¡ine cuvinte, autorul înghesuie nea¿teptat de multe erori... academice.
 Ceea ce domnul G. Strempel nume¿te „lada cu cår¡ile ¿i manuscrisele”

n-a existat niciodatå, întrucât biblioteca lui Eminescu nu încåpea într-o ladå ¿i
cu atât mai pu¡in într-una în care – singur ne mai spune – se aflau deja peste
15.000 de pagini, scrise sau nu! Dânsul este liber så aibå op¡iuni oricât de
extravagante, dar directorul general al Bibliotecii Academiei nu ne poate cere
så-l credem pe dumnealui, în dauna lui Eminescu, care întreba  altceva („a¿
voi så ¿tiu de la tine este dacå cår¡ile ¿i lada mea...”). Ca ¿i Clara Maiorescu,
de altfel, aceasta referindu-se la „cår¡ile ¿i manuscrisele lui, împachetate în
låzi” (subl. ns).

 G. Strempel are ¿tiin¡å de „Mai multele” scrisori în care Eminescu se
referå la ceea ce dânsul nume¿te „lada cu cår¡ile ¿i manuscrisele”. Acele
„mai multele” sunt douå, ambele trimise lui Chibici (12 ianuarie ¿i, repectiv,
20 octombrie 1884) nu din dragoste frå¡eascå, ci pentru cå n-a avut de ales
(drept dovadå, afarå de ele, Eminescu n-a mai avut – din 1883, cel pu¡in –
nici o altå legåturå cu numitul). Cele douå epistole apar în tot atâtea clipe
cruciale: atunci când, în afarå de Maiorescu, nu mai avea alt canal de
comunicare pentru a ob¡ine eliberarea din ospiciul de la Ober-Döbling ¿i,
apoi, când a fåcut mai multe tentative de a-¿i recupera îndeosebi manuscrisele
(cår¡i, de bine, de råu, gåsea ¿i la biblioteca publicå). Harieta invocå ¿i o
scrisoare cåtre Maiorescu, dar ne ferim s-o alåturåm celor trimise lui Chibici,
întrucât nu avem ¿tiin¡å de con¡inutul ei – con¡inut care trebuie så fi fost
interesant, de vreme ce magistrul a påstrat epistola doar pentru el.

 Dacå Sim¡ion, asupra cåruia vom reveni, „n-a fost implicat prea mult
în îngrijirea lui Eminescu”, asta se datoreazå faptului cå n-a fost implicat

absolut deloc.
  Directorul B.A.R. scrie ¿i cå lui Chibici-Revneanu i-ar fi „fost

încredin¡atå supravegherea poetului în 1884". Nu cunoa¿tem ce în¡elege
domnia sa prin „supraveghere” ¿i nici cum î¿i explicå necesitatea
„supravegherii” în zile în care nimeni nu se îndoia de sånåtatea acestuia. ªtim
înså cå numele Chibici a råmas legat de via¡a lui Eminescu mai ales pentru cå
el s-a ocupat cu strângerea paralelor pentru men¡inerea acestuia în balamucul
privat al lui ªu¡u ¿i cå tot el l-a internat la Viena, de unde l-a ¿i scos, cårându-l pe
un traseu prestabilit de al¡ii, cårora le raporta periodic în scris, ca un salariat.
Pe unde au mers? Se pare cå prin ni¿te ora¿e din Italia, ale cåror nume nu a
avut nici timp, nici dispozi¡ie så le dezvåluie public (a istorisit vag, mult mai
târziu, doar cum Eminescu ar fi reu¿it så scape de el ¿i cum l-ar fi
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„recuperat” cu ajutorul poli¡iei italiene). Mai scurt spus, Chibici Revneanu
n-a avut nici o ini¡iativå personalå, fiind un simplu executant, ale cårui
„servicii” nu ¿tim dacå au fost sau nu plåtite. ªederea în Italia n-a durat nici
o lunå ¿i jumåtate.

 ¥n pofida unor aparen¡e, Eminescu trebuie så fi ¿tiut tot timpul cât pre¡
poate pune pe prietenia lui Chibici, cåci, atunci când – pe peronul Gårii de
Nord – îl acuzå pe Maiorescu de „conspira¡ie” (20 octombrie 1883, ora 9
diminea¡a), Chibici era nu numai unic martor, ci ¿i executant al planului ¿i,
desigur, unul dintre „ochii” lui Maiorescu-Argus. Amintim celor ce par så nu
¿tie cå „supravegherea poetului” a fost „încredin¡atå” ¿i gardienilor din
ospiciile prin care a fost târât, precum ¿i spionilor Vienei, fårå ca asta så-i
transforme pe respectivii în prietenii lui.

 Domnul G. Strempel mai spune cå biblioteca ¿i manuscrisele lui
Eminescu o datå plecate de la Slavici (nu ni se explicå de ce acest „prieten
intim” nu le-a mai putut ¡ine în propriul cåsoi – avea 7 camere –, sim¡ind
nevoia så le arunce), ar fi luat drumul lui Sim¡ion ¿i cå de la acesta, într-un
moment nedeterminat ¿i fårå o cauzå anume, ar fi fost iar încårcate în cåru¡å,
spre a fi transportate la alt domiciliu, de astå datå, „în grija lui Chibici-
Râvneanu”. Când s-a întâmplat asta? Nimeni nu ¿tie, singurul lucru clar
fiind acela cå, de-ar fi fost så fie a¿a, mutarea låzii acaså la Chibici nu se
putea face înainte de 20 octombrie 1884, când Eminescu îl roagå pe acesta
så preia cår¡ile de la Sim¡ion. Ce-i face atunci pe speciali¿ti så fie, totu¿i, atât
de fermi în afirma¡ii? De unde au dân¿ii certitudini? De la Missir, explicå
G. ªtrempel ¿i repede prezintå documentul, o scrisoare cåtre magistru, din
care citeazå un pasaj ce începe astfel:

„Despre partea cår¡ilor lui n-ar fi råu dacå s-ar da de urma lor ¿i s-ar aduna la un loc”.

Nimeni nu vrea înså så observe un detaliu esen¡ial: la 13 mai 1884, când
scrie aceastå epistolå, nici måcar Missir, care, în cazul Eminescu, a fost dublura
ie¿eanå a lui Chibici, nu ¿tia ce s-a întâmplat cu cår¡ile, fiind convins cå s-au
pierdut! Faptul cå el sugereazå cå „n-ar fi råu” dacå s-ar gåsi „¿i s-ar aduna
la un loc”, indicând drept posibilå depozitarea la Chibici, råmâne o amabilå
pårere, dar nu ¿i o probå cå Maiorescu l-ar fi luat în serios.

Dupå ce lada lui Eminescu ar fi urmat traseul Slavici – Sim¡ion – Chibici,
afirmå G. Strempel, ar fi „u¿or de presupus cå [Maiorescu] i-a cerut lui
Chibici så depunå la el lada, pentru deplinå siguran¡å”. Fiecare e liber så
presupunå ce-i place ¿i ce poate! Ne întrebåm înså dacå presupunerile nu
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trebuie, totu¿i, så porneascå de la o bazå cât mai vizibil logicå ¿i dacå, în
lipsa acesteia, n-ar fi mai bine pentru toatå lumea ca presupuitorul så explice
ce-i împinge gândurile într-o direc¡ie anume. De ce lada nu s-ar fi gåsit „în
deplinå siguran¡å” decât în buncårele lui Maiorescu? O ochise (¿i) altcineva
¿i voia så punå mâna pe ea? Exista suspiciunea cå avocatul Chibici ar putea
aprinde focul cu paginile låsate în custodie? Atunci, ce-l face pe domnul
Strempel så respingå ideea cå magistrul ar fi luat-o de la bun început?

Când a aflat Eminescu cå lada lui s-ar gåsi la Sim¡ion?

¥n stråinåtate, am våzut de ce nu a putut primi o astfel de informa¡ie. ¥n
cele circa douå såptåmâni cât a stat în Bucure¿ti (27 martie – 7 aprilie 1884),
la fel, cåci altminteri n-ar fi exprimat o lunå, douå mai târziu regretul cå totul
s-ar fi „împrå¿tiat”. Conform documentelor cunoscute, råmâne o singurå
explica¡ie, conducând la Emilia Humpel, pentru cå, am mai spus, aceasta a
fost în¿tiin¡atå de Clara, în a doua jumåtate a lui martie ’84, cå Eminescu
avea så locuiascå „deocamdatå la un amic Sim¡ion”, precum ¿i cå, deja,
„cår¡ile ¿i manuscrisele lui, împachetate în låzi, au fost duse acolo”.

Dacå informa¡iile Clarei ar fi fost corecte, Eminescu ¿i-ar fi recuperat
lada, din cuvintele de mai sus reie¿ind cå totul se petrecea la luminå, nefiind
nimic de ascuns, fa¡å de nimeni ¿i cu atât mai pu¡in fa¡å de Eminescu, special
cazat în aceea¿i caså în care urma så fie ¿i biblioteca lui. Cum n-a fost a¿a,
automat, rezultå cå måcar jumåtate din fraza de mai sus, cea privind mutarea
cår¡ilor ¿i manuscriselor la loca¡ia numitå ori era gre¿itå de la bun început,
Clara necunoscând adevårul (n-ar fi nici prima, nici ultima oarå când, asemenea
Emiliei Humpel, ar fi fost în mod deliberat gre¿it informatå), ori planul a fost
schimbat. Ipoteza în care cår¡ile ¿i manuscrisele ar fi fost duse la Sim¡ion,
dar Eminescu n-a ¿tiut acest lucru pentru cå ar fi tras la altcineva în gazdå
sau ar fi dormit la hotel nu rezistå, fiindcå locul în care înnopta nu condi¡iona
ob¡inerea de ve¿ti despre soarta averii lui de suflet.

Cealaltå jumåtate a frazei, referitoare la ¿ederea lui Eminescu la Sim¡ion
råmâne înså validå? Nu credem. ¥n primul rând, încå din Italia, Eminescu îi
dådea de în¡eles lui Chibici cå n-are de gând så poposeascå la vreun „amic”,
experien¡a din 28 iunie diminuându-i drastic încrederea în cei din jurul lui.
„Se vede înså cå preferå a sta la hotel, cåci tot îmi råspunde cå n-are ce scrie
d-lui Slavici...” – raporteazå Chibici, înciudat de nereu¿ita misiunii lui.
Respinså a fost ¿i familia Kremnitz, despre a cårei ofertå biografii preferå så
nu vorbeascå, ca så nu provoace alte întrebåri incomode. Cum la 26 iunie
1884 Mite Kremnitz îi scrie Emiliei:
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„...Sim¡ion a pregåtit o camerå pentru dânsul (invita¡ia noastrå a fost refuzatå) ¿i
domnii...” (subl. ns.),

este clar cå Eminescu a fost subiectul unei coresponden¡e mult mai intense
decât cea (re)cunoscutå. ªi, dacå ¡inem seamå de precizarea Clarei („E speran¡å
cå se va låsa convins pe urmå pentru [cuvânt necete¡, pe semne] Iassy”
– 22 martie 1884), ca ¿i de a lui Mite („Prea dragå Emilie, // Cu scrisoarea
ta am fost aståzi la Regina, ea [a] cetit-o ¿i a promis så vorbeascå chiar
aståzi cu ministrul, la Academie” – 26 martie 1884), deducem cå era ceva
vânzolealå, sosirea lui Eminescu provocând agita¡ie în anumite saloane.
Maiorescu nu era nici singura, nici cea mai importantå persoanå pentru care
Eminescu era indezirabil. Ne amintim cå regina i-a înaintat lui Maiorescu
500 de lei ca så-l interneze pe Eminescu la Viena (adicå, în inima Imperiului
pe care acesta îl judecase atât de aspru). Nu bågåm mâna în foc pentru motivul
real care i-a provocat criza de generozitate, dar nu putem så uitåm cå, în
ºarå, lui Eminescu, personal, nu i-a dat sfan¡, iar regalul ei so¡ a fåcut tot ce
a putut pentru a întârzia cât mai mult acordarea pensiei viagere.

Pe lângå aceste aspecte, socotim cå este moral ¿i necesar så subliniem
interven¡ia Emiliei Humpel, care, în chestiunea Eminescu, s-a aflat mai mereu
pe pozi¡ii diametral opuse fratelui Titus. Dintre to¡i contemporanii lui Eminescu,
ea a depus cele mai mari eforturi pentru ca acesta så nu fie nedreptå¡it.

¥n al doilea rând, dacå Eminescu ar fi acceptat så fie gåzduit de Sim¡ion,
participarea acestuia la råpirea ¿i la sechestrarea sa deveneau îndoielnice, cåci
victima nu prea bea ¿pri¡uri cu cålåul ei. De asemenea, asta ar fi presupus cå,
într-adevår, i-ar fi unit o rela¡ie mai trainicå, nu una conjuncturalå sau aflatå
la început. Numai cå, de-ar fi stat lucrurile a¿a, Eminescu nu i-ar fi scris lui
Chibici înainte de a-i scrie lui Sim¡ion. Or, epistola din 20 octombrie 1884,
prin care îl roagå pe Chibici så-i preia lada de la Sim¡ion, nu con¡ine nici o
explica¡ie privind cauza solicitårii, care sunå ambiguu:

„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” (subl. ns.).

De unde ideea cå lada lui n-ar mai fi „cu putin¡å så stea acolo”, la Sim¡ion?
Când ¿i de la cine aflase cå s-ar gåsi la acesta? ¥i scrisese Sim¡ion însu¿i?
Poate, dar unde sunt, dacå nu scrisoarea în sine, atunci mårturiile privind
existen¡a ei? ¥i transmisese cineva prin viu grai? ªi-asta e posibil, dar nici în
acest sens nu existå vreo probå ori vreo aluzie scriså. Indiferent care ar fi
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explica¡ia, n-ar fi fost de a¿teptat ca Eminescu så i se adreseze (¿i) lui Sim¡ion,
måcar pentru a-¿i recupera ceasul de aur (ceas care, nu se ¿tie când ¿i pe ce cåi,
a ajuns la Aglaia)?

Când scrie: „Pânå ce starea mea se va îndrepta”, Eminescu nu se referå
la starea lui de sånåtate (oricum, nu strict la ea), ci la cea materialå, cåci nici
frigurile, nici durerea de cap ¿i nici ectima nu împiedicau cu nimic returnarea
låzii furate. Singura problemå realå era de cu totul altå naturå ¿i ea se regåse¿te
chiar la începutul epistolei:

„Dragå Chibici, // De vreme ce residez la hotel «România» (vechiul han al lui
Bacalu), într-o hulubårie pu¡in recomandabilå din orice punct de vedere, e lesne de
în¡eles cå nu am unde pune lucrurile mele, încât...” (subl. ns.).

Existå unii care traduc „starea mea” prin „starea sånåtå¡ii mele mintale”
– sånåtate definitiv pierdutå, zic ei, folosind drept „probå” câteva cuvinte ale
lui Eminescu, din aceea¿i epistolå:

„Sånåtatea mea scâr¡âie într-una ca o moarå de mult stricatå, ba poate ireparabilå”.

Asemenea indivizi se opresc la cuvântul „ireparabilå”, nespunând cå,
în continuare, Eminescu precizeazå ce anume îl supåra:

„Såptåmîna 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. O tristå iarnå må a¿teaptå ¿i o tristå
via¡å. Te rog dar...” (subl. ns.).

Temerea privind sånåtatea care „scâr¡âie... ca o moarå... stricatå, ba
poate ireparabilå”, porne¿te de la ectima de care Eminescu suferea de vreo
zece ani, timp în care, în repetate rânduri, se vindecase temporar, pentru ca
apoi så-l necåjeascå iar, ¿i care avea mici ¿anse så disparå cât timp era obligat
så tråiascå „într-o hulubårie pu¡in recomandabilå din orice punct de vedere”.
Nu aceasta este înså principala cauzå a scepticismului din cuvintele lui
Eminescu („dacå e cu putin¡å så se-ndrepte vrodatå”), ci dificultå¡i de altå
naturå, prin care trecuse de la venirea în Ia¿i. El våzuse bine cå numai ¿ansa îl
ajutase så ob¡inå o slujbå, cea de profesor suplinitor, iar experien¡ele anterioare
îi aråtaserå cât de u¿or î¡i po¡i pierde locul de muncå, din care-¡i câ¿tigi pâinea.
Vechile du¿månii împotriva lui, fårå efect pe când avea paginile Timpului la
dispozi¡ie, se puteau manifesta acum în voie. ¥n plus, primise „lovitura moralå”,
care, nu-¿i fåcea iluzii, era „ireparabilå”, având, scrie el, „influen¡å rea asupra
întregului rest al vie¡ii ce voi mai avea-o de tråit” (12 ianuarie).
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Am exprimat pårerea cå epistola prin care Eminescu îl roagå în octombrie
1884 pe Chibici så preia lada lui cu manuscrise ar putea fi efectul unei
informa¡ii primite cu pu¡in înainte de a pune pe hârtie respectiva solicitare,
scrisoarea Clarei indicându-ne-o ca posibilå surså pe Emilia Humpel. Emilia
a primit ¿tirea pu¡in înainte de 27 martie, dar, la mijlocul lui mai, „amicii” din
Ia¿i credeau to¡i cå manuscrisele lui Eminescu ar fi fost pierdute. Cu alte
cuvinte, de¿i era prilej de împåunare, aråtând grija pentru påstrarea bunurilor
lui Eminescu (¿i nu putem spune cå Junimea politicå a ratat ocazii similare),
iatå cå despre acest lucru se vorbea în ¿oaptå – drept dovadå, repetåm, nici
måcar Missir, casier ¿i om de încredere al lui Maiorescu, nu aflase cå acestea
ar fi fost conservate (nu mai conteazå unde).

¥n contextul dat, ne-am putea imagina cå, într-un moment ¿i din cauze
pe care nu le vom cunoa¿te niciodatå cu precizie, aceastå ¿tire (în realitate,
falså, fiind poate insinuatå tot de magistru, spre a ascunde prezen¡a
manuscriselor ¿i a bibliotecii lui Eminescu în propria lui caså) a „respirat”,
ajungând (probabil tot prin luna octombrie) ¿i la urechea lui Eminescu. ¥ntr-
o atare ipotezå, teoretic, primul lucru pe care ne-am fi a¿teptat så-l facå
Eminescu era acela de a i se adresa lui Sim¡ion. De ce n-a fåcut-o? (Cå nu i-
a scris ne-o spune ¿i epistola cåtre Chibici, în care nu face nici o referire în
acest sens.) Poate pentru cå, pe lângå experien¡a din 28 iunie, ¿i-a dat seama
cå, dacå Sim¡ion nu cåutase din proprie ini¡iativå så-l informeze asupra situa¡iei
reale, însemna cå acesta nu era decât o slugå, un gestionar, care nu poate
decide asupra mårfii pe care al¡ii i-au dat-o spre tåinuire ¿i care, pentru a o
apåra, este gata de orice. De aceea, a-i scrie era chiar pierdere de vreme.

Infrac¡iunea nu este act filantropic

Nedumere¿te ¿i urmåtorul lucru: Clara a anun¡at-o pe Emilia cå
manuscrisele ¿i cår¡ile lui Eminescu ar fi fost împachetate ¿i duse la Sim¡ion,
dar nu i-a cerut så ¡inå acest lucru secret. ªi dacå am mai crede cå nu era
obligatoriu ca Emilia så se-apuce så batå toba prin ora¿ (de¿i, de obicei,
informa¡iile privindu-l pe Eminescu erau transmise tuturor), råmâne mai greu
de explicat cum de ea ar fi tåcut fa¡å de Eminescu însu¿i, atunci când acesta
regreta cu voce tare cå n-are biblioteca lui lângå dânsul ¿i când refuza „så
scrie el så i se trimeatå”, deoarece era convins „cå s-a împrå¿tiat totul ¿i nu
se mai ¿tie ce s-a fåcut”.
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Lucrurile devin cu atât mai ciudate, cu cât, repetåm, la 26 martie 1884
Mite îi scrisese ¿i ea Emiliei, pomenind tot numele lui Sim¡ion, dar fårå a se referi
la manuscrisele ¿i la cår¡ile ambalate ¿i duse la locuin¡a acestuia:

„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”.

Pentru noi, este o enigmå cum de Emilia, tocmai Emilia, l-ar fi låsat så se
chinuie a¿a, prin mai 1884 Eminescu ajungând så-i spunå lui Missir cå este
„ein aufgegebener Mensch” (un om sacrificat – n. ns.). Oricât ¿i-ar fi sus¡inut
fratele, nu credem cå ar fi fåcut chiar orice pentru a-l acoperi ¿i, nu în ultimul
rând, nu credem nici cå Maiorescu ar fi încercat så-i cearå så-l acopere într-
un furt ordinar. Reac¡ia ei vehementå împotriva ideii de a-l batjocori pe
Eminescu, numindu-l bibliotecar „numai de formå”, a¿a cum aranjase
Maiorescu „cu Ministerul” aratå ce fel de om era Emilia. Reamintim cum î¿i
începe scrisoarea cåtre fratele ei, la 11 aprilie 1884:

„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 (subl. ns).

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! (...)

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!”

De unde convingerea Emilei cå Eminescu ar fi trecut printr-o perioadå
în care „s-a crezut Budha” (aceasta fiind, probabil, ¿i „ideea fixå” amintitå)?
Existå un singur izvor în acest sens: epistola lui D. Boghean cåtre Missir
(1 februarie 1884). Precizând cå informa¡iile pe care este „constrîns, sper în
interessul lui Eminescu” a i le comunica lui Missir „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.), Boghean relateazå câteva constatåri
fåcute de el asupra lui Eminescu, pe care l-a urmårit din umbrå:
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„Era cu o glugå pe cap fåcutå din coperta crivatului (patului – n.n.) ¿i zice cå e aci
Buda, aci un brahman indian – cå numerå la alfabetul seu egyptean – cå drul
Obersteiner ar fi Heine etc.” (vezi I. Filipciuc, ¥nspre alt Eminescu).

Depeden¡a Emiliei de al¡ii, de la care primea informa¡iile din care creiona
chipul unui Eminescu necunoscut de ea, este evidentå. La fel, este evident cå
exista o cenzurå a informa¡iilor, care nu pornea de la ideea menajårii imaginii
lui Eminescu, ci de la un interes obscur. Nu este clar ce vrea så spunå Boghean
prin „junimi¿ti ale¿i, pentru un scop anumit”, cårora så li se împårtå¿eascå
cele transmise de el, dar una dintre posibilitå¡i råmâne aceea în care respectivul
„scop” consta în difuzarea în rândurile publicului a unor ¿tiri bine ¡intite,
între care ¿i aceea cå Eminescu s-ar fi „crezut Budha”. Dacå aceastå stare, în
care Eminescu se prezenta „aci Buda, aci un brahman indian”, era ca ¿i
permanentå, a¿a cum sugereazå D. Boghean, cum de Obersteiner nu se referå
deloc la ea, în a¿a-zisul „Sumar din povestea bolii Domnului Eminescu
Mihail”? Dar, mai ales, întrebåm: din moment ce constatarea era, conform
autorului, veche de douå luni de zile, de ce Boghean a pus-o pe hârtie abia
dupå ce Eminescu îi scrisese lui Chibici (12 ianuarie 1884), dovedind cå
este perfect lucid? Ce rost mai aveau asemenea informa¡ii dubioase, care
numai în favoarea „bolnavului” nu erau? Nu cumva l-am creditat prea mult
pe D. Boghean?

Aceasta fiind lumea în care tråia ¿i Emilia Humpel, posibilitatea ca ¿i ea
så fi fost dezinformatå cre¿te. De altfel, la 11 aprilie, îi spune direct fratelui ei:

„N-am aflat confirmarea a tot ceea ce ai scris despre el...”

¥n acest context, ¿i informa¡ia prin care Clara o anun¡a cå ar fi fost duse
la Sim¡ion mai multe låzi cu cår¡i ¿i manuscrise ale lui Eminescu trebuie
privitå cu pruden¡å, cåci cine poate så garanteze cå låzile la care se referå
Clara con¡ineau întreaga bibliotecå a lui Eminescu ¿i toate manuscrisele
acestuia? ªi-apoi, spusele Clarei puteau fi valabile la un moment dat, dar,
a¿a cum aståzi puteau så ajungå la Sim¡ion, mâine lucrurile puteau så ¿i
plece de la acesta. Iar dacå noi nu avem o epistolå în care Clara relateazå ¿i
acest lucru, nu înseamnå cå n-a existat ori cå faptul nu s-ar fi petrecut. Oare
degeaba nu mai gåsim fir de scrisoare con¡inând vreun amånunt despre cele
douå såptåmâni petrecute de Eminescu în Bucure¿ti, ¿tiindu-se doar cå încå
de-a doua zi vizitase redac¡ia României libere? Oare putem så credem cå
fluxul de informa¡ii cåtre Emilia Humpel a încetat brusc, fårå ca aceasta så
aibå vreo reac¡ie?
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Chestiunea este: ce fel de noutå¡i i-au parvenit Emiliei?
Din moment ce Eminescu era convins în luna mai cå lucrurile lui s-ar fi

împrå¿tiat, este limpede cå la Bucure¿ti nu a existat dorin¡a ca el så ¿tie
adevårul. Cunoscând cine ¡inea hå¡urile acestei pove¿ti, nu e deloc fantezist
så credem cå Maiorescu transmisese prin ¡ân¡arii din jurul lui zvonul cå
biblioteca ¿i manuscrisele lui Eminescu s-ar fi risipit în cele patru zåri. Iar
dacå a fost a¿a, devine limpede cå magistrul nu se putea råsuci peste noapte,
afirmând dintr-o datå cå le-a gåsit (unde? cåzuserå dupå noptierå?). ¥n
consecin¡å, dacå era så existe, secretul nu putea fi cu nici un chip dezvåluit
de vreunul dintre pu¡inii care aveau ¿tiin¡å de el. ªi asta nu doar pentru cå era
greu så se revinå asupra unei minciuni, ci ¿i din cauzå cå, odatå recunoscut
faptul, apårea ¿i obliga¡ia de a returna manuscrisele ¿i biblioteca, cåci, oricât
de ascultåtori ar fi fost junimi¿tii din Ia¿i, privarea lui Eminescu de posibilitatea
de a le folosi i-ar fi pus pe mul¡i pe gânduri, iar pe unii ca Emilia i-ar fi revoltat.

¥n epistola cåtre Chibici (20 octombrie), Eminescu se exprimå ca ¿i cum
ar fi citit rândurile Clarei, dar asta nu presupune, automat, cå i-ar fi fost
dezvåluit un secret (care nici måcar nu era unul de familie, ci al anonimului
Sim¡ion). Råmâne înså plauzibil så i se fi vorbit de transportul manuscriselor
lui la Sim¡ion, fie ca de o inten¡ie neduså la îndeplinire, fie ca de o decizie
asupra cåreia s-a revenit la scurt timp dupå ce a fost luatå, fie ca de un zvon.
Ipoteza este sus¡inutå de faptul cå peste ani, atunci când prin preså se va cere
celui care de¡inea manuscrisele eminesciene så le predea, numele lui Sim¡ion
nu va fi rostit nici o datå. Totodatå, a¿a s-ar explica ¿i ceea ce altminteri
poate så parå o complicitate a Emiliei Humpel, precum ¿i motivul pentru
care Eminescu pomene¿te numele lui Sim¡ion, dar nu afirmå cå acesta n-ar
mai vrea sau n-ar mai putea så-i påstreze lucrurile, rugåmintea lui cåtre Chibici
fiind condi¡ionatå în mod ciudat („dacå nu mai e cu putin¡å så stea” la Sim¡ion).

Altfel spus, rostul epistolei lui Eminescu cåtre Chibici devine cu mult
mai subtil. Eminescu putea fi sigur cå manuscrisele ¿i cår¡ile lui se gåseau la
discre¡ia lui Maiorescu, deoarece, a¿a cum spuneam, volumul Poesii editat
de acesta con¡inea versuri existente numai în lada lui ¿i era de neconceput ca
Maiorescu, pentru a selec¡iona respectivele poezii, så se fi deplasat acaså la
Sim¡ion, ca la bibliotecå. Numai cå lui Eminescu nu-i ajungea så ¿tie, trebuia
så ¿i demonstreze. Nu este imposibil ca el så fi for¡at ob¡inerea unui råspuns
din partea lui Chibici, care så-i furnizeze aceastå dovadå. Dacå toate lucrurile
lui se gåseau la Maiorescu, se putea a¿tepta ca Chibici så nici nu-i råspundå,
cum se întâmplase ¿i când îi scrisese din Viena (¿i, de altfel, se pare cå la fel



496 Nr. 6-9Semnele timpului

s-a întâmplat ¿i acum). Iar dacå erau la Sim¡ion, odatå ce ar fi preluat lada,
Chibici trebuia så-l anun¡e ¿i atunci Eminescu i-ar fi cerut-o lui, nu lui Maiorescu.

Realitå¡i în sus¡inerea acestei ipoteze existå. ¥n cazul fericit în care Chibici
ar fi fost lipsit de rele inten¡ii, el nu numai cå i-ar fi råspuns imediat lui
Eminescu, dar ar fi fåcut cunoscutå ¿tirea (îmbucuråtoare, nu-i a¿a?) cå acesta
vrea så se apuce cât mai repede de scris. Dacå ar fi preluat sau nu lada
acestuia ori dacå i-ar fi comunicat cå manuscrisele nu sunt la Sim¡ion, råmân
chestiuni mai degrabå de detaliu, esen¡ial fiind cå – în mod normal – trebuia
så råspundå. A¿a cum se prezintå lucrurile înså, tåcerea lui n-a fost discre¡ie,
ci tåinuire. ¥n favoarea cui? Poate fi altcineva, afarå de cel cåruia îi preda
mereu scrisorile primite de la Eminescu? Nu credem. Mu¡enia lui Chibici a
avut exclusiv menirea de a-l proteja pe Maiorescu, fåcând ca peste ani
chestiunea manuscriselor eminesciene så fie una „foarte misterioaså”, cum
este prezentatå în publica¡ia Floare albastrå (15 iunie 1899).

Din moment ce Eminescu nu reu¿ise pânâ în octombrie 1884 så-i determine
pe „amicii” din Bucure¿ti så spunå unde îi sunt manuscrisele, cu atât mai mici
i-ar fi fost ¿ansele dupå aceea. Probabil cå din acest motiv s-a ¿i låsat påguba¿.
Cu toate acestea, fårå a mai primi între timp vreo informa¡ie în acest sens, în
1887, Eminescu ¿i-a cålcat brusc pe suflet ¿i ¿i-a cerut în scris manuscrisele
de unde ¿tia precis cå sunt, aducå de la Maiorescu. Aidoma lui Chibici în
ianuarie ¿i în octombrie 1884, magistrul a practicat politica tåcerii.

Acum, dupå un veac ¿i mai bine, G. ªtrempel (¿i al¡ii ca dânsul) ne spun
cå lada lui Eminescu ar fi plecat de la Slavici pentru a ajunge la Sim¡ion, de
unde ar fi preluat-o Chibici, ¿i cå dupå aceea, gata, ar deveni „u¿or de
presupus” cå filantropul Maiorescu ar fi pocnit din degete, cerându-i lui
Chibici „så depunå la el lada”. Cu alte cuvinte, domnul ªtrempel ar ¿ti ceea
ce n-au cunoscut contemporanii lui Eminescu – ba, nici acesta însu¿i? Så
vedem întregul paragraf, cåci este plin de afirma¡ii interesante:

„Cum Titu Maiorescu ¿i-a asumat întreaga grijå a lui Eminescu, fiind pe deplin
convins de valoarea întregii sale crea¡ii, este u¿or de presupus cå i-a cerut lui Chibici
så depunå la el lada, pentru deplinå siguran¡å. A fost un act de excep¡ionalå judecatå
¿i, în acela¿i timp, de mare råspundere. A rezistat la toate solicitårile poetului, aflat la
Boto¿ani. Cåci, dacå i-ar fi trimis lada cu manuscrise, este probabil cå acestea ar fi
avut soarta manuscriselor lui Creangå. La pu¡inå vreme dupå moartea lui Mihai
Eminescu, câteva luni doar, murea ¿i Harieta, sora atât de iubitoare, ¿i lucrurile ei erau
vândute la mezat. Manuscrisele ar fi fost împrå¿tiate ¿i folosite la împachetat. Nu vom
putea niciodatå aprecia îndeajuns actul de mare sim¡ire ¿i patriotism al lui Maiorescu.
Må întorc, cu decenii în urmå, când Maiorescu era socotit o nulitate ¿i un interesat în
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ajutorarea lui Eminescu. Este cea mai mare ru¿ine pe care au putut-o såvâr¿i slujitorii
condeiului acelei epoci întunecate.”

¥nainte de a face câteva observa¡ii de pieton care tocmai trece prin fa¡a
Academiei, se impun ni¿te clarificåri. Aprecierile altora, care-l socoteau pe
Maiorescu „o nulitate” nu ne intereseazå acum nici tangen¡ial, noul ¿i prea
luminosul prezent dându-ne alte preocupåri. La fel, nu ¿tim dacå ¿i în ce
måsurå a fost „un interesat”, dar „interesat în ajutorarea lui Eminescu”
spunem cu mâna pe inimå cå, într-adevår, n-a fost! Cât prive¿te aprecierea
conform cåreia „cea mai mare ru¿ine pe care au putut-o såvâr¿i slujitorii
condeiului acelei epoci întunecate” s-ar fi rezumat la a-l nedreptå¡i pe
Maiorescu, în cazul în care acesta este adevårul, înseamnå cå nici n-am stat
prea råu, dacå ar fi så ne gândim fie ¿i numai la faptul cå Maiorescu însu¿i a
nedreptå¡it mul¡i autori, fårå ca asta så-l facå odios.

ªi-acum, o foarte scurtå privire criticå asupra citatului de mai sus:
1) Actul lui Maiorescu a fost, într-adevår, unul de „excep¡ionalå

judecatå”, dar nu în sensul de ra¡iune, ci în acela de condamnare.
2) Maiorescu ¿i-a însu¿it manuscrisele lui Eminescu, deoarece era „pe

deplin convins de valoarea întregii sale crea¡ii”. Manuscrisele lui Creangå
s-au pierdut, înså. Concluzia logicå: în ciuda celor învå¡ate prin ¿coli,
Maiorescu NU era convins ¿i de valoarea crea¡iei acestuia. E bine de ¿tiut.

3) Când Maiorescu i-ar fi cerut lui Chibici manuscrisele ¿i cår¡ile lui
Eminescu, acesta era perfect sånåtos. Drept dovadå, reu¿ise prin proprii puteri
så ob¡inå un mårunt post de profesor. Mai mult, indirect, chiar Maiorescu
recunoa¿te acest lucru, nemainotând în jurnal nimic în acest sens. Sånåtos
fiind, Eminescu avea drepturile cetå¡ene¿ti de care se bucurau nu doar
junimi¿tii, ci pânå ¿i escroci ca alde Warshawsky, pe care magistrul îi apåra
în fa¡a instan¡elor judecåtore¿ti. De aceea, din momentul în care laudå furtul
lui Maiorescu, implicit, domnul Strempel nu instigå la infrac¡iuni similare ¿i
nu justificå fapte derulate (¿i) în timpul a ceea ce dânsul nume¿te epocå
întunecatå, dar aratå cå acestea, peste decenii, într-un context istoric favorabil,
pot deveni dovezi de iubire de ¡arå. ¥n consecin¡å, deducem cå dumnealui
însu¿i, de-ar tråi experien¡ele lui Eminescu, le-ar privi cu seninåtatea cu care
bolnavul prime¿te ajutorul Crucii negre literare.

4) „Manuscrisele [lui Eminescu] ar fi fost împrå¿tiate ¿i folosite la
împachetat”, declarå domnul ªtrempel, ¿i ne frapeazå siguran¡a domniei sale,
de om care pare a cunoa¿te cu precizie cå împrå¿tierea ¿i folosirea „la
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împachetat” a manuscriselor unora nu foarte simpatiza¡i ar fi o practicå.
Domnia sa pare så fi uitat cå manuscrisele lui Creangå, pe care le då exemplu,
au ajuns så fie distruse prin împrå¿tiere ¿i utilizare la împachetat tocmai

pentru cå fuseserå date în grija cuiva – a lui Eduard Gruber (decedat
„pe nea¿teptate” într-un ospiciu condus de ªu¡u). ¥i amintim ce se poate
citi în articolul Noti¡å asupra manuscriptelor lui Ioan Creangå, scris de
Gh. Teodorescu-Kirileanu i apårut în ªezåtoarea, 1899:

„Murind înså Gruber, Doamna Gruber (fiica Veronicåi Micle – n. ns.) a vândut
D-lui Dr. A. Mendel biblioteca so¡ului såu, în care se gåseau în påstrare ¿i toate
manuscriptele lui Creangå. Parte din cår¡ile cumpårate astfel, D-l Mendel le-a vândut
librarului Israiliteanu, parte le-a påstrat. ¥ntre cår¡ile påstrate erau ¿i cele câteva vravuri
cu toate manuscriptele lui Creangå, dintre care pe cele mai multe D-l Mendel le-a
aruncat afarå ca netrebnice” (subl. ns.).

ªi farå asta, înså, ra¡ionamentul... preventiv al directorului general al
Bibliotecii Academiei Române ar fi la fel de straniu, cåci nimic nu-l împiedica
pe Maiorescu-Argus så ¡inå sub control soarta manuscriselor lui Eminescu,
prin oamenii special ale¿i så-l urmåreascå pe acesta. Ideea cå ar exista vreo
faptå generoaså care så fie, totodatå, ¿i o odioaså infrac¡iune, råmâne extrem
de periculoaså ¿i då cu atât mai mult de gândit, cu cât este promovatå prin
înså¿i Academia Românå. Cå-i place sau nu domnului  ªtrempel, deocamdatå
nu existå nici o lege care så prevadå întâietatea Statului pe lista de mo¿tenitori
ai defunc¡ilor (cu atât mai pu¡in a unei organiza¡ii de tipul Academiei sau a
unei persoane private, fie ea ¿i avocato-deputato-esteto-psihiatru). Bunurile
lui Eminescu nu puteau reveni decât familiei lui, de la care, dacå într-adevår
Maiorescu ar fi fost „pe deplin convins de valoarea întregii sale crea¡ii”, le
putea solicita Academia Românå, fiind foarte plauzibil ca demersul så aibå
succes La 17 mai 1895, L’Indépendence Roumaine informeazå cå Matei
de¡ine 400 de cår¡i din biblioteca lui Eminescu, ob¡inute nu se ¿tie când ¿i nu
se ¿tie cum, iar fiul mai mare al acestuia, Victor, îi scrie lui Corneliu Botez, la
13 aprilie 1909: „La moartea lui Mihai s-a gåsit ¿i o mul¡ime de monede
antice” – ceea ce aratå cå nu era deloc nevoie ca manuscrisele lui Eminescu
så stea la Maiorescu pentru a fi în deplinå siguran¡å.

5) Maiorescu a min¡it în mod ordinar înså¿i Academia Românå, a cårei
bibliotecå o conduce aståzi domnul G. ªtrempel. Så în¡elegem cå de vinå ar
fi un cople¿itor excedent de „mare sim¡ire ¿i patriotism”? Maiorescu a min¡it
din elegan¡å ¿i pentru binele poporului? ªi, cunoscut fiind cå Maiorescu a
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min¡it (în douå rânduri!) Academia Românå, cine ¿i cum probeazå cå el i-a
predat acesteia toate manuscrisele furate de la Eminescu?

Asumându-ne riscurile repetårii, subliniem persisten¡a unei ståri de
lucruri, în egalå måsurå revoltåtoare ¿i jalnicå: biografii ¿i al¡i înal¡i speciali¿ti
(între care ¿i domnul ªtrempel, ale cårui afirma¡ii le-am citat nu doar pentru
cå ar fi inedite, ci pentru cå sunt mai recente ¿i vin din partea unui om foarte
bine informat, reprezentând o institu¡ie de vârf) se prefac a nu observa cå nu
numai Eminescu, dar nici junimi¿tii ie¿eni nu au ¿tiut ce s-a întâmplat cu
cår¡ile ¿i manuscrisele acestuia, to¡i crezând cå s-ar fi pierdut! Aceia¿i domni
cercetåtori ignorå faptul cå Chibici nu a råspuns scrisorii lui Eminescu. Nu le
atrage aten¡ia nici absen¡a oricårei declara¡ii ulterioare, prin care Chibici så fi
pretins cå ar fi fost cândva depozitarul temporar al manuscriselor ¿i bibliotecii
lui Eminescu. Asta nu-i opre¿te înså ca, bazându-se exclusiv pe rugåmintea
exprimatå de Eminescu în epistola din 20 octombrie 1884, så prezume ¿i cå
informa¡iile acestuia ar fi fost exacte – deci, cå lada ar fi trecut pe la Sim¡ion
– ¿i cå Chibici ar fi dat curs cererii lui, luându-le la sine.

Chiar a¿a så fi fost, tot am întreba: de ce Chibici i le-ar fi predat lui
Maiorescu nu doar fårå så-l întrebe pe Eminescu, ci chiar fårå ca måcar så-l
anun¡e? Tot din convingere cå serve¿te Patria? ¥n plus, asta s-ar fi petrecut
dupå 20 octombrie 1884, adicå la aproape un an ¿i jumåtate de la a¿a-numita
„întunecare”. De ce, în tot acest råstimp, Maiorescu n-ar fi aråtat absolut nici
o urmå de interes pentru manuscrise, dacå ar fi fost mereu „pe deplin convins
de valoarea întregii sale crea¡ii”, a¿a cum pretinde domnul G. ªtrempel?
ªi-apoi, manuscrisele ca manuscrisele, dar biblioteca de ce i-a mai furat-o ¿i
de ce pu¡inele cår¡i care-au ajuns în fi¿ele antecesorilor domnului Strempel
nici nu apar ca apar¡inând lui Eminescu?

Scrisoarea-alibi

Spuneam mai sus cå Sim¡ion „n-a fost implicat prea mult în îngrijirea lui
Eminescu”, dupå cum sus¡ine domnul director general al Academiei Române,
deoarece numitul inginer n-a avut legåturå cu „îngrijirea” lui Eminescu, el
participând numai la råpirea ¿i la sechestrarea acestuia, când a jucat rolul
de nadå ¿i de martor mincinos. Când se referå la contribu¡ia numitului, domnul
G. ªtrempel ia – probabil – în calcul scrisoarea trimiså de acesta lui Maiorescu
la 12 iulie 1883, precum ¿i anun¡ul Clarei cå, odatå sosit în Bucure¿ti,
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Eminescu va sta „la un amic Sim¡ion”. Dacå atâta ar fi de ajuns, mare ar fi
bucuria plastografilor ¿i a falsificatorilor de istorie!

La epistola lui Sim¡ion cåtre Maiorescu ne-am referit încå de când am
lansat Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului, dar se vede cå argumentele
folosite de noi atunci nu convin(g). Reluåm câteva dintre ele, oferind în plus
alte douå-trei, precum ¿i textul integral al scrisorii în cauzå (vezi Anexa 3).
Totodatå, facem precizarea cå întreaga analizå asupra implicårii lui Sim¡ion
în conjura¡ia anti-Eminescu porne¿te de la premiza cå acesta i-a scris lui
Maiorescu scrisoarea datatå 12 iulie 1883 ¿i semnatå cu numele lui ¿i cå
Maiorescu spune adevårul atunci când îl invocå pe numitul în jurnalul lui.

Vinovå¡ia lui Sim¡ion în cazul Eminescu pare certå, de acest lucru
convingându-ne nu atât spusele unuia sau altuia, cât, mai ales, atitudinea lui
Eminescu fa¡å de el, prin nimic diferitå fa¡å de cea adoptatå în cazul lui
Maiorescu sau Slavici. Sim¡ion råmâne un personaj încå enigmatic, ne¿tiindu-se
exact în ce a constat misiunea lui ¿i dacå, în afarå de Maiorescu (cu care
nu se cunoa¿te cum a ajuns så colaboreze) nu a mai ascultat ¿i de ordinele
Altcuiva. Acest aburos inginer îi scrie lui Maiorescu (aflat în stråinåtate,
în voiaj):

„Cam aceasta e starea lui de pânå azi ¿i pe care Doctoru ne[-]au declarat – cu
ocazia achitårii locuin¡iei – cå n’ar* privi[-]o chiar ca grea dacå n’ar*
esista complica¡ia boalei în familie”.

* (Ortografia este foarte ciudatå. Pe lângå frapantele erori marcate,
se remarcå „n’ar”, care este scris legat, apostroful pårând un accent pus
între douå litere.

Fraza este elocventå din cel pu¡in trei motive. O datå, pentru cå gravitatea
unei boli nu depinde de modul cum este contractatå. De aceea, dacå ªu¡u
chiar a spus a¿a ceva, a lui så fie onoarea, iar dacå nu, înseamnå cå mai
avem un fals. A doua oarå, pentru cå ¿i realå så fi fost „complica¡ia bolii în
familie”, n-ar fi fost cunoscutå de stråini (Eminescu nu fåcea nici mårturisiri
mai banale, iar Eminovicii nu s-au aflat în tandre¡uri cu vreun „amic” al lui).
Precizarea lui Sim¡ion dovede¿te atentå premeditare, cei råspunzåtori
pregåtindu-i „recitalul” în amånunt. Faptul poate fi în favoarea lui ªu¡u, cåruia,
pânå la un punct, i s-ar putea gåsi scuza cå a(r fi) fost indus în eroare, de o
anamnezå falså.

 ¥n sfâr¿it, Sim¡ion afirmå cå el i-ar fi achitat lui ªu¡u pre¡ul internårii
lui Eminescu, plata fåcându-se „azi”, 12 iulie 1883 (sau, pu¡in probabil,
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într-o zi anterioarå, înså alta decât 28 iunie). Or, încå din diminea¡a zilei
de 28 iunie 1883, dupå ce noteazå cå ar fi primit „o carte [de vizitå] de
la d-na Slavici”, prin care-i cerea så o scape de Eminescu, care ar fi
„înnebunit”, Maiorescu adaugå:

„Curând dupå aceea Sim¡ion la mine, întâia oarå. M’am dus cu el 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).

Så zicem cå Maiorescu se angajase doar verbal så suporte cheltuielile,
plata efectivå fåcând-o Sim¡ion, båiat timid ¿i bun la toate? Nu credem.

¥n primul rând, din cauzå cå Sim¡ion nu declarå nici måcar aluziv cå
banii ar proveni de la Maiorescu. Mai mult, implicarea acestuia în a¿a-zisa
internare a lui Eminescu este eliminatå complet, cåci, dupå ce afirmå cå el ¿i
amicii lui ar fi achitat pre¡ul „locuin¡ei” (ce ironie!), Sim¡ion încheie
exprimându-¿i speran¡a cå Maiorescu li se va alåtura ¿i va „binevoi a lua
conducerea intelectualå în încercarea d’a se scåpa un om ca Eminescu”.
(Negruzzi, care nu invocå niciodatå numele lui Sim¡ion, se referå fårå ezitåri
la „o colectå fåcutå de prietenii poetului dupå ini¡iativa d-lui T. Maiorescu”.
Ce-o fi aia „ini¡iativå”?)

¥n al doilea rând, banii trebuiau plåti¡i chiar din 28 iunie, Regulamentul
Institutului Caritatea stipulând fårå echivoc (sublinierile ne apar¡in):

„13. Pensiunea este de 300 lei noi pe lunå, sau de 750 pe trimestru, în care întrå
onorarele mediculul, medicamentele, båile locuin¡a, hrana, serviciul ¿i spålåtura.

14. Acestå summå se plåtesce în ziua intrårei bolnavului, de cåtre familia, tutorele,
sau corespondintele acestora, în casu când bolnavul vine din provincie.”

Dacå banii n-ar fi fost da¡i chiar în ziua internårii, så în¡elegem cå
Maiorescu i-ar fi cerut un rågaz lui ªu¡u? Multe a fåcut magistrul, dar ne
îndoim cå ¿i-ar fi riscat vreodatå blazonul fa¡å de cineva din a¿a-zisa „lume
bunå” ori cå ar fi dat ocazia unui Sim¡ion så-mprå¿tie vorba cå el, ditai
avocatul ¿i omul politic, n-are nici trei sute de lei disponibili în caså. O amânare
mergea poate cu Negruzzi, dar nu cu unul ca ªu¡u. Rela¡ia magistrului cu
¿eful fabricii de nebuni era una strict de afaceri bilateral avantajoase, care
crea complicitate, dar nu ¿i obliga¡ii ori prea vesele amici¡ii. ªi-apoi, î¿i
imagineazå cineva cå lucrurile au fost stabilite atunci, pe 28 iunie, la ora
6 diminea¡a, ca så ne putem gândi cå Maiorescu a fost luat pe nea¿teptate?
Crede cineva cå banii nu erau deja pregåti¡i?
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Autorul scrisorii semnate „Sim¡ion” începe prin a-¿i cere scuze fa¡å de
magistru pentru „îndråzneala” de a-i scrie. A-i scrie, unde? Maiorescu era
peste hotare, în concediu, iar Sim¡ion, dacå au colaborat atât de strâns în
diminea¡a acelei zile nenorocite, trebuia så ¿tie cå pe searå pleacå în stråinåtate.
I-a dat Maiorescu o listå cu ora¿ele Europei, în care-l putea cåuta în
urmåtoarele 30 de zile? ¥n ce scop ar fi fåcut-o? Sånåtatea lui Eminescu nu-l
interesa, oricare ar fi fost aceasta, iar dacå totu¿i dorea informa¡ii le-ar fi
ob¡inut direct de la ªu¡u, nu de la Sim¡ion, pe care nu l-a apreciat mai mult
decât pe o rangå, bunå doar pentru a da cuiva în cap. ªi-apoi, dacå Sim¡ion
ar fi primit de la Maiorescu instruc¡iuni privind locul în care så-i scrie,
cum ¿i-ar mai fi cerut iertare pentru „îndråznealå”, când aceasta era, de
fapt, misiune îndeplinitå?

¥ncordându-¿i sim¡urile, inginerul Sim¡ion constatå personal cå „boala
înainteazå agravându-se” ¿i, prea concentrat asupra crescåtoarei diagrame
a „bolii”, uitå så pomeneascå faptele care ar fi determinat internarea, numele
doctorului ¿i al „amicilor”, cât ¿i locul exact în care l-ar fi întâlnit pe Eminescu
ori condi¡iile în care acesta era „cazat”, toate båznelile în¿irate de el putând fi
scrise ¿i într-o cafenea din Paris, fårå a ¿ti cine-s Eminescu sau ªu¡u. De
asemenea, lipsesc diagnosticul (stabilit de ªu¡u cu o såptåmânå înainte), datele
privitor la tratament ¿i amånunte despre felul în care se încheiase „în¡elegerea”
lui cu Maiorescu.

¥n schimb, poliglotul Sim¡ion ne asigurå cå Eminescu „Pronun¡å pu¡ine
idei ¿i foarte multe vorbe, care nu apar¡in nici unei limbi ¿i pe care le
for¡iazå a se rima în penta ¿i hecsametru”. Suntem teribil de curio¿i så
aflåm cum numårase ideile rostite prin vorbe „care nu apar¡in nici unei
limbi”. Cu „penta ¿i hecsametru”, înså, chiar cå ne-a fåcut praf! Era
tare-n prozodie, inginerul nostru!

„Din mai mul¡i câ¡i l’am våzut pe nici unul nu pare a ne fi cunoscut”,
scrie Sim¡ion, ridicând un nou ¿i mare semn de întrebare, cåci, dacå Eminescu
¿i-ar fi pierdut controlul în a¿a hal, vizitatorilor nu le-ar fi fost deloc greu så-
¿i dea seama dacå îi recunoa¿te ori ba.

„Dupå apre¡ierile noastre numai în Bucure¿ti ¿i Ia¿i se poate conta
pe 40–50 de amici, ceea ce ajunge”, mai afirmå Sim¡ion, iar noi ne
întrebåm: de unde putea ¿ti acesta care era situa¡ia la Ia¿i? Oricum, faptele
aveau så demonstreze cå ale lui „apre¡ieri” erau eronate ¿i cå tocmai el,
care pretindea cå ar fi fåcut estimårile, se scosese pe sine din calcul. Så
nu zâmbe¿ti?
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De asemenea, în¡eleptul Sim¡ion propune (¿i Maiorescu chiar va dispune)
constituirea „unui grup” de ajutorare a lui Eminescu, precizând înså cå acesta
bine-ar fi så fie compus „numai din bårba¡i ¿i amici”. De unde misoginismul
inginerului de Dâmbovi¡e? ¥n cazul de fa¡å, vedem o unicå explica¡ie:
Veronica. Nu mai intråm acum în detalii, motiva¡ia fiind prea evidentå.

Culmea culmilor e înså alta: Sim¡ion nu pomene¿te nimic nici despre
episodul de la baia Mitra¿evski, la
care ar fi participat direct, dacå e
så ne luåm dupå documentul
Poli¡iei, în care gåsim numele ¿i
semnåtura lui. Nu conteståm cå
Poli¡ia, prin comisarul C. N.
Nicolescu ¿i Dumnezeu mai ¿tie
care ¿ef al acestuia, se poate så fi
avut vreo participare neoficialå
(ilegalå), în sensul cå ¿i-a pus haidamacii så-l ridice pe Eminescu ¿i så-l ducå
la ªu¡u. Asta nu se putea înså întâmpla la ora 19, cum scrie comisarul, ci
înainte de prânz, cåci Maiorescu declarå cå i-a pus lui ªu¡u banii în palmå,
încå de diminea¡å.

Unde locuia Sim¡ion? V. G. Teodorescu zice cå pe strada Apolodor,
unde, adaugå el, la numårul 19 se afla sediul societå¡ii Carpa¡ii (vezi Bucure¿ti.
Pe urmele lui Mihail Eminescu). ¥n cazul în care are dreptate contemporanul
nostru autor (care preia cu încredere informa¡ia lui A. Z. N. Pop, privitor la
perioada 27 martie – 7 aprilie 1884: „N-a locuit nici la Slavici în Pia¡a Amzei,
ci la Sim¡ion, pe str. Apolodor, dupå ce refuzase invita¡ia lui Maiorescu de-a
fi cazat în str. Mercur” – vezi Pe urmele lui Eminescu), conchidem cå Sim¡ion
avea probleme de orientare în
spa¡iu, deoarece, atunci când îi
scrie lui Maiorescu, el indicå drept
adreså strada Sfin¡ii 14 (pe lângå
Col¡ea, deci, destul de departe de
sediul societå¡ii Carpa¡ii, societate de
ale cårei ac¡iuni unii se stråduiesc
så-l lege pe Eminescu).

V. G. Teodorescu apreciazå cå
Sim¡ion ar fi fost nici mai mult, nici
mai pu¡in, decât:

¥ncheierea falsului proces-verbal
întocmit de Poli¡ie la 28 iunie 1883

Adresa lui Sim¡ion, scriså cu mâna lui,
în epistola cåtre Maiorescu
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„cel mai temeinic ¿i de încredere prieten al lui Mihail Eminescu, fapt care l-a
determinat pe poet så-i încredin¡eze spre påstrare, pentru a fi salvate de la pierdere cu
ocazia deselor mutåri, tezaurul eminescian: cår¡ile, manuscrisele, însemnårile sale. La
moartea lui Mihail Eminescu, Titu Maiorescu a preluat acest inestimabil tezaur pe care,
ulterior, l-a depus la Academia Românå la 25 ianuarie/7 februarie 1902 pentru o bunå
påstrare perpetuå.”

Unde poate ajunge imagina¡ia unora, pornind de o simplå inten¡ie! Iar
dacå am dat atâta importan¡å unei bro¿uri (care, inevitabil, are ¿i merite), am
fåcut-o deoarece ea a fost publicatå în anul 2000, deci într-o perioadå în
care, pur teoretic, cei care se intereseazå de Eminescu ar trebui så porneascå
de la întrebåri noi, nu de la råspunsuri gata formulate de-un secol.

Cât de important a fost sau nu Sim¡ion în ecua¡ie ne-o spune ¿i absen¡a
numelui såu în jurnalul lui Maiorescu, atunci când în¿irå principalele persoane
care l-au a¿teptat pe Eminescu la Gara de Nord ori când îi prezintå pe cei
care, dupå sosire, au mers la Maiorescu spre a discuta „despre Eminescu”.
Ne-am putea gândi cå nu a mers la Maiorescu, deoarece trebuia så îl
gåzduiascå pe Eminescu, dar de-ar fi fost a¿a, cu atât mai mult ne-am fi
a¿teptat ca magistrul så-l nominalizeze drept persoana împreunå cu care ar fi
plecat acesta, dupå ce a coborât din tren. Omul-negru î¿i fåcuse treaba în
iunie trecut, înhå¡ase polul, apoi dispåruse din socoteli.

De ce a apelat Maiorescu la Sim¡ion, complicându-se cu o persoanå care
nu era din cercul lui ¿i pe care nu o putea cumpåra cu genul de favoruri pe
care obi¿nuia så le facå celor pentru care sugestiile lui erau comenzi precise?
Nu vrem så speculåm pe aceastå temå. Spunem doar cå între ipotezele care
nu pot fi excluse se numårå ¿i aceea cå, poate, în primele momente, Sim¡ion
chiar a crezut cå îi face un serviciu lui Eminescu. Este pu¡in probabil, dar nu
¿i imposibil, totul atârnând de motiva¡iile cu care inginerul Capitalei a fost
atras în acest joc. Asta, în varianta favorabilå lui Sim¡ion.

La polul opus, o viziune mult mai neagrå în ceea ce  prive¿te persoana
lui Sim¡ion. Ea porne¿te de la întrebarea puså de Eminescu lui Chibici, din
ospiciul lui Leidesdorf: „Cine plåte¿te pentru mine aici ¿i cine are grijå de
mine?” Referirea la grija pe care i-ar purta-o al¡ii, reluatå ¿i câteva fraze mai
încolo („amicii cari au binevoit a se interesa de mine ¿i a må trimite aici”)
este evident pur formalå (dar ¿i cu douå tåi¿uri!), „amicii” fiind pentru el
imaginea tenebroaså a necunoscutului care, apårut în momente de grea
cumpånå, este suspectat a fi råuvoitor.
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„Cine plåte¿te?”

„Fii bun, iubite Chibici, ¿i råspunde-mi cum stau lucrurile cu mine. Doctorii de
aici vorbesc de d. Maiorescu ¿i de tine. Eu ¿tiu despre tine cå tu n-ai mijloace
pentru a îngriji de mine în starea în care sunt. ¥mi sunt dar necunoscute måsurile pe
cari d. Maiorescu va fi binevoit så le ia în privirea-mi ¿i våd pe de altå parte cå doctorii
de la institut nu ¿tiu asemenea nimic, ci se mårginesc a-mi cita numele d-sale ¿i al tåu,
ceea ce – în izolarea în care må aflu – nu e de naturå a må satisface” (subl. ns.).

Cå lui Eminescu i-a fost ascuns ¿i acum adevårul reiese limpede.
¥ntrebarea este: de ce? ¥n cazul în care lucrurile ar fi stat a¿a cum se pretinde,
de ce nu i s-a spus, simplu, cå e vorba de o chetå? Pentru cå, ne temem, o
astfel de afirma¡ie n-ar fi avut suport în realitate, contribu¡iile junimi¿tilor
mårun¡i fiind infime fa¡å de cheltuieli, cei mai mul¡i dintre ei fiind la fel de
„boga¡i” ca Sim¡ion. ªi-atunci, apare întrebarea: cine a dat restul? Cine a

sus¡inut financiar totul?

Pentru transferarea de la ªu¡u la Leidesdorf, la 4 octombrie ’83 fuseserå
strân¿i 1140 de lei (500 de la reginå, restul de la unul sau mai mul¡i
necunoscu¡i). Principalul sponsor la vedere a fost înså Alecsandri (în jur de
2000 de lei), care, pe lângå o altå calitate, tindea så devinå poet de curte
(Negruzzi o zice, noi repetåm). El ob¡inuse suma citind în premierå la Ateneu
piesa Fântâna Blanduziei, cu scopul mult mediatizat de a veni în ajutorul lui
Eminescu. A¿a s-a spus ¿i se mai spune, dar, afarå de cuvinte risipite prin
preså, epistole sau diverse lucråri, nu ¿tim så existe vreo chitan¡å eliberatå de
Chibici – casier în aceastå afacere – pe numele lui Alecsandri.

Problema banilor a fost socotitå de magistru drept una delicatå, la care
nu orice mocofan trebuia så aibå acces. De aceea, el informeazå cå „nu
oamenii de bine contribuiesc, ci prieteni, ¿i numai prieteni”, adaugå ¿i
cå s-a „asigurat cå nimeni, oricât de mare sumå ar da, nu este îngåduit a
subscrie pe listå, dacå n-a fost dintre prietenii lui Eminescu” (România liberå,
6 septembrie ’83), dar se preface a uita så precizeze criteriul de selec¡ie al
acestora ¿i componen¡a „juriului”. Aici nu avem atât un act de bravadå, cât
unul de pruden¡å. Dacå s-ar fi lansat liste de subscrip¡ie, era obligatoriu så se
dea seamå de sursa sumelor strânse (fåcându-se, astfel, cunoscutå identitatea
prea-genero¿ilor) ¿i de modul în care erau cheltuite. Fårå liste, totul se
transforma într-o micå afacere familialå, Maiorescu putând primi de la
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„prietenii lui Eminescu” ¿i milioane de gålbenei, fårå ca altcineva så ¿tie.
U¿urin¡a cu care zgârcitul Maiorescu o îndeamnå pe Emilia så-i spunå dacå
e nevoie de mai multe parale, de parcå la ci¿meaua lui curgea aur nu apå, då
de gândit, cåci, a¿a cum sunt prezentate, sursele erau foarte limitate.

Chestiunea banilor manipula¡i pentru a-l închide pe Eminescu în ospiciu
¿i a-l påstra acolo råmâne departe de a fi explicatå ¿i constituie un nod
important al întregii afaceri. Când privim lucrurile prin aceastå prismå, asupra
cåreia vom reveni, mai apare o întrebare extrem de tulburåtoare: misteriosul
Sim¡ion a ascultat cu precådere de ordinele date de Maiorescu, sau de
Altcineva? ¥n lipsa unui råspuns cert, argumentat, devine neclar pânå ¿i dacå
Maiorescu îl gåsise pe Sim¡ion (în 1880, zice Bacalba¿a, „inginer ¿ef” al
lucrårilor de rectificare a cursului Dâmbovi¡ei) sau dacå, dimpotrivå, el însu¿i
fusese cel gåsit ¿i folosit de Al¡ii.

Este limpede cå Eminescu avea în vedere simboluri foarte clare atunci
când i-a spus lui Maiorescu în fa¡å: Argus. Potrivit lui George Låzårescu
(Dic¡ionar de mitologie), Argos (Argus fiind forma latinizatå a acestui nume)
ar fi un personaj care a apårut întâi în mitologia egipteanå (din care s-au
inspirat ¿i grecii). Ca „frate al lui Osiris” (zeu „al vegeta¡iei ¿i al Nilului, fiu
al zei¡ei påmântului, Geb, ¿i al zei¡ei cerului, Nut”), Argos a fost „pus de
acesta så o påzeascå pe Isis” (so¡ia ¿i sora lui Osiris ¿i mamå a lui Horus,
Isis era divinitate a fecunditå¡ii, formând, împreunå cu ace¿tia, „trinitatea
sacrå supremå”). El era ajutat de „100 de paznici, care trebuiau så-i spunå
tot ce face zei¡a”, cu to¡ii fiind, am zice aståzi, un soi de „informatori” ¿i/sau
câini de pazå. Oricum, „prestatori de servicii”, nu ståpâni.

Dacå Eminescu ¿tia sau nu de existen¡a acestui posibil Argus egiptean
nu putem ¿ti, la fel de incert fiind ¿i care anume dintre multele variante ale
miturilor îi erau cunoscute. Mai probabil înså, el s-a referit la varianta (?)
greceascå, în care Argos devine odios, un monstru având o sutå de capete în
unele versiuni, sau, în altele, 100 (1000) de ochi, care se închideau pe rând,
niciodatå to¡i (câte unul pentru fiecare dintre cei 100 de paznici care îl ajutau
pe celålalt Argos, fratele lui Osiris?). El apare în aten¡ie dupå ce Zeus se
îndrågoste¿te de Io, fiica regelui din Argos, Inachus. Atunci, crezând cå-¿i
protejeazå iubita, Zeus o transformå în vacå, înså Hera (sorå, dar ¿i so¡ie a lui
Zeus) intuie¿te adevårul ¿i i-o cere în dar, iar dupå ce o prime¿te, o pune sub
paza monstruosului Argus. Când acesta va fi ucis din ordinul lui Zeus (de
Hermes sau de Heracles), Hera porunce¿te unui tåun imens så o împungå
continuu pe Io, astfel încât aceasta, disperatå, încearcå så scape fugind (ea
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traverseazå marea – de atunci numitå Marea Ionicå –, cutreierå o parte din
Asia, oprindu-se doar în Egipt, unde-l na¿te pe Epaphos ¿i, dupå ce î¿i recapåtå
vechea înfå¡i¿are, domne¿te în acea ¡arå).

Prin urmare, ¿i pentru egipteni ¿i pentru greci, Argos era paznic al unei
singure persoane, care, în mitologia greacå, era aprig du¿månitå de înså¿i
so¡ia zeului suprem, Hera, din a cårei poruncå a ¿i fost torturatå. Nu facem
analogie cu faptul întâmplåtor cå regina Carmen Sylva nu l-a avut deloc pe
Eminescu la inimå. Asta nu ne opre¿te så observåm înså cât de mult a suferit
Eminescu din cauza unor „tåuni” ca doctorii ªu¡u ¿i Isac. ªi, desigur, råmâne
întrebarea: în cazul Eminescu, cine a fost, totu¿i... Hera?


Suntem convin¿i cå domni precum G. Strempel nu ar fi capabili nici

så-¿i ducå „pupilul” la nebuni, doar pentru cå o vecinå a soacrei lor afirmå
cå respectivul ar fi nebun, nici så-l interneze fårå ca måcar så-l vadå. De
aceea, ne întrebåm: ce-i opre¿te så ra¡ioneze ¿i reac¡ioneze ¿i în cazul
Eminescu a¿a cum ¿tiu cå ar proceda ei în¿i¿i? Ce instan¡å supremå, ce for¡å
maleficå îi împiedicå de-un secol ¿i mai bine så vrea så afle, bunåoarå, cum
a motivat Maiorescu cererea de internare a lui Eminescu, inhibându-i în a¿a
måsurå încât nici nu se referå la acest aspect? ¥n sinea dumnealor, subita
colaborare a lui Maiorescu cu Sim¡ion (de care nu mai pomenise niciodatå
pânå atunci ¿i de care nici nu avea så pomeneascå dupå ce-i va sluji în
odiosul plan) nu a produs nici cea mai micå tresårire? ¥i sperie cumva ceva
atât de tare, încât au înghe¡at cu totul?

Trista misiune de ecou

Referitor la „Destinul manuscriselor eminesciene”, domnul G. ªtrempel
apreciazå cå acesta „se aseamånå întrucâtva celor ale poe¡ilor Våcåre¿ti sau
ale lui Nicolae Bålcescu”. Så-l ascultåm:

„Soarta caietelor eminesciene este greu de urmårit ¿i nimeni nu poate preciza cu
certitudine care a fost drumul pe care l-au urmat dupå anul 1883. Cum se ¿tie, poetul
locuia la Slavici în vara anului de declan¿are a bolii ¿i cu siguran¡å cå manuscrisele ¿i
întreaga såråcåcioaså zestre a lui Eminescu au råmas acolo. Cum Slavici era nemul¡umit
de via¡a de boem a poetului, care îl deranja, ¿i cum so¡ia acestuia, Szöke, voia så scape
de prezen¡a lui Eminescu – cum s-a ¿i exprimat printr-un bile¡el cåtre Maiorescu, în
chiar ziua declan¿årii bolii – este de bånuit cå s-au folosit de aceastå situa¡ie ¿i au
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trecut în grija lui Sim[¡]ion, prieten intim al lui Eminescu, tot ceea ce îi apar¡inea,
inclusiv cår¡ile ¿i manuscrisele acestuia.”

Pe Slavici îl deranja „via¡a de boem a poetului”? Se pare cå domnul G.
ªtrempel oferå cuvântului „boem” un sens foarte... personal. Ca så scurtåm
vorba, iatå prezentarea boemului în DEX:

„Artist care duce via¡å de vagabond, de azi pe mâine, manifestându-¿i astfel
neconformismul fa¡å de societate”.

¥n 1883, Eminescu nici nu era vagabond, nici nu tråia de pe o zi pe alta
(dimpotrivå, a fost mereu foarte prudent în ceea ce prive¿te siguran¡a zilei de
mâine) ¿i, în nici un caz, såråcia lui nu era rodul dorin¡ei de a-¿i manifesta
astfel neconformismul fa¡å de societate, chiar dacå o privea adesea în mod
critic. Da, Slavici afirmå cå ar fi fost iritat de chiria¿ul Eminescu ¿i explicå în
Amintiri prin ce anume îl deranja acesta:

„¥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 de o hiperclorhidrie, ale cårei
simptome interpretate de medici drept manifesta¡iuni ale unei alte boli må chinuiau,
må umpluserå de îngrijare ¿i må fåcuserå neråbdåtor. Nu mai aveam dar måsura de mai
nainte nici în rela¡iunile mele cu Eminescu ¿i må supåram câteodatå pe el.

Obiceiul lui era cå citea cu voce tare ceea ce îi plåcea, mai ales poeziile, ¿i fåcea
multå gålågie când scria, se plimba, declama, båtea cu pumnul în maså, era oarecum în
har¡å cu lumea la care se adresa.

¥i båteam în perete; el stingea lumânarea ¿i se lini¿tea, dar era de rea-credin¡å ¿i nu
se culca. Peste câtva timp, când credea c-am adormit, aprindea din nou lampa ¿i iar
începea så bodogåneascå. Må sculam atunci, må duceam la el ¿i-l rugam så må lase så
dorm. Aceasta-l råpunea, dar 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.”

Oare, singur în odaie fiind, Eminescu „citea cu voce tare ceea ce îi
plåcea” în scopul de a-¿i exprima nonconformismul? Oare, tråirile lui atunci
„când scria” au vreo legåturå cu vagabondajul, cu traiul de azi pe mâine ori
cu convenien¡ele sociale, ca så-l putem numi boem? Så fi vrut domnul
ªtrempel så fie ni¡el poet când a folosit acest cuvânt? Posibil, dar nepotrivit,
cåci boem nu-i totuna cu visåtor, cu romantic, cum se socotea Eminescu
însu¿i. Ne a¿teptam ca un critic fin ca domnia sa så observe cå, potrivit lui
Slavici, Eminescu „stingea lumânarea”, dupå care „aprindea din nou lampa”,
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detaliu ce poate fi semnificativ, întrucât calitatea luminii ¿i pre¡ul cu care se
ob¡inea aceasta prin cele douå surse men¡ionate erau diferite. Dacå Slavici a
vrut så evite repetarea unui cuvânt putem fi siguri cå nu este singurul loc din
Amintiri în care forma a fost mai importantå decåt fondul. La fel, ne a¿teptam
så ne fie sesizat faptul cå memorialistul scrie cå Eminescu i-ar fi repro¿at cå
abuzeazå „de afec¡iunile lui”, cuvânt care, mai ales în contextul dat, trimite
cu gândul tot la boli.

Directorul general al Bibliotecii Academiei Romane afirmå ¿i cå so¡ia lui
Slavici „voia så scape de prezen¡a lui Eminescu – cum s-a ¿i exprimat printr-un
bile¡el cåtre Maiorescu”. Nu conteståm cå, poate, Ecaterina Szöke ¿i-o fi
dorit ca Eminescu så se mute din casa ei, dar ¡inem så precizåm cå aceastå
posibilå inten¡ie nu este atestatå decât în atât de bine cizelatul „jurnal intim”
al lui Maiorescu:

„Aståzi, Mar¡i, la ora 6 diminea¡a, o carte [de vizitå] de la d-na Slavici, la care
locuie¿te Eminescu, cu aceste rânduri scrise: «Domnu Eminescu a înnebunit. Vå
rog face¡i ceva så må scap de el cå  foarte reu»” (vezi ¥nsemnåri zilnice; potrivit lui
I. E. Torou¡iu, textul biletului a fost publicat în Convorbiri literare 1906/995).

Chiar dacå un asemenea bilet ar fi existat, el nu poate fi determinant în
analizarea dosarului-Eminescu, decât dacå se demonstreazå, pe de o parte,
cå într-adevår ar fi fost scris de cine pretinde Maiorescu ¿i numai cu condi¡ia
så se probeze cå informa¡iile lui erau reale. Or, ce constatåm? ¥ntâi, cå biletul
nu a devenit public decât în 1906, adicå, la 23 de ani dupå consumarea
faptelor. Apoi, sare în ochi faptul cå nimeni nu a încercat så afle în ce ar fi
constat faptele care ar fi speriat-o pe femeie ¿i, nu în ultimul rând, atrage
aten¡ia absen¡a martorilor. Toate acestea se observå dintr-o primå ochire,
fårå o analizå aprofundatå. Când mai ¿tim ¿i cå unele dintre minciunile lui
sunt deja dovedite, mai putem så-i acordåm credit necondi¡ionat magistrului?

Aståzi, pornind de la acceptarea necondi¡ionatå a spuselor magistrului,
domnul G. Strempel exprimå convingeri pe care le împårtå¿esc cei mai mul¡i:
Slavici „era nemul¡umit” de Eminescu, „care îl deranja”, iar nevastå-sa voia
¿i dânsa „så scape de prezen¡a lui”. A¿adar, se recunoa¿te implicit cå, la
acea datå, Slavici nu mai era „prieten intim” cu Eminescu? Erau faptele lui
Eminescu atât de grave încât så nu poatå fi trecute cu vederea de cel pe care
istoria literarå îl prezintå ca pe un frate de suflet al acestuia? Så admitem cå
Eminescu ar fi devenit cumplit de nesuferit. S-ar justifica, astfel, gestul lui
Slavici ¿i al so¡iei lui, care, zice G. Strempel, „s-au folosit de aceastå situa¡ie”
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(declan¿area „bolii”) pentru a trece „în grija lui Sim[¡]ion, prieten intim al
lui Eminescu, tot ceea ce îi apar¡inea, inclusiv cår¡ile ¿i manuscrisele
acestuia”? Ce suflet de câine trebuie så ai ca så love¿ti în cel cåzut? Cât de
jos trebuie så coboare moralitatea ta, pentru a ajunge så-¡i împline¿ti dorin¡ele
doar folosindu-te de nenorocirea prietenului intim, cåruia nu ai avut curajul
så îi spui verde-n fa¡å ce te supårå la el? Dacå Slavici chiar a crezut cå Eminescu
ar fi înnebunit ¿i dacå, în pofida acestui fapt, practic, i-ar fi aruncat afarå
cår¡ile ¿i manuscrisele, el trebuie så fi fost teribil de josnic – scânteie între
scriitori, dar glod între oameni.

Ca de atâtea ori, se vorbe¿te mult ¿i curgåtor, citându-se din oricine, mai
pu¡in Eminescu. A¿a-numitele biografii påcåtuiesc prin faptul cå, în ceea ce
prive¿te via¡a lui Eminescu, el este ultima persoanå bågatå în seamå. Nimeni
nu are timp så-l asculte, to¡i speculând în fel ¿i chip scornelile unor indivizi
pentru care Eminescu n-a avut nici timp, nici pre¡uire, fårå ca vreun autor så
prezinte critic contradic¡iile sau chiar minciunile evidente, aten¡ionând astfel
publicul – a¿a cum, într-un moment fast, a fåcut-o Caragiale.

Bunåoarå: oare chiar se uita madam Szöke atât de încruntat la chiria¿ul
Eminescu, dorind din inimå „så scape de prezen¡a lui”? Noti¡ele lui Eminescu
în¿u¿i sunt de naturå så probeze contrariul (vezi manuscrisul 2292):

 „Nu ¡i-i ru¿ine madam S.? Am aråtat * servitoarei c-ai spart oglinda din cauza
ei, din gelozie în contra ei. Bine-¡i stå una ca aceasta d-tale, femeie serioaså?”

 „D-ta ¿tii foarte bine cå eu nu ¡i-am [fåcut] absolut niciodatå curte cu vro
inten¡ie oarecare; am fost totdeuna gentil cu d-ta, ¡i-am fåcut * *** etc., dar nimic
încolo. Martorå sora d-tale, care e aci de såptåmâni ¿i care n-a putut observa absolut
nimic în privirea aceasta, martor nepotul lui Slavici care stå zile întregi aci Talos.”
(NotåNotåNotåNotåNotå: „Nepotul lui Slavici” nu era Ion Russu-ªirianu, cum se acrediteazå ¿i cum
poveste¿te fiul acestia, Vintilå, ci era båiatul Vondråcesei, cumnata lui Slavici.)

Ce så se fi întâmplat? Cu un an ¿i ceva în urmå, se va vedea, rela¡iile
lui Eminescu cu so¡ia lui Slavici erau foarte bune. Nu degeaba Slavici îl
prezintå astfel:

„Eminescu era foarte iubit nu numai de junimi¿ti, ci de to¡i cei ce-l cuno¿teau
personal, îndeosebi de Lascåri Catargiu, de prin¡ul ªtirbei, de Mihail Kogålniceanu, de
Manolache Costachi ¿i de al¡i oameni însemna¡i, care-l pre¡uiau pentru ¿tiin¡a lui, pentru
judecata lui limpede, pentru firea lui deschiså ¿i pentru purtårile lui totdeauna corecte.”

Cât despre cele petrecute în primåvara-vara lui 1883, Slavici explicå
propria-i nervozitate doar prin hiperclorhidria care-l chinuia, nesco¡ând un
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cuvânt despre gravele divergen¡e dintre el ¿i so¡ie (de care va ¿i divor¡a
curând, în favoarea Elenei Tånåsescu, cu care se cåsåtore¿te la 18 martie
1885, la Sibiu).

¥n pagini trecute, am prezentat câteva fapte concrete care reduc foarte
mult credibilitatea lui Slavici. Mai adåugåm un exemplu:

„Nu mai ajungea nimeni så-i dereticeascå ¿i så-i måture prin caså, nici så-i perie
hainele ori så-i cure¡e ghetele. Råpus de obosealå, el adormea adeseori îmbråcat ¿i
hainele i se jerpeleau, iar albitura, rar primenitå ¿i nelåutå, i se fåcea cocolo¿. Barba
¿i-o uita neraså, ¿i fiindcå-l supårau ¡epii ei, lua briceagul ¿i, perdut în gânduri ori
adâncit în lecturå, ¿i-o scotea fir cu fir, încât îi råmâneau pete-pete-n fa¡å. Când nu mai
putea s-o ducå a¿a, schimba locuin¡a, î¿i cumpåra haine ¿i albituri noi, se rådea ¿i iar
se sim¡ea bine”  (Amintiri, Eminescu-omul).

Cum nu avea slujnicå, precum mai pricopsi¡ii lui amici, cum trudea mai
mult decât ei ¿i cum, în plus, ca fire, nu era de nimic mai mult obosit ca de
måruntele lucruri rutiniere, nu-i deloc exclus så se fi întâmplat ca Eminescu så
iaså ¿i cu ghetele nu chiar oglindå. Era înså un îngålat, a¿a cum sugereazå
aceste rânduri? Dåm pagina înapoi ¿i, cu numai 5 paragrafe înaintea celui
invocat, ce citim despre aceea¿i perioadå? Iatå:

„¥n timpul pe care l-a petrecut la Viena, el ¡inea mult så aibå locuin¡å comodå,
largå, curatå, lini¿titå ¿i luminoaså, så se îmbrace curat ¿i bine, så-¿i aleagå mâncårile
dupå plac, så fumeze ¡igåri fine, så-¿i gåteascå el însu¿i cafeaua de Mocca, ¿i bea numai
vinuri de calitate superioarå ori apå curatå. A¿a l-am cunoscut eu, ¿i tot a¿a ¿i-l vor fi
aducând aminte ¿i cei încå-n via¡å, care au tråit atunci în legåturi mai apropiate de dânsul.

Era om cu trebuin¡e pu¡ine, dar cu apucåturi boiere¿ti, care ¿tia så sufere ¿i så
rabde fårå ca så se plângå ¿i respingea cu un fel de oroare tot ceea ce i se pårea vulgar,
mijloacele pe care tatål såu i le punea la dispozi¡iune erau îndestulåtoare pentru
traiul pe care ¿i-l dorea, cåci primea regulat câte 18–20 galbeni pe lunå, deseori ¿i
mai mult” (subl. ns.).

Iar în Eminescu la Bucure¿ti tot mâna ¿irianului scrie referitor la perioada
în care acesta, de voie-de nevoie, a acceptat så stea în gazdå la Maiorescu:

„El nu era în stare så nu se supunå pânå-n cele mai mici amånunte la rânduiala
casei, în care se bucura de toatå bunåvoin¡a. Dimine¡ile se scula ¿i se îmbråca la timp,
la oara mesei, atât de prânz, cât ¿i de cinå, era totdeauna prezent, serile, mai nainte de
a se culca, î¿i dådea hainele ¿i încål¡åmintea ca så fie curå¡ite.”

Despre perioada în care au locuit în aceea¿i caså, Slavici î¿i aminte¿te:
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„Atâta timp cât a stat aici (în Calea Victoriei – n. ns.), ¿i în urmå, dupå ce ne-am
mutat în pia¡a Amzei (la etagiu, lângå brutårie), el ¡inea la curå¡enie ¿i la rânduialå. Nu
le påstra, ce-i drept, aceste, dar se bucura când, întorcându-se acaså, î¿i gåsea locuin¡a
curatå ¿i-n bunå rânduialå. Dacå se-ntâmpla s-o gåseascå tot cum o låsase, el pleca
iar, mårginindu-se a-i spune servitoarei cå se va întoarce în curând” (vezi Eminescu
în Bucure¿ti).

Nu e rostul så analizåm cele dintâi afirma¡ii citate din scrierile ¿irianului
– afirma¡ii pe care le pot lectura ¿i biografii care-l prezintå pe Eminescu
drept îngålat, cu sertarul mesei de brad plin cu mezeluri mucegåite ¿i având
mereu un pumn de plo¿ni¡e cu el. Meritå înså så aråtåm pânå unde poate
duce neru¿inarea unor romancieri cu preten¡ii de biograf, care, în loc så
sesizeze contradic¡iile din afirma¡iile lui Slavici ¿i så încerce så afle care a
fost adevårul, trag propriile flegme pe portretul victimei, dupå care vine
Academia Românå ¿i-i premiazå. Din cele trei-patru fraze ale lui Slavici,
romancierul Cålinescu a scos douå paragrafe:

„Lui Eminescu nu-i trecea prin gând så måture prin caså ori så arunce apa din
doni¡å. Acestea erau oarecum fenomene naturale ¿i, dupå cum ar fi fost nefiresc så
cure¡i iarba din livadå ¿i så primene¿ti apa din iaz, tot astfel i s-ar fi pårut inoportun så
întrerupå putrefac¡ia gunoaielor prin col¡uri, industria påianjenilor sau fermenta¡ia
acrå a rufelor murdare. Cel care umblase cu picioarele goale, împreunå cu iubita, la
Ipote¿ti, cåpåtând astfel un fel de voluptate a clisei încrustate pe degete, nu-¿i curå¡a
ghetele, dintr-o confuzie între piciorul organic ¿i încål¡åmintea inorganicå. Lipsa totalå
a oricårui sim¡ de conven¡ie îl fåcea pe Eminescu så asculte de instincte, så doarmå
neregulat ¿i pe apucate, så månânce oricând ¿i oricum, så-¿i sufle nasul în ¿ervetul
de maså.

Mizeria în care tråie¿te încå de pe acum Eminescu n-ar fi exlicabilå, oricâte cår¡i
ne-am închipui cå-¿i cumpåra din cei 450 lei vechi, dacå nu ne-am da seama cå poetul
este predispus, din pricina condi¡iilor sociale în care a fost nevoit så tråiascå, cåtre
ceea ce ideali¿tii germani ar fi fost ispiti¡i a numi o mizerie metafizicå, care, de fapt, era
la poet o intui¡ie cosmicå a mi¿cårii moleculare, un gest filozofic, iar nu o simplå
indigen¡å. La Eminescu lumea sensibilitå¡ii conven¡ionale este atât de depårtatå de
aceea ideologicå, încât se produce o transcendere a no¡iunilor de timp ¿i de spa¡iu,
sau, mai låmurit, mintea cade într-un fel de extaz abstract, iar percep¡ia råmâne
intangibilå, eternå, într-o permanen¡å moartå. De aci acel sentiment de deces, într-un
interior putred, de înstråinare în prezent, comparabil råtåcirii unui defunct de¿teptat
peste veacuri într-o încåpere calcinatå, erborificatå, stråinå pentru memorie, ca ¿i
odaia lui Dionis:

«...intrå într-o camerå naltå, spa¡ioaså ¿i goalå. Påre¡ii erau negri de ¿iroaiele de
ploaie ce curgeau prin pod, ¿i un mucegai verde se prinsese de var; cercevelele ferestrelor
se curmau sub presiunea zidurilor vechi, ¿i gratiile erau rupte, numai rådåcinile lor
ruginite se iveau în lemnul putred.»”
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Dacå „divinul” se nå¿tea în spa¡iul germanic, ¿i-ar mai fi îngåduit astfel
de insalubritå¡i? I le-ar fi permis ceilal¡i?

Bietul Eminescu! S-ajungå så fie batjocorit ¿i båtut cu propriile opere!
Este aceasta artå ori batjocurå infectå la adresa cuiva dispårut?

Strict informativ, pe lângå celelalte spuse ale lui Slavici însu¿i, care se
contrazice copios, le opunem documente. Simplul fapt cå Eminescu dådea
la spålat ¿i câte 6, 7 ori chiar 9 „cåme¿i de zi” aratå cå avea respectivele
obiecte vestimentare, iar asta nu indicå decât grijå pentru curå¡enie. ¥n
perioada 21 ianuarie – 26 februarie (1878, se pare), adicå în 36 de zile, a dat
la spålat 21 de cåmå¿i, ceea ce ar însemna cå, în medie, schimba cåma¿a la
douå zile, uneori ¿i mai des. Manuscrisul 2306 ne dovede¿te cå în intervalul
3 – 24 iunie (1878?), adicå în 21 de zile, a dat spålåtoresei 14 cåmå¿i,
frecven¡a crescândå a schimbårii acestora datorându-se probabil încålzirii
vremii. Iar dacå la 24 iunie a dat la spålat 3 cåmå¿i, iar la 2 iulie, dupå opt
zile, a dat la spålat „8 cåmå¿i (5 cu gulere, 3 fårå gulere)”, deducem cå în
perioada 24 iunie – 2 iulie s-a schimbat zilnic. Câ¡i o fac aståzi?

Ne displace profund så facem astfel de calcule, abordând chestiuni care
nu ne-ar fi interesat absolut deloc, dacå n-ar fi existat relatårile denigratoare
fåcute de Slavici ¿i preluate dilatat de (un fel de) biografi, aproape cu
nesa¡, ai zice.

Gazdå ¿i chiria¿

Vorbim cu to¡ii de ¿ederea lui Eminescu în gazdå la Slavici. Cum s-a
ajuns înså la aceastå situa¡ie? I-a båtut Eminescu în poartå? S-a dus la el
acaså, a¿a cum mersese la Creangå, în Ia¿i? ¥n mod curios, cei care au scris
romane pornind de la biografia lui Eminescu sar ¿i peste acest element, de¿i
oferea din plin jocuri de culoare pentru demersul lor beletristico... ¿tiin¡ific.

¥ncepem ascultând versiunile lui Slavici (vezi Amintiri):

„De Sf. Gheorghe mi-am cåutat deci o locuin¡å în care puteam så-i închiriez o
odaie, ¿i pânå la îmbolnåvirea lui, timp de câ¡iva ani, am stat sub acela¿i
acoperåmânt” (subl. ns).

A¿adar, Slavici ¿i-ar fi ales casa în func¡ie de Eminescu?
Câteva pagini mai încolo, oferå o altå explica¡ie gåzduirii lui Eminescu:
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„Am spus cå-n timpul când locuia pe la biserica Sf. Constantin, Eminescu era
hotårât s-o ieie în cåsåtorie pe Veronica Micle, care råmåsese våduvå. ªi-a schimbat
înså, a¿a se vede, gândul, cåci dupå un timp oarecare a påråsit locuin¡a aceea ¿i s-a
mutat la mine, în Podul Mogo¿oaiei” (Eminescu la Bucure¿ti).

Din aceste fraze, s-ar putea în¡elege cå Eminescu dorea så se însoare pe
când „locuia pe la biserica Sf. Constantin” (lucru adevårat) ¿i cå s-ar fi
mutat de acolo din cauzå cå renun¡ase la proiect. Neadevårat. Din epistolele
trimise Veronicåi, reiese cå Eminescu avusese în plan så stea împreunå cu ea
în casa Slavicilor din Pia¡a Amzei 6 – pe atunci încå necumpåratå (nu
neînchiriatå?), dar avutå în vedere. Cu men¡iunea cå scrisorile din care vom
cita sunt datate îndeosebi de Veronica ¿i cå, aparent, existå unele
necorcondan¡e asupra cårora nu insiståm acum, iatå, într-o ordine pe care-o
dorim cronologicå, evenimentele ¿i pasajele care intereseazå:

23 decembrie 1881 – Eminescu ¿i Veronica se împacå, dupå ce, mai multe luni,
fuseserå certa¡i.

Ianuarie 1882 (datå incertå) – „Spune-mi când vii la Bucure¿ti, dar spune-mi iute.
Lucrurile se vor putea aranja astfel încât så råmâi pentru totdeauna aici. De la anul
nou mi s-a u¿urat cu mult sarcina încât am patru zile aproape libere pe såptåmânå pe
care ¡i le voi oferi întregi ¡ie.”

Februarie (incert) – „Altceva. A[u] venit sora Slåvicioaiei ¿i cumnatul Slåvicioaiei.
«Cacaså» face treburi bune cu teatrul  lui Ionescu, dar odae pentru tine nu mai e
pe-aci, încât o så-¡i îngrijesc alt cuib mai gentil, mai la centru ¿i ¿tii tu? Nu tot jumere
¿i usturoi ¿i usturoi ¿i jumere. Altå cale luåm pe viitor. Da doarme Vondracec de-i merg
petecele, c-a venit târziu de la be¡ie. Acum sunt 5 ¿i 40 de minute. Va så zicå patruzeci
¿i unu, ¿i douå de minute de când vorbesc cu tine ca ¿i când ai fi fa¡å. Laså-må så dorm,
Veronicå, må rog ¡ie, cå azi trebue så må duc la 7 la redac¡ie.”

25 Februarie – „Acum venirea ta la Bucure¿ti.
Tu aici, la Slåvicioaia, nu ai unde te adåposti. A sosit precum ¿tii Vondracec, a

sosit în urmå ¿i Vondråceasa, nervoaså ¿i certårea¡å, talpa iadului cum s-ar prinde;
s-au perindat de atunci mai multe slujnice ¿i mai multe capete sparte.”

2 martie: „Când vei veni, vei afla de la madame Slavici dacå am ie¿it vreodatå
seara sau m-am dus pe undeva. La comediile lui Vondracec n-am fost decât una singurå
datå et c’est tout...”

De aici ¿i din epistola precedentå („Tu aici, la Slåvicioaia...) s-ar putea
deduce cå Eminescu locuia împreunå cu familia Slavici. Ipoteza este contraziså
în epistole ulterioare: „Eu må mut de la sf. Gheorghe începând la Slavici”,
anun¡å el la  sfâr¿itul lunii martie, iar în primele zile ale lui aprilie îi comunicå
noua adreså, cea din Calea Victoriei (Podul Mogo¿oaiei).
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3 martie: „Dragå Veronicu¡å,
Am vorbit azi cu Madame Slavici, cum ar fi de fåcut ca så te aducem mai curând la

Bucure¿ti, ¿i iatå anume de ce am vorbit: Dumniasa gåse¿te casa asta în care ¿ed cå e ¿i
umedå ¿i nepotrivitå ¿i nu må sfåtue¿te s’o iau pânå la Sf. Dumitru. Dumniasa mai ia o
caså pe Podul Mogo¿oaii, deci în centrul ora¿ului, unde are ¿apte odåi în ¿ir pe o
galerie cu geamlâc din care poate închiria ori câte. Aici ¡i-oi putea aranja pentru tine
un salona¿ ¿i o camerå de culcare ¿i pentru mine asemenea s’ar gåsi o odåi¡å... lângå
bucåtårie sau în pod în care så-mi ¡in cår¡ile.

Toate aceste pânå la toamnå (Sf. Dumitru), cåci am colindat amândoi Bucure¿tiul
ca så-¡i gåsesc o caså dupå placul tåu, încåpåtoare ¿i comodå.

Pentru a hotårî toate acestea, Madame Slavici cere un timp de cugetare de trei zile,
când î¡i voi scrie iar ce vom fi pus la cale. Eu a¿ vrea så-¡i trimit oricând bani de drum,
cåci o pot face acum, totul e numai ca så gåsesc un chip cât se poate de facil pentru
¿ederea ta aici, så stai mai la centru, så te po¡i amuza, så po¡i mânca mai bine de cum ai
avut aici. Grija asta må preocupå mai mult decât toate, cåci dacå te iubesc ca un
nebun, mi-e milå de tine. ªi tot de milå am ¿ters câte-va ¿iruri din aceastå scrisoare: î¡i
spuneam în ele un lucru bun, dar pe care nu ¿tiu dacå-l pot împlini pânå la toamnå ¿i nu
voiu så-¡i dau durerea unei speran¡e prea mature.”

Fårå så conteståm cå, poate, într-adevår Slavici i-o fi båtut lui Eminescu
noaptea în perete, cerându-i astfel så stingå lumina ¿i så se culce, nu putem så
nu ne întrebåm de ce, dacå erau 7 încåperi de-a lungul unui coridor (toate de
închiriat – cel pu¡in, în planul ini¡ial), Slavici nu a rezolvat problema simplu,
rugându-¿i chiria¿ul så se mute o încåpere, douå mai încolo?

Remarcåm precizarea cå Slåvicioaia socotea locuin¡a lui Eminescu „umedå
¿i nepotri-vitå”. ¥ntre fabula¡iile lansate de Vintilå Rusu-ªirianu în 1969 ¿i
folosite de I. Nica, G. Munteanu ¿i de atâ¡ia al¡ii ca argumente indubitabile
avea så stea ¿i afirma¡ia cå Eminescu ar fi „vrut så dårâme casa [lui Slavici],
cå-i „urâtå ¿i umedå...” ¥ncå o datå ne convingem cå falsificatorii de istorie
sunt mereu bine documenta¡i. Altfel ar risca så spunå adevårul.

14 martie: „Madame Slavici cautå caså ¿i tot caså se face. Pân-acum nu mi-a dat
nici un råspuns de ceea ce are de gând så facå pentru cå nici nu ¿tie. Preocupatå de
bårbatå-såu câte o datå turbå plângând, apoi iar se mai împacå câte o zi douå cu
el – apoi iar îi vine focul ¿-a¿a la infinit.”

17 martie: „Uite ce zic eu. Madame Slavici e în sfâr¿it hotårâtå så ia caså ¿i o ia în
Podu Mogo¿oaii, în centru pot zice. Acolo îmi då mie douå odåi, fiecare cu intrare
separatå, cu toate acestea comunicând una cu alta, pe 60 fr. pe lunå amândouå. Foarte
ieftin pentru locul acela. Aceasta va fi locuin¡a provizorie pân’ la toamnå, când, dupå
cum ne-am în¡eles, vii aci ¿i aranjåm o mai mare statornicie în via¡a noastrå. Atunci tu
vei alege, tu vei face, tu vei drege...”
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21 Martie: „Ce spui tu minciuni în depe¿å, cå de opt zile nu ¡i-am scris?  Ieri
de-abia am primit scrisoarea ta din urmå (epistola „din urmå” face parte dintre cele
încå nepublicate, cine ¿tie pe unde depozitate – n. ns.) ¿i azi aveam de gând så-¡i
råspund, când de-o datå... hop, depe¿å. Fii lini¿titå, copila¿ul meu cel sperios ¿i mic, nu
s-a-ntâmplat nimic. Madame Slavici cautå o caså de Sf. Gheorghe, unde så-ncap eu...
vorba vine... dar så-ncapi ¿i tu mai cu seamå. Ea se cam låsase de cåutat caså, pentru cå
se fåcuse iar rupturå definitivå cu bårbatå-såu. Acum, împåcându-se ieri din nou, cu
multe scene låcråmoase, tot råmâne-n Bucure¿ti.” (Atrage aten¡ia faptul cå Slavici  nu
mai este Ieni, ca în urmå cu câ¡iva ani, ci „bårbatå-såu”.)

Scrisoarea nu este deloc datatå de Eminescu, singura plasare în timp
fiind a Veronicåi: „martie 1882". Datarea fåcutå de noi se bazeazå pe
telegrama invocatå de Eminescu (în mod cert trimiså de Veronica la 21 martie)
¿i a faptului cå acesta a råspuns în aceea¿i zi în care a primit-o: „...azi aveam
de gând så-¡i råspund, când de-o datå... hop, depe¿å”.

Atragem aten¡ia ¿i asupra faptului cå aceastå epistolå nu este singura ce
pare så fi fost scriså de Eminescu în aceastå zi. O alta, datatå: „Duminica
Floriilor” (în 1882, Floriile au cåzut în ziua de 21 martie), are un con¡inut
par¡ial asemånåtor, fårå ca în vreuna dintre ele så se facå referire la cealaltå.
Mai mult, epistola datatå „Duminica Floriilor” începe cu cuvintele: „ºi-am
scris ieri cå-¡i scriu ¿i azi, ceea ce ¿i fac”. Nu existå nici o scrisoare de-a lui
Eminescu datatå 20 martie 1882 (ceea ce, desigur, nu înseamnå cå n-ar fi
fost scriså).

„Duminica Floriilor” (21 martie): „De¿i mi-am scos ceasornicul ¿i am plåtit afarå
de asta, numai de când ai plecat tu, 525 fr. datorii din trecut totu¿i stau passablement,
încât, så am unde te plasa, numaidecât te-a¿ aduce la Bucure¿ti. Departe de tine, î¡i
spun drept, nu voi så ¿ed. Tu pe Podul Mogo¿oaei, eu lângå garå (pe strada Buze¿tilor
nr. 5 – n. ns.) nu merge. Tu e¿ti prea convoatizatå ¿i eu prea gelos, pentru ca så nu-mi fac
mie însumi zile fripte în asemenea împrejuråri. (...)

Sper cu toate astea ca în douå trei zile så gåsesc o nouå combina¡ie strategicå, ca
så ne putem vedea încå înainte de sf. Gheorghe cåci pân-atunci mai e o lunå aproape.
Nu zic înså nimic de combina¡ia mea, pânå ce n-oi vedea-o pe deplin realizabilå.
Atunci va fi ca ¿i realizatå.”

Martie (datå incertå; unii autori avanseazå data de 20 martie, înså credem cå gre¿esc,
aceasta pårând a fi epistola prin care îi anun¡å decizia lui de a se muta „în Podu Mogo¿oaii”):
„De acum am aranjat deci, ¿i aranjamentul e definitiv, cå pânå la Sf. Dumitru må mut în
Podu Mogo¿oaii în douå trei odåi unde ai så ai loc îndestul ¿i unde o så am ¿i eu loc ¿i
timp pentru zile nebune. De la Sf. Dumitru încolo, e treaba ta så alegi ¿i så aranjezi cum
¡i-o plåcea ¡ie” (subl. ns.).
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Martie (incert): „Dulcea mea Nicå, // Eu må mut de la sf. Gheorghe începând la
Slavici în douå odåi precum ¡i-am scris deja, ¿i unde o så vii tu. Te rog så nu te superi
dacå întârzii cu råspunsurile, dar am o lucrare a Reginei de tradus, care cere grabå. (...)
// Urechia iar mi-a propus o func¡ie.”

aprilie – Eminescu o în¿tiin¡eazå: „Adresa mea nouå: // Bucure¿ti // Calea Victoriei
No. 67. Etaj I”. Cum adresa lui Slavici va fi Pia¡a Amzei nr. 6, deducem cå Eminescu nu
a stat „câ¡iva ani” la Slavici, cum pretinde acesta, ci câteva luni, cel mult un an, ¿i cå
sugestia coabitårii nu i-a apar¡inut, venind fie de la nevastå-sa, fie chiar de la Eminescu,
dupå ce ace¿tia båtuserå împreunå ¿i fårå succes stråzile Bucure¿tilor în cåutarea unei
locuin¡e de închiriat.

30 aprilie: Zi funestå pentru Veronica, de care-¿i aminte¿te în epistola din 7
octombrie 1882: „Domnul meu, dupå cum probeazå înse¿i scrisorile d-tale, d-ta erai
acela care fåceai paradå de moarte pentru mine, se vede înså cå lucrurile din lumea
aceasta se reflectå totdeauna întoarse, a¿a cå eu î¡i voi aduce ca ultimå jertfå via¡a
mea pe care de la 30 april abia ¿tiu cum o mai port. ¥mi vei permite så a¿tept un råspuns
de la d-ta, voi muri în ziua de 27 octombrie...”  (subl. ns.).

Påcat de-atâta chin ¿i-a¿a sfâr¿it!

Slavici – complice pasiv sau ho¡ sadea?

To¡i ¿tiu cå Maiorescu este cel care a predat manuscrisele eminesciene
Academiei Române, dar pu¡inå lume î¿i pune întrebarea: cum a ajuns Maiorescu
în posesia manuscriselor? Råspunsul este: prin efrac¡ie. ªi iatå de ce.

¥n primele zile de dupå 28 iunie 1883, statutul lui Eminescu a fost, practic,
acela al unui dispårut, despre care s-a zvonit cå s-ar gåsi la o anume loca¡ie.
Dacå termenul „zvonit” este sau nu potrivit ne-o aratå faptul cå, pe de o
parte, nu a fost dat publicitå¡ii nici un document oficial care så ateste cå
Eminescu ar suferi de o boalå anume ¿i cå într-adevår s-ar afla în ospiciul lui
ªu¡u, ¿i, pe de altå parte, ¿tim cå el a fost ulterior expediat în stråinåtate fårå
ca acest lucru så fie cunoscut de altcineva, afarå de cei direct implica¡i ¿i
interesa¡i (acea mânå de oameni care pretindeau cå i-ar fi „amici”). Amånunt
elocvent, el a fost trecut peste grani¡å în mod ilegal, fårå a avea pa¿aport.

¥ntre no¡iunile întâlnite în Codul civil este ¿i aceea de „absent”, prin
care se nume¿te acea persoanå dispårutå brusc dintre ai såi, fårå a se cunoa¿te
locul în care se gåse¿te, ¿i, astfel, putând fi incert chiar ¿i dacå mai este sau
nu în via¡å. ¥ntr-o astfel de eventualitate ¿i doar „dacå în curs de 4 ani nu va
avea nimeni ¿tiin¡å” de persoana în cauzå (art. 101), „Ministerul public este
special însårcinat de a priveghea asupra intereaselor” respectivului (art. 100),
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iar „Tribunalul, dupå cererea pår¡ii celei mai ståruitoare, va însårcina un
curatore spre a reprezenta pe cei presupu¿i absen¡i, la inventare, socoteli,
împår¡eli ¿i desfaceri (subl. ns.) la care s-ar afla interesa¡i.” (art. 99). Evident,
nici vorbå ca în cazul nostru så se poatå pune astfel problema. Am men¡ionat
totu¿i ¿i aceastå variantå, pentru a sublinia modul în care avu¡ia personalå,
mare sau micå, era sau nu protejatå prin Lege.

Când dispari¡ia se datora internårii într-un ospiciu, ac¡ionau prevederile
articolului 435:

„Majorele care este în o stare obicinuitå de imbecilitate, de smintealå sau de
nebunie cu furie, trebuie a fi interzis, chiar ¿i când are intervale lucide”.

Nu insiståm acum asupra acestui aspect, la care, de altfel, ne-am mai
referit, dar care, se va vedea, meritå ¿i mai multå aten¡ie. Situa¡iile concrete
prin care a trecut Eminescu aratå cu asupra de måsurå de ce Codul civil
obliga ca, îndatå ce o persoanå era închiså într-un ospiciu, ea så fie puså sub
tutelå, singurul mod de a-i apåra interesele, ferindu-l de posibilele manevre
oculte ale celor interesa¡i.

Indiscutabil, dupå ce ståtuse lângå biserica Sfântul Constantin („în casele
unui såpunar”, unde avea douå odåi: „una cu iatac de dormit, în care n-avea så
intre peste zi, iar alta un fel de birou, în care-¿i avea biblioteca ¿i-¿i petrecea
ziua”) Eminescu a locuit un timp la Slavici. A existat între cei doi ¿i un raport
contractual sau Eminescu a fost musafir, a¿a cum fusese în bojdeuca lui
Creangå? Ne låmure¿te Slavici:

„Am luat deci în¡elegerea cu el så se mute la mine, plåtind chiria cuvenitå”.

Ne intereseazå doar ultimele trei cuvinte, care clarificå lucrurile, aratând
fårå doar ¿i poate cå, a¿a cum era de bånuit, între Eminescu ¿i Slavici a
existat ¿i un raport contractual. Faptul este reconfirmat patru pasaje mai încolo:

„Eminescu era un foarte bun chiria¿, un fel de copil cuminte, care råmâne unde-l
pui, face tot ceea ce îi zici ¿i bagå în toatå clipa de samå ca nu cumva så supere pe
cineva. (...) Pe lângå toate acestea era totdeauna în voie bunå, râdea cu multå poftå, se
mul¡umea ¿i cu mai pu¡in decât ceea ce i se cuvenea ¿i chiar ¿i mâhnit ori supårat dacå
ar fi fost, el nu se posomora, iar chiria ¿i-o plåtea totdeauna nainte, pentru ca nu cumva
så se încurce” (subl. ns.).

[Informa¡ii similare oferå ¿i T. Secula („Chiria ¿i-o plåtea Eminescu
înainte ¿i foarte cinstit” – vezi Amintiri despre Eminescu) ¿i Cålinescu, în
monografia lui:
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„¥¿i plåtea, de altfel, chiria regulat ¿i înainte, cru¡ând avutul såu intelectual de
orice popriri. Dintr-o chitan¡å, de pildå, din 28 noiembrie 1878, luåm cuno¿tin¡å cå-¿i
plåtise chiria cu douå luni înainte, câte patruzeci ¿i cinci de lei noi lunar, proprietåresei
din str. Speran¡ei (mss. 2255, f. 337).”]

O precizare: din rândurile lui Slavici ai în¡elege cå el era proprietar – ¿i
poate chiar o fi fost. ¥ntr-un proces-verbal despre care se sus¡ine cå ar fi întocmit
de Poli¡ie, se vorbe¿te de „subînchirietoarea Ecaterina Slavici”. Dacå Poli¡ia
nu a gre¿it, rezultå cå Slavici nu era proprietar al casei, ci chiria¿, ca ¿i Eminescu,
doar cå el era la „mâna întâi”. Oricum înså, ståpân så fi fost, plåci de marmurå
precum cea din Pia¡a Amzei, având inscrip¡ia: „Pe acest loc s-a aflat / casa
în care scriitorul / Ion Slavici l-a gåzduit pe / marele poet Mihail Eminescu /
în anul 1883" (vezi V. Z. Teodorescu, Bucure¿ti. Pe urmele lui Mihail
Eminescu) nu exceleazå prin exactitate, întrucât sensul principal al cuvântului
gazdå este acela de amfitrion, „ståpânul sau ståpâna casei în raport cu
oaspe¡ii pe care-i primesc” (I. A. Candrea), iar oaspe¡ii nu prea plåtesc chirie
pentru ¿edere, cum fåcea Eminescu. E drept cå gazdå poate avea ¿i
în¡elesul de locuin¡å luatå cu chirie, dar într-un context precum cel citat nu
la asta te gânde¿ti.

A fi chiria¿ însemna a fi parte a unui contract de loca¡iune. Contractul
putea fi scris, prevåzând date certe, dar putea fi ¿i verbal, închirierea
considerându-se „fåcutå pe un an, când s-a stipulat atâta chirie pe an; // De o
lunå, când s-a stipulat atâta chirie pe lunå; // De o zi, când s-a stipulat atâta
chirie pe zi”, iar când toate acestea lipsesc, „se va considera fåcutå conform
obiceiului locului” (articolul 1451).

Sub aspect juridic, cam acestea erau datele chestiunii la 28 iunie 1883,
când ar fi înnebunit Eminescu, fiind re¡inut (dus cu for¡a?) în stabilimentul
lui ªu¡u. Ce putea så facå Slavici sau nevastå-sa din acel moment? Råspunsul
depinde în mare måsurå de tipul în¡elegerii dintre Eminescu ¿i Slavici ¿i de
perioada pentru care primul î¿i plåtise chiria în avans, cum afirmå înså¿i gazda
lui. Oricum, mai devreme sau mai târziu, el fiind purtat prin ospicii, perioada
pentru care plåtise se stingea. Ce urma så se petreacå dupå acel moment?
Dacå, de prea „intim” ce era cu el, nu reu¿ea så le gåseascå un loc în propria
caså, avea Slavici dreptul legal så arunce, de capul lui, lucrurile lui Eminescu
în stradå sau în beciul lui Maiorescu, sub pretextul cå vrea så-¿i elibereze
camera spre a o folosi în nu-conteazå-ce-scop?

Ca principii generale, „Conven¡iunile legal fåcute au putere de lege între
pår¡ile contractante”, putându-se „revoca prin consim¡åmântul mutual sau
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din alte cauze autorizate de lege” (art. 969), iar „Condi¡iunea rezolutorie
este subîn¡eleaså totdeauna, în contractele sinalgamatice (care dau na¿tere
la obliga¡ii reciproce – n. ns.), în caz când una din pår¡i nu îndepline¿te
angajamentul såu”, pågubitul având de ales: „sau så sileascå pe cealaltå a
executa conven¡iunea, când este posibil, sau så-i cearå desfiin¡area cu daune-
interese. Desfiin¡area trebuie så se cearå înaintea justi¡iei (subl. ns.), care,
dupå circumstan¡e, poate acorda un termen pår¡ii ac¡ionate” (articolul 1021).

O datå sechestrat, Eminescu nu-¿i mai îndeplinea una dintre „îndatoririle
sale principale” (articolul 1439), plata chiriei, încålcând astfel prevederile
alieatului 2 din articolul 1429 (locatarul „Trebuie så plåteascå pre¡ul
loca¡iunii la termenele statornicite”), proprietarul urmând fie så cearå
rezilierea contractului, printr-o cerere adresatå Judecåtoriei, fie så se
foloseascå de prevederile articolului 1436 (loca¡ia „înceteazå de la sine cu
trecerea termenului”).

Asta, în mare, în ceea ce prive¿te încåperile închiriate. Problema e cå
respectivele odåi erau pline cu lucrurile lui Eminescu. Ce urma så se întâmple
cu acele bunuri ¿i cine decidea asta? Avea Slavici drept suveran în acest sens?

Råspunsul îl gåsim, par¡ial, în procesul-verbal al Poli¡iei, întocmit chiar
în acea nefastå zi de 28 iunie 1883. De¿i nu credem în autenticitatea celor
relatate, vom cita din el, întrucât el prezintå procedurile în vigoare pe atunci:

„P.S. Transportându-ne la camera ce ocupå Dl. Mihail Eminescu în str. Pia¡a Amzei
nr. 6, am gåsit pe subînchirietoarea Ecaterina Slavici”, în prezen¡a cåreia, zice comisarul,
„am aruncat în interior toate obiectele”  gåsite asupra lui Eminescu, dupå care, „la
moment am închis u¿a, încuind-o ¿i sigilând-o, iar cheia s-a luat de noi, spre a se
înnainta cu acest act” (subl. ns.).

Deci, poli¡istul Nicolescu a încuiat încåperea ¿i nu numai cå a påstrat la
sine cheia, dar a pus ¿i un sigiliu pe u¿a ei. A doua zi, 29 iunie 1883, ar fi
procedat la fel: (re)vine la locuin¡a lui Eminescu ¿i, în prezen¡a a trei martori
(T. Nica, E. Slavici ¿i G. Ocå¿anu), ia „de acolo un costum de haine (Jachetå,
vestå, pantaloni) ¿i o cåma¿e, o pereche pantaloni de noapte”, dupå care,
adaugå comisarul, „am aplicat la loc numitul sigiliu”.

O datå pus, sigiliul invocat nu mai putea fi dat jos decât cu aprobarea
autoritå¡ilor, care ar fi asistat ¿i la inventarierea bunurilor aflate în camerå.
Numai cå, în acest caz, în mod inevitabil se ridica problema tutelei „nebunului”,
iar judecåtorul ar fi pus din nou o rezolu¡ie nesuferitå, ca aceea din 12 iulie ’83:

„Se va întreba Parquetu ce persoane ar putea constitui consiliul de familie, care
sunt rudele interzisului ¿i dacå este în ¡arå”.
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¥n lipsa unei sentin¡e judecåtore¿ti privind destinul bunurilor lui Eminescu,
a unei oricât de formale împuterniciri oficiale, orice påtrundere în locuin¡a
acestuia cu scopul de a o goli de ele spre a nu i le mai înapoia niciodatå
proprietarului lor de drept era, de fapt, spargere prin efrac¡ie. Faptul cå
persoanele implicate de¡ineau cheia lui Eminescu, fåcut prizonier la ªu¡u, nu
schimbå nici datele problemei, nici pe vinova¡i. Sigur cå Maiorescu nu a
mers personal så ridice cår¡ile (care nu erau douå-trei), dar asta nu-l scute¿te
de responsabilitate, dupå cum, så zicem, în ciuda unor rânduri semnate de
Cålinescu, Stalin n-a råmas pentru posteritate un dulce prunc doar pentru cå
asasinatele comandate de el au fost comise de al¡ii. Dimpotrivå, asta l-a fåcut
chiar ¿i mai odios.

Minciuna, zåpåcitå în camera oglinzilor

Când mai mul¡i indivizi comit o faptå rea care, de-ar fi descoperitå, i-ar
costa mult, în general, ei pregåtesc un crochiu de minciunå comunå, cu care
så se acopere fa¡å de ceilal¡i. Cum nimeni nu comite råul pornind de la
certitudinea cå va fi prins, ¿i atari „alibiuri” sunt cam la fel de vagi.

Referitor la Eminescu, Slavici a min¡it mult. ªu¡u – la fel. Asta nu
înseamnå înså cå în toate spusele lor nu se gåsesc ¿i adevåruri. Unul dintre
criteriile pe baza cårora încercåm så le separåm de minciuni este måsura în
care acestea au slujit sau nu celui ce le-a fåcut publice. Bunåoarå, nu putem
crede cå ªu¡u ar fi min¡it atunci când a mårturisit în scris cå Eminescu nici n-
a suferit de sifilis, nici n-a fost alcoolic, câtå vreme aceastå falså pårere induså
de unii (între care ¿i el însu¿i) i-ar fi servit ca singurå justificare pentru
tratamentul cu produse mercuriale, la care îl supusese.

Mai devreme sau mai târziu, oricui råsfoie¿te dosarul Eminescu i se
impune ¿i concluzia: påcat cå la¿itatea se pedepse¿te doar în vreme de råzboi!


Unde era Slavici când a fost sechestrat Eminescu?

La aceastå întrebare, corul biografilor råspunde: se gåsea în stråinåtate,
la båi, unde ar fi plecat la data de 25 iunie 1883. Existå documente în acest
sens, adaugå vocea a doua. Så le råsfoim, precizând de la bun început cå
existå numai douå surse în acest sens: Slavici ¿i Maiorescu.

1) 25 iunie 1883 (Slavici cåtre Maiorescu):
„Mai înainte de a pleca cred cå trebuie så vå spun ce treabå s-a fåcut

ieri la societatea «Carpa¡i».”
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NotåNotåNotåNotåNotå: Nu ¿tim unde se aflå aceastå epistolå ¿i nu am întâlnit fotocopia
ei. Textul sunå înså foarte plauzibil ¿i nu ¿tim ca autenticitatea lui så fi fost
vreodatå contestatå (vezi Anexa 2).

2) 26 iunie 1883 (Maiorescu, în jurnal):
„Duminecå 26 Iunie / 8 Iulie 1883. (...) Vrednicå de însemnat scrisoare

a lui Slavici, care a plecat ieri la Hall...”
3) 17 iulie 1883 (Slavici cåtre Maiorescu):
„Sâmbåtå (25 iunie ’83 – n. ns.) am plecat înså cu trenul accelerat ¿i

nici nu m’am oprit pânå la Viena”.
4) 1924 (Slavici, în anumite Amintiri):
„Când s-a întâmplat aceasta, eu nu må aflam la Bucure¿ti, plecasem

la Viena...”
Acestea sunt argumentele pe care se întemeiazå afirma¡ia cå la 28 iunie

1883 Slavici nu era în Capitalå. Aparent, lucrurile se leagå. Dacå citim înså
în întregimea lor textele din care am desprins aceste afirma¡ii ¿i dacå luåm în
calcul ¿i alte mårturii, cåpåtåm suficiente motive pentru a accepta ipoteza cå,
totu¿i, atunci când a fost sechestrat Eminescu, Slavici era în Capitalå.

Reluåm mai amplu relatarea din Amintiri:

„Când s-a întâmplat aceasta, eu nu må aflam la Bucure¿ti, plecasem la Viena, ca så
consult medicii în ceea ce prive¿te o boalå supåråtoare de care sufeream.

Din spusele altora ¿tiu cå s-a dus la båile «Mitra¿efski», unde s-a încuiat într-o
cabinå ¿i-a dat drumul la apå, încât a fost nevoie så se spargå u¿a. Acum a fost el dus
la sanatoriul ªu¡u, unde, dupå întoarcerea mea în ¡arå, l-am våzut în mai multe rânduri.
Pårea cå må recunoa¿te, dar de vorbit nu am putut så vorbim. Se plimba în sus ¿i-n jos
prin grådinå recitând cu mult avânt fel de fel de poezii, mai ales pår¡i din Iliada”
(Eminescu-omul).

Slavici declarå cå l-ar fi vizitat pe Eminescu „la sanatoriul ªu¡u ... dupå
întoarcerea” în ºarå (adicå, spre sfâr¿itul lui iulie sau începutul lui august),
iar în prezentarea lui gåsim un Eminescu mai preocupat de poezia anticå decât
de contemporanii prefåcu¡i, dar perfect calm. De unde så fi ¿tiut el cå ªu¡u
apucase så descrie un cu totul alt pacient, periculos nevoie mare:

„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. Irritabil numai ¿i muncit de o insomnie ¡inând cu câte va zile mai nainte, se armå în
invidia lui cu 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
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«Caritatea» din Bucuresci. Acuitatea extremå a simptomelor nu permitea în primele
momente un studiu amånun¡it al diferritelor func¡iuni ¿i facultå¡i. Aspectul malatiei
era acella al unei manii acute caracterisatå prin un delir absolut incoherent, prin
mi¿cåri desordonate, prin illusiuni ¿i hallucina¡iuni sensoriale care deveneau uneori
terrifiante, în fine prin tendin¡a a tot distruge Pinprejurul såu în paroxismul råului.
Excita¡iunea continuå a centrilor psychomotori ¿i psychosensoriali era factorul unic
al acellui delir, al acellei perturba¡iuni ale facultå¡ilor intellectuale ¿i morale, cari se
aflau libere de ori ce control al voin¡ei ¿i ca ni¿ce instrumente passive ale unei
cerebra¡iuni neconsciente.

Nimic nu-l putea calma din acea stare, nici morfina, nici hidroterapia, nici
tratamentul moral, nici tratamentu(l) fizic” (subl. ns.).

Un ins „irritabil numai”, ståpânit de un „delir absolut incoherent” ¿i
având „tendin¡a a tot distruge pinprejurul såu”, poate fi imaginat plimbându-
se „în sus ¿i-n jos prin grådinå recitând cu mult avânt fel de fel de poezii,
mai ales pår¡i din Iliada”?

Modul în care s-ar fi manifestat „nebunia” lui Eminescu dupå încarcerare
apare descris de patru surse, care pretind cå ar fi fost martori nemijloci¡i la
cele relatate: ªu¡u, Slavici, Sim¡ion ¿i Maiorescu. Pe primii doi i-am våzut.
Sim¡ion, preluând iritarea de la ªu¡u ¿i pe Homer de la Slavici, scrie (vezi
epistola din 12 iulie):

„Se aflå – aproape neîntrerupt –  foarte agitat. Pronun¡å pu¡ine idei ¿i foarte multe
vorbe, care nu apar¡in nici unei limbi ¿i pe care le for¡iazå a se rima în penta ¿i
hecsametru. Din mai mul¡i câ¡i l’am våzut pe nici unul nu pare a ne fi cunoscut.”

Maiorescu oferå un tablou ceva mai apropiat de al lui Slavici (poate,
unde ¿i autorii erau în rela¡ii mult mai strânse), dar în care mecanicii recitåri
de versuri îi este preferatå o stare mai apropiatå de extazul mistic (Maiorescu
scrisese cu câteva zile în urmå cå Eminescu ar inten¡iona så se cålugåreascå,
dar informa¡ia nu se regåse¿te la nimeni altcineva):

„Pe la 10 veni cu tråsura la mine Eminescu, binecuvântå, cu privirea fixå, pe so¡ia
mea ¿i pe Ilie Nicolescu care tocmai pleca, må îmbrå¡i¿å tremurând. Eu îi aråtaiu pe
Hermes ¿i pe Venus din Melos, la care el zise, cu privirea în extaz: «Laså, cå va reînvia
arta anticå!». Potrivit în¡elegerei [ce avusesem cu Sim¡ion], i-am spus cå trebuie så se
ducå la Sim¡ion, pentru societatea «Carpa¡ii». Mi-a cerut så-i dau 5 lei pentru tråsurå
¿i a plecat cu tråsura acolo [la Sim¡ion].”

Un „nebun” cu patru chipuri sau patru nebuni despre un singur chip?
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Rândurile lui ªu¡u au fost scrise în perioada iunie 1889 – 1892, dar
povestea cu revolverul nu a fost „livratå pie¡ii” decât în 1911, când în
scornelile povestitorilor „unul dintre cei mai devota¡i ai lui amici” a fost
înlocuit cu regele, iar tårå¿enia cu totul a devenit parte a unui scenariu atât
de prost, încât nici N. Påtra¿cu nu a folosit-o (de¿i a avut la îndemânå textul
lui ªu¡u), iar Slavici pare ¿i el så nu fi auzit vreodatå de ea. Asemenea fapte,
precum ¿i coexisten¡a altor multe surse contradictorii, dar la fel de råu-
inten¡ionate, dau tot mai multå pregnan¡å ideii cå împotriva lui Eminescu nu
s-a operat pe baza unui plan minu¡ios, coordonat dintr-un unic centru. Lucru
firesc, dacå ne gândim la secretul påstrat asupra cauzei concrete care a dus
la închiderea lui la ªu¡u, precum ¿i la faptul cå Eminescu nu-i avea du¿mani
doar pe cei care au ac¡ionat „la vedere” împotriva lui.

Slavici afirmå cå la întoarcerea din Imperiu (cel târziu în prima decadå a
lui august), l-ar fi vizitat pe lucidul recitator Eminescu la ospiciu. La ªu¡u
citim, înså:

„¥n timp de douå luni, abea de trei ori el avu câteva momente de luciditate. 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.

¥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.

¥ntr’adevår, pe la începutul lunii a treia, Eminescu începu a avea ore lini¿tite ¿i
lucide, î¿i regåsi somnul, întreba de amicii såi, se preumbla prin institut ¿i afarå din
institut fårå pericol” (subl. ns.).

Dacå primele „ore lini¿tite ¿i lucide” ar fi fost numårate doar prin
septembrie, så în¡elegem cå Slavici nu s-a gråbit så-l viziteze, a¿teptând så
cadå frunza ¿i så vinå ploile?

Mai spune Slavici ¿i cå, în opinia lui, Eminescu l-ar fi recunoscut, dupå
care adaugå cuvinte stranii: „dar de vorbit nu am putut så vorbim”. De ce
nu? Ce anume i-a creat impresia cå Eminescu l-ar recunoa¿te ¿i ce a împiedicat
conversa¡ia? I s-a adresat, dar nu a primit råspuns? I-a aruncat „pacientul”
priviri pline de în¡eles? De ce nu o spune pe ¿leau?

La Slavici, locul ac¡iunii ar fi fost grådina. Dintotdeauna, spitalele de
psihiatrie au avut în jur spa¡ii destul de largi, iar mai nou, de când numårul
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pacien¡ilor a crescut, între pavilioanele lor e o adevåratå forfotå. Ospiciul
privat al lui ªu¡u oferea o cu totul altå imagine, în care domina clådirea
tåcutå, în care erau interna¡i pacien¡ii. Grådina, par¡ial ocupatå de mici clådiri
administrative, råmânea foarte micå. ¥n afarå de asta, acolo nu se putea
påtrunde oricum, Regulamentul Institutului Caritatea fiind foarte strict:

„12. Bolnavii nu pot fi visita¡i de rudele sau amicii lor, de cât dupe o autorisa¡iune
accordatå de medicul-director care locuesce în lnstitut”.

¥n consecin¡å, pentru a-l întâlni pe Eminescu, nu ajungea ca Slavici så-i
dea 10 bani portarului, ci trebuia så discute cu ªu¡u însu¿i. ªi este greu de
bånuit cå, de-ar fi fost så-l viziteze pe Eminescu „de câteva ori”, Slavici nu i-ar
fi cerut pårerea de specialist, aflând astfel, între altele, ¿i dacå pacientul î¿i
recunoa¿te „amicii”. Or el, ca ¿i Sim¡ion, pare så nici nu-l fi våzut pe doctor.

¥n sfâr¿it, Eminescu nu se putea plimba prin grådinå, ca så-l vizioneze
Slavici cu un interes mut de prozator în crizå de idei, din simplul motiv cå a
fost ¡inut închis ca o fiarå sålbaticå, u¿a metalicå deschizându-se, ca la
pu¿cåria¿ii periculo¿i, numai pentru a i se da mâncarea ¿i a i se face injec¡iile
cu substan¡e mercuriale.

Un alt aspect care atrage aten¡ia în pasajul citat din Amintiri, este referirea
la „båile «Mitra¿efski»”. Aceastå versiune privind cauza care ar fi dus la
sechestrarea lui Eminescu a devenit publicå abia în 1911, prin gura lui Al. Ciurcu,
care, spre a da coeren¡å unor minciuni ce se båteau cap în cap, a cuplat-o cu
pretinsa amenin¡are cu revolverul, introducând ¿i elemente decorative, precum
episodul de la Cap¿a. Så admitem cå varianta lui Slavici ar fi adevåratå. De
ce a fost nevoie så treacå aproape trei decenii pânå så fie lansatå? ªi, în tot
acest timp, ce minciunå i-a ¡inut locul ¿i de ce Slavici ¿i al¡ii ca el au tåcut,
låsând ca întregul public românesc så fie prostit în fa¡å ¿i, mai ales, ca un
om så fie atât de chinuit ¿i de batjocorit? Dacå, a¿a cum credem, nu de la
„båile Mitra¿efski” a fost ridicat Eminescu ¿i în nici un caz din motivul
oferit de un comisar nu prea de¿tept ¿i de trei ardeleni aidoma, lucrurile sunt
¿i mai grave, cåci înseamnå cå Slavici a min¡it pânå la capåt. ªi-atunci dåm
dreptate lui Delavrancea ¿i ne amintim subit cå Slavici a refuzat cetå¡enia
românå ¿i cå a depus juråmânt sub un stindard stråin. Poate cå asta nu spune
nimic, dar, la fel de bine, poate cå spune totul.


Prin cele de mai sus nu demonstråm, obligatoriu, cå Slavici era în Capitalå

la 28 iunie, dar cåpåtåm o anume orientare privind onestitatea lui ¿i învioråm
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culorile epocii. Versiunea conform cåreia s-ar fi aflat la Viena în clipa ridicårii
chiria¿ului lui îi este favorabilå lui Slavici, scutit în felul acesta de întrebåri
supåråtoare. A¿a stând lucrurile, devine cert cå nu ar fi fost deloc în interesul
lui så se ¿tie contrariul. De aceea, se justificå urmåtoarele rânduri, publicate,
culmea, tot în Amintiri:

„Dupå examene eu trebuia så plec fårå întârziere la Viena ca så consult medici, iar
de acolo la båile ce-mi vor fi recomandat, ¿i vorba era ca Eminescu så plece ¿i el în
Moldova ca så-¿i aducå fratele bolnav.

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.

Un singur mijloc îmi råmânea ca så-l lini¿tesc: så-i cer un serviciu prietenesc, o
dovadå de dragoste.

– Uite, i-am zis, am så-l rog pe d-l T. Maiorescu ceva ¿i nu pot så må duc acum la
dânsul, te rog så-i duci un bilet din partea mea.

Rugam în bilet pe d-l T. Maiorescu så-l observe bine pe Eminescu, cåci mie mi se
pare greu bolnav.

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.”

Ultima frazå aratå limpede cå ac¡iunea s-a desfå¿urat de-a lungul unei

singure zile, la încheierea cåreia Slavici, ca ¿i Maiorescu, putea lua acceleratul
de Viena. Ar fi ceva så fi plecat împreunå, nu-i a¿a?!

Dacå Eminescu ar fi invocat „împrejuråri atât de grele” pentru el, trebuie
så-i fi spus lui Slavici ¿i în ce anume constau acestea. De ce Slavici nu le
reproduce, fie ¿i doar spre a aråta cå erau aiurite? Nu facem nici o supozi¡ie
în acest sens, întrucât, de¿i suntem convin¿i cå în acele zile împrejurårile
erau „grele” pentru Eminescu, nu credem cå el le-ar fi comentat cu gazda
Slavici. A¿a cum o prezintå acesta din urmå, reac¡ia lui Eminescu este
nefireascå, el fiind (re)cunoscut pentru puterea de a îndura în singuråtate.
Eminescu nu avea reac¡iile ¿i principiile Harietei. Pretinsul lui apel disperat
la ajutorul cuiva este straniu ¿i nu degeaba Slavici nu spune concret nici ce
anume i-ar fi cerut, nici în ce mod l-ar fi putut el ajuta – adicå lucrurile cele
mai importante. Povestea lui Slavici este cu atât mai incredibilå cu cât este
dovedit cå Eminescu tocmai inten¡iona så-¿i caute o altå gazdå, påråsindu-l
chiar fårå så-l informeze în prealabil („anun¡ cå må duc ¿i pace!” – vezi
manuscrisul 2255).
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Rândurile de mai sus con¡in ¿i informa¡ii care contrazic spusele aceluia¿i
Slavici din epistola datatå 17 iulie 1883 (subliniem fraza pe care am prezentat-o
la început, ca argument cå Slavici nu ar fi fost în Bucure¿ti la 28 iunie ’83):

„Stimabile Domnule Maiorescu,
Dupå convorbirea ce avusesem cu D-l Sturdza am stat încå Vineri acaså ¿i m’am

bålåbånit pânå pe la 12 din noapte cu tinerii de la societatea «Carpa¡ii». Sâmbåtå am
plecat înså cu trenul accelerat ¿i nici nu m’am oprit pânå la Viena. ¥nnainte de plecare
Vi-am scris o epistolå, pe care aveam de gând så Vi-o las a caså. ¥ntâlnindu-l înså pe
Eminescu, m-am speriat de el; cu toate acestea nu må låsa firea så cred c’a sosit
nenorocirea, de care må temeam de mult acum. Am luat numai în¡elegere cu el så meargå
la D-Voastrå, sigur fiind cå-l ve¡i observa cu mai multå aten¡iune decât mine, care eram
ame¡it de boala mea. Spre a fi ¿i mai sigur, cå va merge, i-am predat scrisoarea, rugându-l
s’o ducå neîntârziat, pentru cå lucruri mari atârnå de aceasta.

Nu ¿tiu dacå V-a [a]dus ori nu scrisoarea; astå-zi am primit înså ¿tirea, cå s’a
întâmplat. Vå rog, Domnule Maiorescu, så binevoi¡i a må vesti despre starea în care se
aflå acum ¿i dacå mai e speran¡å så ne mai putem bucura de dânsul.

Eu sunt nemângâiat” (subl. ns.).

Scrisoarea invocatå nu avea douå-trei rânduri (vezi anexele) ¿i nu
con¡inea nici o invita¡ie la analize psihologice fåcute pe material didactic
viu. Indiscutabil, vrând så repovesteascå acela¿i lucru, Slavici folose¿te douå
nara¡iuni fundamental diferite, dar structurate pe elemente comune. ¥ntr-una
din ele, o epistolå preexistentå determinå întâmplåtoarea trimitere a lui
Eminescu la „sediul” din Mercur 1, în cealaltå, lucrurile se våd taman invers,
Eminescu fiind motivul pentru care ar fi fost redactatå o fi¡uicå (de care
Maiorescu n-a auzit niciodatå). Ca detaliu, sesizåm cå Slavici porne¿te de la
premiza cå Eminescu urma så zåboveascå mai mult acolo, de¿i era mai
plauzibil ca acesta, care båtea drumul exclusiv pentru „amicul” Slavici,
nemaiavând altceva de discutat cu Maiorescu, så plece de îndatå ce îndeplinea
serviciul prietenesc solicitat sau, oricum, înainte ca magistrul så se-apuce så
citeascå în fa¡a lui biletul, pentru care nu a¿tepta råspuns.

Când cite¿ti varianta-„bilet”, prin care na¿ul Maiorescu era politicos
invitat de finul Slavici „så-l observe bine pe Eminescu”, deoarece acestuia
i se pårea „greu bolnav”, nu po¡i så nu-¡i aminte¿ti ce scrie Maiorescu în
jurnal:

„Aståzi, Mar¡i, la ora 6 diminea¡a, o carte [de vizitå] de la d-na Slavici, la care
locuie¿te Eminescu, cu aceste rânduri scrise: «Domnu Eminescu a înnebunit. Vå rog
face¡i ceva så må scap de el cå  foarte reu»” (28 iunie ’83).
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¥n ciuda afirma¡iei (cam prea) explicite cå Slavici ar fi påråsit Bucure¿tii
înainte de 28 iunie, epistola din 17 iulie con¡ine elemente care conduc la o
pårere contrarå, înscriindu-se pe aceea¿i linie cu relatarea din Amintiri, privind
trimiterea lui Eminescu la magistru cu „un bilet”. Din cuvintele lui Slavici
reiese fårå dubii cå respectiva epistolå ar fi prima scriså lui Maiorescu dupå
plecarea din Capitalå ¿i, totodatå, cå ea ar fi råspuns la o scrisoare anterioarå,
a magistrului, pentru cå numai de la acesta putea så primeascå „¿tirea” cå
Eminescu i-ar fi adus misiva. Toate bune ¿i frumoase, cu condi¡ia så se
råspundå la o întrebare: de unde cuno¿tea Maiorescu adresa din stråinåtate

a lui Slavici, care în nici una dintre epistole nu face vreo precizare în

acest sens? Slavici nu scrie cu exactitate când va pleca, iar destina¡ia nu o
indicå deloc, din textele existente decizia de a påråsi Capitala pårând a fi
luatå chiar în ziua respectivå, de la o orå la alta. De asemenea, laså impresia
cå pleacå fårå vreun aranjament prealabil, fårå så ¿tie ce va gåsi în stråinåtate.
Ai zice cå anun¡å un drum pânå la tutungerie, cu diferen¡a cå nu folose¿te
birja, ci un tren interna¡ional.

Drept dovadå cå nu degeaba ne agå¡åm de amånunte, cum poate ne
imputå unii, aducem aminte cå Slavici pretinde cå epistola din 17 iulie ar fi
fost expediatå din Viena. Maiorescu ¿tia oare acela¿i lucru? Nu, pentru cå în
jurnal îl pomene¿te pe „Slavici, care a plecat ieri la Hall”. Dacå Hall e totuna
cu Viena, ne cerem scuze!

Am invocat unele elemente de naturå så ateste cå, la 17 iulie, Slavici nu
spune adevårul, ci face un soi de decont. Mai exact, e vorba de anumite
nuan¡e. Concret, el afirmå cå la 25 iunie a scris o epistolå, pe care inten¡iona
så o lase acaså la Maiorescu, nu s-o trimitå acolo. A¿adar, dorea så i-o ducå
personal. Precizarea „aveam de gând så Vi-o las a caså. ¥ntâlnindu-l înså...”
aratå cå ac¡iunea demarase, dar a fost stopatå de întâlnirea, nea¿teptatå, cu
Eminescu – întâlnire care se presupune cå ar fi avut loc pe stradå, nu în bucåtårie.

Cu alte cuvinte, lucrurile s-ar fi derulat astfel: 1) Slavici concepe scrisoarea
cåtre Maiorescu; 2) de¿i era „ame¡it” de boalå, se decide så i-o ducå, personal,
acaså; 3) pe drum, se întâlne¿te cu Eminescu, de care, din motive pe care le-a
dus cu el în mormânt, se sperie; 4) starea sånåtå¡ii lui Eminescu alarmându-
l, se gânde¿te cå acesta ar trebui „observat” de Maiorescu; 5) ca så fie sigur
cå Eminescu va merge la Maiorescu, îi înmâneazå scrisoarea sa, „rugându-l s’o
ducå neîntârziat”; 6) Eminescu porne¿te spre Maiorescu, iar Slavici se
întoarce acaså, î¿i verificå bagajele ¿i pleacå la Viena, fårå så ¿tie dacå
scrisoarea i-a fost sau nu predatå lui Maiorescu.
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¥n cazul în care Slavici era chitit så ajungå, oricum, la Maiorescu pentru
a-i låsa scrisoarea, este absolut ilogic ca el så se fi oprit din drum datoritå
stårii în care s-ar fi gåsit Eminescu, teama „c’a sosit nenorocirea” (?) fiind,
în mod normal, de naturå så-l determine, eventual, så-l ia cu sine, pentru a
nu-l scåpa de sub control, nicidecum så-l trimitå singur (ba, încå, ¿i cu
importanta lui scrisoare). Or, el ac¡ioneazå invers, astfel încât nu numai cå îl
laså la voia întâmplårii pe Eminescu, dar î¿i pune în pericol ¿i propriul interes,
deoarece, dacå amicul s-ar fi gåsit într-o stare atât de jalnicå, risca prea mult
ca raportul lui så nu ajungå la destina¡ie. Motiva¡ia este cu atât mai cusutå cu
a¡å albå, cu cât distan¡a dintre strada Amzei ¿i strada Mercur era foarte micå.
Capac la toate înså, troneazå întrebarea: dacå Slavici inten¡iona så-l viziteze
pe magistru la domiciliu, ce sens mai avea så-i ducå o scrisoare, când, foarte
bine, putea så-i transmitå verbal mesajul? (Celor care, poate, vor råspunde
cå Slavici ar fi ¿tiut cå Maiorescu n-ar fi acaså le atragem aten¡ia cå, în acest
caz, dispare orice sens al trimiterii lui Eminescu, întrucât n-avea cine så-l
observe, în general, ¿i „cu mai multå aten¡iune”, în particular.)

ªi-apoi, de ce så nu ne mai întrebåm: dacå era nevoie ¿i de pårerea
magistrului, ¿i încå de una bazatå pe o observa¡ie atentå, mai putem så ne
permitem a crede cå „nebunia” era atât de evidentå pe cât pretinde Slavici,
când cu dulce neru¿inare afirmå cå, de¿i ame¡it de boalå, a mai gåsit
resursele necesare pentru a se înfrico¿a la vederea lui Eminescu? Sau a¿a era
el, mai spårios?

Spre o mai bunå subliniere a neconcordan¡elor dintre spusele lui Slavici
(care în iulie ’83 nu mai are scuza cå ar fi uitat unele amånunte) ¿i consemnårile
lui Maiorescu, iatå ce nota cel din urmå în jurnal, în ziua imediat urmåtoare:

„Duminecå 26 Iunie / 8 Iulie 1883. La ora 4 diminea¡a, înainte de råsåritul soarelui,
15o R. – Eminescu e vorba så plece aståzi la Boto¿ani, ieri era înså mole¿it ¿i mult mai
lini¿tit. – Vrednicå de însemnat scrisoare a lui Slavici, care a plecat ieri la Hall, despre
a¡â¡årile lui Rosettaki ¿i ale poli¡iei în contra Austro-Ungariei la societatea
«Carpa¡i», pe când ministrul Sturdza vrea så potoleascå lucrurile. – La 6 1/2 seara
primblare cu tråsura...”

Indiscutabil, este vorba de aceea¿i epistolå la care se referå ¿i Slavici.
Modul în care cei doi îl percep pe Eminescu este înså diametral opus. ¥n
vreme ce Slavici s-ar fi „speriat de el” ¿i ar fi strâns din fålci, doar-doar nu l-o
„låsa firea”, sim¡urile maioresciene scaneazå un Eminescu „mole¿it ¿i mult
mai lini¿tit” decât cu o zi înainte, când Slavici îl socotise înså perfect normal,
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înscriindu-l între ceea ce nume¿te „amicii mei mai a¿eza¡i”. Putem så nu
remarcåm cå Maiorescu nu numai cå nu face nici o legåturå expreså între
epistola lui Slavici ¿i Eminescu, pretinsul ei aducåtor, dar ¿i grafic frazele
dedicate fiecåruia sunt separate cu o cratimå?

¥n plus, observåm cå în acea perioadå Maiorescu sta cu ochii pe Eminescu.
La 23 iunie, dupå ce îl studiazå bine, nu cumva så uite, magistrul scrie iute în
jurnal cå acesta „devine, din ce în ce mai evident, alienat”, explicând ¿i de
unde i s-a nåzårit: „Foarte excitat, sentiment al personalitå¡ii exagerat (så
înve¡e acum albaneza!), vrea så se cålugåreascå, dar så råmânå în
Bucure¿ti”. Douå zile mai târziu, când Slavici i-ar fi cerut în mod expres så-
l examineze pe Eminescu ¿i pe fa¡å ¿i pe dos, cå precis îi gåse¿te ceva,
Maiorescu n-a mai notat înså nimic. Så nu fi ajuns Eminescu la el? Nu se
poate, cåci scrisoarea respectivå (sau biletul, dupå alte gusturi) i-a parvenit,
¿tim asta atât de la na¿ul Titus, cât ¿i de la finul Ioan („Nu ¿tiu dacå V-a
[a]dus ori nu scrisoarea; astå-zi am primit înså ¿tirea, cå s’a întâmplat” –
Slavici, 17 iulie). Ce så în¡elegem? Una din douå: Slavici sau minte sfruntat
sau are vedenii!

Slavici zice cå l-ar fi întâlnit brusc pe Eminescu ¿i nimeni nu se întreabå:
unde anume? Slujba de la Timpul era pentru Eminescu o sinecurå, cum era
cea a lui Caragiani la conducerea Bibibliotecii din Ia¿i? Toate mårturiile din
epocå aratå contrariul, atestând efortul fåcut zilnic de Eminescu. La cafenele
mergea rar – ne-o spune ¿i Slavici, care adaugå cå nici masa nu ¿i-o lua
regulat – fiind prea ocupat cu pregåtirea ziarului pentru tipar. Ce program
avea Eminescu aflåm mai exact chiar de la el, când se deståinuie Veronicåi:

„Ieri am primit ultima ta scrisoare ¿i alaltåieri penultima. Iartå-mi gelozia ¿i explic-o
prin depårtarea în care suntem unul din altul ¿i prin dispozi¡ia posomorâtå în care am
råmas fårå tine. De aceea mi se ¿i urå¿te o caså de unde plec diminea¡a ¿i nu vin
decât spre searå pe la 6, 7 (subl. ns.) obosit ¿i fårå dispozi¡ie de lucru sau de citiri”
(12 februarie 1882).

Tot prin februarie ’82, îi scrie cå „organizarea partidului de la «Timpul»
e în plinå descompunere” ¿i cå el este „cel amågit în afacere”, buna lui credin¡å
neaducându-i decât du¿mani ¿i o cople¿itoare stare de obosealå. Simte cå i-ar
trebui un „lung, lung repaos”, apoi adaugå resemnat: „ªi cu toate acestea,
ca lucråtorii cei de rând din fabrici, un asemenea repaos nu-l pot avea
nicåiri ¿i la nimeni”.

Cam a¿a stând lucrurile, unde så-l fi întâlnit Slavici în ziua de 25 iunie
1883? Ce-l putea duce pe acest Eminescu la punct fix, exact pe scurtul drum
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dintre Pia¡a Amzei ¿i strada Mercur, ¿i ce fåcea el acolo sau încotro se îndrepta?
ªi, a¿a så fi fost, când s-a întâmplat minunea? ¥nainte sau dupå ce scrisese
nota prezentatå mai jos?

„AUSTRIA ªI GUVERNUL NOSTRU
«Neue freie Presse» de la 22 iunie vine ¿i confirmå ¿tirea cå guvernul austro-ungar

nu s-a mul¡umit cu comunicatul din «Monitorul oficial» român privitor la rodomontadele
ro¿ii din Ia¿i. Numita foaie scrie, între altele:

 
Întâmplårile de la banchetul din Ia¿i preocupå necontenit lumea diplomaticå. Cabinetul vienez

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

 
Dupå cum ne încredin¡eazå foaia vienezå, mai ales cei din Pesta sunt îndârji¡i, nu

atât contra celor vorbite de d. Grådi¿teanu, ci contra discursului pronun¡at la Ia¿i
de d. C. A. Rosetti, care a numit pe regele Carol «Rege al românilor». Regele a råspuns
la acest discurs, ce s-a reprodus ¿i în «Monitorul oficial», ca fiind unul din discursurile
oficiale.

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

Påi, så nu se sperie Slavici ¿i „amicii” de „nebun”?
Så continuåm a pleca de la premiza cå Eminescu chiar ar fi fost rugat de

Slavici så-i ducå o scrisoare lui Maiorescu în ziua de 25 iunie. Din jurnalul
lui Maiorescu rezultå înså cå epistola i-a parvenit pe 26 iunie ¿i cå nu i-a fost
aduså de Eminescu (în caz contrar, ar fi ¿tiut cu precizie dacå acesta va pleca
sau nu la Boto¿ani). Concluzia este una singurå: scrisoarea îi fusese aduså de
po¿ta¿. De ce a socotit magistrul cå epistola lui Slavici era „vrednicå de
însemnat”, incluzând astfel între excep¡ii o informare privind o gåinårie a
Poli¡iei? Fårå a face proces de inten¡ie, constatåm doar cå astfel Maiorescu
devine un martor al lui Slavici, singurul care atestå cå acesta n-ar fi fost în
Capitalå la data sechestrårii chiria¿ului ¿i a „prietenului lui intim”, Eminescu.

Nepotriviri nu sunt numai în ceea ce prive¿te locul cåtre care ar fi plecat
Slavici în 25 iunie („Viena”, dupå Slavici ¿i „Hall”, dupå Maiorescu), ci ¿i în
ceea ce prive¿te motivul respectivei cålåtorii. La urma urmei, din ce cauzå ar
fi påråsit ¿irianul tocmai atunci Bucure¿tii?

Slavici ne laså så alegem. ¥n epistola cåtre Maiorescu scrie:

„Eu sunt råu, domnule Maiorescu, ¿i nu må laså firea så mai stau. Am råcit zilele
acestea ¿i m-a apucat boala cu atâta vehemen¡å încât ieri diminea¡å, sculându-må,
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m-am trezit cu un dinte ie¿it, ¿i må tem cå, perzând timpul, pe aici, înainte de toate o så
råmâi fårå de din¡i, cåci din¡ii de trei zile mi se plimbå prin gurå” (subl. ns.).

¥n (unele) Amintiri råmâne la fel de precis, dar afirmå altceva:

„¥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.).

Hiperclohidria („Iperclorhidrie, hiperclorhidrie. – Când în stomac se
produce acid clorhidric în cantitate prea mare se zice cå este iperclorhidrie”;
vezi Doctorul de caså) produce tulburåri digestive, arsuri ¿i alte plåceri. Are
ea vreo legåturå cu råceala – „scåderea temperaturii (cåldurii) corpului,
precum ¿i tulburårile cari rezultå din aceastå stare a sånåtå¡ii”? Au
hiperclorhidria ori råceala timpul ¿i abilitatea de a plimba din¡ii prin gurå?

Dacå justificarea din Amintiri mai e cum mai e (un ulcer rebel, bunåoarå,
putea så-l determine pe Slavici så vrea så se trateze în stråinåtate), cea din
scrisoare sunå penibil, deoarece, ¿tiindu-se cå un bilet de tren pânå la Viena
costa 154 de lei (111, la clasa a doua), nimeni nu crede cå o banalå råcealå l-ar fi
îngrozit pe Slavici în a¿a hal, încât, spre a o trata, så plåteascå numai pentru
drum o sumå ce era aproape cât leafa unui director de prefecturå.

Dar asta nu e tot. Dacå la 25 iunie afirmå cå e råcit, iar în Amintiri spune
cå avea hiperclorhidrie, la 17 iulie, pe când era la Viena, se trata de... piele:

„Cât pentru mine, sosind aici, m’am dus la Zeiszl ¿i el a fost de pårere, cå mi-am
fåcut spaimå degeaba. Pentru mai mare siguran¡å, m’a sfåtuit så stau aici câte-va zile,
ca så må observe ¿i så-mi arate cum trebue så må caut. «Sie haben das gemeine
Psoriasis», mi-a zis – «und wenn das wahr ist, so sind Sie in acht Tagen geheilt»
(Torou¡iu traduce: „e obi¿nuitå boalå de piele, ¿i dacå nu må în¿el în diagnozå, dupå
opt zile vei fi vindecat” – n. ns.). A¿a a ¿i fost: astå-zi e a cincea zi de când må aflu în
cåutarea lui ¿i sunt aproape pe deplin lecuit. ¥n aceste cinci zile nu mi-a dat altå decât
«ung. diachyl». Dupå pårerea lui ceea ce mi-a causat råul au fost båile calde ce-am
fåcut peste iarnå ¿i såpunul de påcurå, cu care må spålasem mai ’nainte de a må fi
cåutat D-l Doctor.

Eu cu toate acestea voi merge la Hall[e] ¿i voi vedea ce va zice Dr-l Rabl, pentru
care am recomanda¡ie de la D-l Doctor.

Cât pentru mine dar, må simt ¿i poate cå sunt mai sånåtos decât ori-¿i când.”

¥n ce a constat tratamentul? În „Ung[uent?]. diachyl”, care bånuim cå
era a¿a-numitul „diachilon (dela grec. dia, cu, ¿i chylós, suc), talion. – Este
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un fel de plasture (emplastru), care se preparå din unturå de porc (2 pår¡i) ¿i
plumb oxidat pulverizat (1 parte), cari se fierb împreunå pe un foc moderat...”
(Medicul de caså).

Poate fi confundatå o boalå de piele cu una de stomac sau cu råceala?
Nu-s cam multe variante (pentru fiecare document, câte una!)? Dacå scria
adevårul la 25 iunie, afirmând cå-i fug din¡ii pe gingii, så pricepem cå i-a
„rezolvat” tot cu un plasture, care i-a pus la locul lor? Chiar nu mirå cå dupå
folosirea a numai 5 plasturi Slavici se sim¡ea „mai sånåtos decât ori-¿i când”?
¥i luaserå plasturii ¿i oboseala acumulatå ¿i hiperaciditatea ¿i råceala, rezolvând
¿i boala de piele?

Scrisoarea lui Slavici nu începe cu vreo referire la starea lui Eminescu,
cum ne-am fi a¿teptat, ci cu o stupidå repetare a unor informa¡ii total
nesemnifative, cuprinse ¿i în epistola din 25 iunie – ¿i, probabil, inten¡ia
autorului a fost tocmai aceea ca ¿i al¡ii så facå exact aceastå legåturå.
Documentul este datat 17 iulie. Slavici fiind venit din România, unde se
folosea stilul vechi, era de a¿teptat ca, din reflex, så uzeze tot de calendarul
iulian. Putem înså admite cå mintea lui nefiind ceasornic, iar vienezii având
timpul dat înainte cu 12 zile, Slavici så se fi adaptat involuntar coordonatelor
locului. Asta ar însemna cå, de fapt, scrisoarea lui a fost puså pe hârtie la
5 iulie ¿i cå Maiorescu îl anun¡ase cu o zi în urmå de „întunecarea” lui
Eminescu, scriindu-i, a¿adar, pe 2 iulie. Problema e cå la 2 iulie Maiorescu
însu¿i nu mai era în Capitalå ¿i, de-ar fi så credem cå întreaga coresponden¡å
purtatå în acele zile s-ar fi rezumat la epistola lui Sim¡ion din 12 iulie, ar
rezulta cå nu prea avea ce så-i spunå. De altminteri, nici Slavici nu face vreo
afirma¡ie tran¿antå. El scrie doar cå a primit „¿tirea, cå s’a întâmplat” (ciudat
verb!), cere ca Maiorescu så-l anun¡e „despre starea în care se aflå acum ¿i
dacå mai e speran¡å så ne mai putem bucura de dânsul”, dupå care se
declarå întru totul  „nemângâiat”.

Ai zice cå nu-i nici o ciudå¡enie în toate astea. Nu-i ciudå¡enie, pentru cå
e ditai absurditatea! Admi¡ând cå un porumbel roz în cioc i-ar fi adus magistrului
adresa lui Slavici din Viena, faptul s-ar fi petrecut dupå 28 iunie, când
Maiorescu era în stråinåtate, dupå cum singur scrie în jurnal:

„Mar¡i 28 Iunie / 10 Iulie 1883, la 5 1/2 dupå amiaza pe o mare zåpu¿ealå, plecat
cu trenul pânå la Bra¿ov, unde am sosit la ora 11 noaptea. Hotel Nr. 1 prost. Apoi
cålåtorie de vacan¡å, prin Sighi¿oara, Debre¡in (båi sub salcâmi, pe o cåldurå extremå),
Poprad (grådinå tânårå a parcului Huss cu ceva vedere slabå a Tatrei), Oderberg,
Breslau, Weimar, Franckfurt a/M., Schaffhausen, la Wiesen, unde 8 zile...”
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Aceasta a fost ruta ¿i este cel pu¡in improbabil ca, de i-ar fi scris lui
Slavici (poate în pauza dintre douå „båi sub salcâmi”?), så nu-i fi comunicat
¿i acest lucru, fie ¿i indirect. ¥n consecin¡å, nu mai avea nici un sens ca
Slavici så-i råspundå atât de prompt ¿i comunicându-i lucruri care, în mod
evident, ar fi fost de mult depå¿ite la revenirea lui Maiorescu în ºarå,
nemaiavând nici o valoare.

¥n Recurs... ne-am întrebat ce anume i-ar fi putut spune Maiorescu lui
Caragiale despre Eminescu, în ziua de 28 iunie, astfel încât acestuia så-i dea
lacrimile. Pe-atunci nu ne imaginam cå putregaiul, cangrena ziså cazul

Eminescu ar putea avea a¿a întindere ¿i profunzime. Aståzi, când nivelul
documentårii noastre este altul, pretinsa reac¡ie a lui Caragiale ne pare din ce
în ce mai pu¡in plauzibilå, având motive serioase så ne îndoim cå el l-ar fi
vizitat pe magistru în acea zi. Fårå så intråm acum în datalii, ne întoarcem la
Slavici, punând aceea¿i întrebare: ce anume i-a transmis Maiorescu ¿i cum
de s-a pierdut acea epistolå pre¡ioaså? Logic ar fi så-i fi spus ceea ce ne-a
spus ¿i nouå: cå pe la ora 10, parcå ¿tiind cå este a¿teptat cu sufle¡elul fåcut
ghemotoc în gât, ar fi apårut Eminescu, care „binecuvântå, cu privirea fixå”
tot ce întâlni, dupå care ar fi fost trimis într-un loc în care era a¿teptat de
personal specializat, care så-l ducå la ªu¡u. Dacå se reu¿ise sau nu, Maiorescu
n-a mai scris. La rându-i, Slavici concentreazå ipoteticele informa¡ii primite
de la Maiorescu într-un singur verb, „s’a întâmplat” – verb ciudat inclusiv
prin faptul cå nu cuprinde nici o umbrå de surprindere, marcând mai iute
reu¿ita unui plan.

Så încercåm så refacem perioada 25 iunie – 5 iulie, potrivit celor douå
surse, Slavici ¿i Maiorescu. Deci, pe 25, Slavici pleacå spre Viena, probabil
tot cu acceleratul de 17,30, în care se va sui ¿i Maiorescu, trei zile mai târziu.
Dacå, a¿a cum scrie în epistola datatå 17 iulie, a mers a¡å pânå la destina¡ie,
(„nici nu m’am oprit pânå la Viena”), cålåtoria trebuie så i se fi încheiat a
doua zi, 26 iunie. ¥n ziua urmåtoare, care cådea într-o luni, firesc era ca
înspåimântatul de el så meargå imediat la doctor. N-a fåcut-o. N-a fåcut-o
nici a doua zi, 28 iunie, nici a treia, nici chiar într-a patra, ducându-se abia la
1 iulie:

„astå-zi (5 iulie – n. ns.) e a cincea zi de când må aflu în cåutarea lui ¿i sunt
aproape pe deplin lecuit. ¥n aceste cinci zile nu mi-a dat altå decât «ung. diachyl».”

A¿a stând lucrurile, care mai e justificarea teribilei lui grabe spre Viena?
De ce a(r fi) fugit din Bucure¿ti atunci când Eminescu i-a(r fi) cerut så råmânå,
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spre a-l ajuta? Cum se potrive¿te aceastå nejustificatå întârziere cu afirma¡ia
cå ar fi fost obligat så plece „fårå întârziere la Viena”, cu scopul unic de a
consulta medici?

Una dintre gravele erori de logicå comise de Slavici o gåsim în fraza:

„Vå rog, Domnule Maiorescu, så binevoi¡i a må vesti despre starea în care se aflå
acum ¿i dacå mai e speran¡å så ne mai putem bucura de dânsul” (subl. ns.).

Prin „acum” se în¡elege una din zilele urmåtoare lui 5 (17?) iulie. Cererea
lui Slavici vrea så arate interesul acestuia pentru soarta lui Eminescu, dar
este stupid, întrucât atunci Maiorescu nu mai era în Bucure¿ti (deci n-avea
cum så ¿tie „dacå mai e speran¡å” cu Eminescu), iar el trebuie så fi ¿tiut
acest lucru, întrucât, chiar de-am admite cå magistrul nu i-a specificat cå
pleacå în stråinåtate, atunci când i-ar fi scris (pe 2 sau pe 3, dacå ne raportåm
la datarea lui Slavici), deja nu mai era în ºarå. ¥n consecin¡å, ¿i de pe plic
trebuia så lipseascå ¿tampila Po¿tei Române. Iar în atare situa¡ie, chiar dacå
Slavici avea så ajungå ¿i la Halle, el nu putea så råmânå acolo mult timp,
deoarece încå din 5 iulie se sim¡ea „mai sånåtos decât ori-¿i când”, iar motivul
declarat pentru care ajunsese în Imperiu era sånåtatea. De aceea, el trebuia
så se întoarcå în Capitalå cu mult înaintea lui Maiorescu.

Cele de mai sus råmân doar câteva dintre faptele care ne conving cå
grupul din jurul avocatului Maiorescu, spre a se proteja, s-a blindat cu
documente derutante, care så-l scoatå din culpå. Când planurile se împlineau
fårå probleme, acestea erau date uitårii sau – dacå era posibil – distruse. Tot
ceea ce a spus sau a scris Maiorescu a fost dat publicitå¡ii. Mai pu¡in cauzele
pe care le-a apårat la barå. Or, acestea sunt fundamentale nu numai pentru cå
ele i-au adus bani cu lopata, ci ¿i pentru cå analiza lor ar putea eviden¡ia
partea nevåzutå a insului Maiorescu, acea zonå întunecatå peste care istoricii
literari au întins foi¡a destul de sub¡ire, dar lucitoare, pe care scrie estet.

Literaturå cu scame

Slavici afirmå cå ar fi fost planificat ca el så se ducå „fårå întârziere la
Viena”, iar  „Eminescu så plece ¿i el în Moldova”. Când så se despartå înså
de (sub)chiria¿ul lui, iacå, probleme nea¿teptate. Så dåm banda înapoi, ca
så-l ascultåm pe povestitorul Slavici:
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„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.”

Dacå Slavici pleca doar pentru cå sånåtatea ¿ubrezitå impunea acest lucru,
era clar pentru oricine cå ipotetica lui stare nu era o „ocaziune” de care så
profite. Ne-am putea gândi cå, poate, tocmai aici ar fi o probå a smintelii lui
Eminescu, dacå n-am fi ¿tiut tot de la Slavici cå, oricum, tot atunci, Eminescu
ar fi trebuit så meargå la Boto¿ani. Cum era så-l påråseascå Slavici în
Bucure¿ti, dacå Eminescu însu¿i avea så plece din Capitalå? De ce så nu-i fi
motivat în mod firesc cå, din moment ce Eminescu pleca la Boto¿ani, el,
„prietenul intim” i-ar fi la fel de pu¡in folositor, indiferent cå se aflå la Bucure¿ti
sau la Viena?

ªi-apoi, la ce soi de ajutor putea spera Eminescu din partea lui Slavici?
Care erau problemele în care Eminescu necesita ajutor ¿i cum l-ar fi putut
ajuta acei „al¡ii care ¡in la el”? Punându-l în cåma¿å de for¡å? ªi, cum am
aråtat ¿i mai sus, ar fi cerut Eminescu, un om atât de mândru, så fie ajutat de
cineva fa¡å de care avea tot mai pu¡in respect ¿i afec¡iune? Dintre multele
voci care au atestat acest lucru, citåm pe Harieta ¿i pe Caragiale, unii dintre
pu¡inii care l-au cunoscut ceva mai bine:

 „...el mai are încå un defect în natura sa, cåci dupå ce’i sårac, apoi e ¿i mândru
de nu mai are pereche” (epistolå cåtre Cornelia Emilian, 3 februarie 1888).

 „Acest Eminescu a suferit de multe, a suferit ¿i de foame. Da, dar nu s-a încovoiat
niciodatå; era un om dintr-o bucatå, ¿i nu dintr-una care se gåse¿te pe toate cårårile”
(Caragiale, ¥n Nirvana).

„Acest Eminescu” pe care nu l-a supus nici for¡a brutalå, nici dulcea ispitå,
s-ar fi agå¡at disperat ca un copil de poalele lui Slavici? Cum så-i cearå så
råmânå cu el, dacå între ei apåruserå tensiuni care cre¿teau de la zi la zi,
Slavici singur scriind cå Eminescu îl acuza „cå abuzez de afec¡iunile lui ¿i-l
terorizez”? Cu alte cuvinte, Eminescu se temea cå plecarea lui Slavici îl va
låsa fårå factorul de stres?

Incontestabil, Eminescu a fost cumplit de supårat pe Slavici, din moment ce
a încetat orice rela¡ie cu el. Interesanta lume a cercetåtorilor no¿tri n-a fost nici o
clipå înfioratå de întrebarea: ce motiv atât de grav a avut Eminescu, de nu i s-a
mai adresat niciodatå, dupå 28 iunie 1883? Slavici vrea – nu prea subtil – så ne
facå a crede cå vina ar sta în „boala” lui Eminescu. Am putea accepta ideea
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pentru perioada premergåtoare închiderii lui în balamuc. Dar dupå aceea? De ce
atitudinea lui Eminescu fa¡å de Slavici nu s-a modificat nici dupå „însånåto¿ire”?

Teoria conform cåreia Eminescu ar fi ¿tiut cå urmeazå så înnebuneascå a
fost în mod grosier sus¡inutå de un G. Ocå¿anu („Eu må apropii cu pa¿i
repezi de nebunie, så ave¡i grijå de mine”, i-ar fi spus Eminescu) sau de-un
Slavici, a cårui versiune e ceva mai distilatå. Bunåvoin¡a cu care au fost
îmbrå¡i¿ate ambele elucubra¡ii dovede¿te cå avem poten¡ial serios, azi-mâine
fiind de a¿teptat så aflåm cå, de fapt, Eminescu, sim¡ind pe ¿ira spinårii cum
se apropie clipa declan¿årii „bolii”, ar fi împrumutat cei 2.000 de lei cu scopul
de a-¿i plåti personal internarea la ªu¡u, venind de acaså ¿i cu propria-i cåma¿å
de for¡å, croitå la comandå ¿i cu monogramå!

Biografii ori n-au fost curio¿i så ¿tie de ce junimi¿tii au ales locuin¡a lui
Sim¡ion ca prim domiciliu pentru Eminescu la întoarcerea în ºarå, ori au crezut
cå nu meritåm så cunoa¿tem ¿i noi råspunsul. De fapt, propuneri au fost mai
multe (Mite Kremnitz în mod cert s-a oferit så-l gåzduiascå, mizând probabil
pe faptul cå Eminescu îl stima mult pe bårbatul ei, doctorul Kremnitz). Nu se
vorbe¿te de ele – dupå cum nu se vorbe¿te nici de propunerea ce i s-a fåcut
de a merge cu Slavici la Sibiu –, pentru cå nu e convenabil. Dintr-o epistolå
a lui Chibici, reiese cå în acel moment rela¡iile lui Eminescu cu Slavici puteau
fi socotite ca fiind definitiv rupte:

„Am ståruit pe lângå Eminescu ca så scrie câteva rânduri d-lui Slavici rugându-l
så-i pregåteascå, sau mai bine zis, så-i închirieze undeva o locuin¡å, spre a nu fi nevoit
a trage la hotel la sosirea în Bucure¿ti; se vede înså cå preferå a sta la hotel, cåci tot îmi
råspunde cå n-are ce scrie d-lui Slavici” (subl. ns.).

Când se corecteazå („så-i pregåteascå, sau mai bine zis, så-i închirieze
undeva o locuin¡å” – subl. ns.), Chibici pare så cunoascå fapte din cauza
cårora ideea cå Eminescu ar mai trage în gazdå la Slavici era o naivitate, o
scåpare provocatå de o veche obi¿nuin¡å. ¥n mod normal, refuzul lui
Eminescu de a-i scrie lui Slavici ¿i de a locui la acesta trebuia så-i surprindå
pe „amici”, dacå ace¿tia nu se ¿tiau cu musca pe cåciulå. De ce a insistat
Chibici ca Eminescu så i se adreseze, musai, lui Slavici – ¿i nu lui Sim¡ion,
bunåoarå, dacå acesta chiar i-ar fi fost prieten? Pentru a vedea dacå ¿i în ce
måsurå îl socote¿te vinovat? Cine så mai ¿tie?! ¥n orice caz, faptul cå Eminescu
nu i-a scris lui Slavici nici måcar pentru a-l întreba de soarta manuscriselor ¿i
a bibliotecii lui aratå cå puntea cåtre acesta fusese tåiatå definitiv. Asemeni
întregului grup cåruia îi apar¡inea, Omul-din-ªiria era pentru el ca ¿i mort.
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Unde-i documentul, domnilor?

„Dupå testimoniul ¿colar pe care l-am gåsit între hârtiile lui, el a trecut
a treia claså gimnazialå la Sibiu, de unde a trecut apoi la Blaj”, scrie Slavici
chiar în primul paragraf al articolului Eminescu ¿i ardelenii (vezi Tribuna,
16 iunie 1909). Cum certificatul nu i-a fost aråtat de Eminescu, accidental, ci
i l-a „gåsit între hârtiile lui”, rezultå cå Slavici a fost unul dintre cei care i-au
cotrobåit printre lucruri. Când s-a întâmplat aceasta? ¥n 1889, dupå deces,
nu se putea, Slavici aflându-se în Imperiu, tras la råcoare, în pu¿cåria
ungureascå de la Vacz (¿i, oricum, rela¡iile lui cu Eminescu fiind rupte, ce så
fi cåutat în locuin¡a acestuia?). Deci, e vorba de anul 1883. Când, mai precis?
Dacå Slavici chiar a fost plecat din ºarå (la båi sau în alte pår¡i), el trebuie så
fi revenit, cel târziu, în primele zile ale lui august ’83.

Referitor la „testimoniul ¿colar”, credem în sinceritatea spuselor lui,
deoarece minciuna nu îl ajuta de data aceasta cu nimic. Nu este înså limpede
ce vrea så spunå prin „l-am gåsit” – „l-am gåsit”, cine? Eu sau noi ¿i care
noi? Detaliul poate fi important, în prima variantå însemnând cå toate lucrurile
lui Eminescu au råmas la Slavici pânå în august, la întoarcerea lui Maiorescu.
Nu pierdem timpul cu supozi¡ii, constatând doar finalitatea: în perioada dintre
28 iunie ¿i 28 august, Maiorescu s-a înståpânit pe bunurile lui Eminescu
(fiind posibil ca tot acum Slavici så se fi delectat ¿i de unul singur, citind
pagini care numai pentru el nu erau scrise). Repetåm trei dintre principalele
argumente care conduc la aceastå concluzie, contestatå doar pentru cå-l
plaseazå pe magistru la un loc cu infractorii pe care-i apåra la barå:

1) Sim¡ion, persoana despre care se pretinde cå ar fi preluat (când? de
ce? cu al cui acord? etcetera) manuscrisele lui Eminescu, apare în
coresponden¡å abia în martie 1884;

2) volumul Poesii, cuprinzând ¿i 24 de texte culese de Maiorescu din
ladå, a fost tipårit în decembrie 1883;

3) Slavici nu are îndestul tupeu ca så afirme cå biblioteca ¿i manuscrisele
lui Eminescu ar fi fost transportate de la el la un anume Sim¡ion, de unde ar
fi fost preluate de Chibici doar pentru a i le da lui Maiorescu; în schimb, o
vor face diver¿i Al¡ii, care, de o sutå ¿i ceva de ani trudesc la o minciunå
stupidå ¿i incompletå din pornire ¿i pe care ei încearcå s-o mascheze
„revizuind-o” ¿i „adåugind-o” ciclic.
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Pe lângå furt, ca faptå în sine, esen¡ialå råmâne ¿i existen¡a testimoniului
¿colar, care a trecut ¿i prin mâna lui Slavici, dar n-a mai ajuns la Academie,
odatå cu manuscrisele predate de Maiorescu. De ce a oprit Maiorescu
certificatul ¿colar al lui Eminescu? Nu cutezåm încå så dåm un råspuns ¿i
nici nu ¿tim dacå-l vom avea vreodatå. ªtim înså cå Maiorescu, pe lângå
interesul deosebit fa¡å de manuscrisele lui Eminescu, pe care nu degeaba le-a
cules în majoritate covâr¿itoare, a manifestat ¿i ambi¡ia de a-i stabili, tot el, o
altå datå de na¿tere decât cea realå ¿i o altå familie – una de mul¡i ¿i vechi
sifilitici. De asemenea, coresponden¡a lui Eminescu sau cea în care se fåcea
referire la el a dispårut ca prin farmec, råmânând numai ceea ce au dorit
me¿terii. De ce? Råspunsul credem cå este dincolo de Maiorescu, în zona
impalpabilului: la 15 ianuarie românii nu sårbåtoresc na¿terea „poetului
na¡ional”, ci pe a Nimånui. Este ca ¿i cum am celebra Pa¿tele în August ¿i
Ziua Na¡ionalå a României de 1 aprilie. Altfel spus, suntem batjocori¡i cu
to¡ii. Mai în glumå, mai în serios, ne amintim de un cuvânt deseori scris de
Eminescu în ultimele lui luni de libertate autenticå: cabalå.

Cum så furi „patru mii  de volume”

¥nainte de a ne referi la destina¡ia cår¡ilor ¿i manuscriselor lui Eminescu,
så spunem câteva cuvinte ¿i despre valoarea lor. Despre manuscrise ne
ab¡inem så facem aprecieri, nefiind, îndeob¿te, de acord cu ideea cå scotocirea
în ungherele cele mai intime ¿i mai greu de descifrat ale unui cuget ar fi o
necesitate, cåci dacå au timp destul, bine-ar fi ca oamenii så se cerceteze (sau
chiar så se caute), mai întâi, fiecare pe sine. Pur orientativ, putem înså oferi
exemplul lui Kogålniceanu, care, în via¡å fiind, desigur, ¿i-a vândut
manuscrisele Academiei Române, ob¡inând pentru o mânå de hârtie scriså
de peste ¿apte ori mai mult decât îi trebuia lui Eminescu în 1883 pentru a
recupera Ipote¿tii – dovadå cå, dacå dorea, Academia Românå putea fi chiar
mai mult decât o caså de ajutor reciproc. (Reamintim cå Maiorescu i-a
sechestrat lui Eminescu peste 15.000 de pagini ¿i cå nimeni nu s-a gândit
vreo clipå cå volumul Poesii ar merita un premiu academic!) ªi, ca så evitåm
polemici inutile, pe cei ce-ar vrea så ne contrazicå îi invitåm så se certe cu
Moses Gaster:

„Când a ie¿it la pensie, [Kogålniceanu] ¿i-a vândut manuscrisele Academiei
Române pentru 15 mii de lei (erau ¿apte sau opt), pe timpul acela cam douå mii de lire
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sterline. Bineîn¡eles, era vorba doar de o vånzare de formå, o scuzå pentru a-¿i båga
banii în buzunar. El a fost consilierul lui Bråtianu înainte de tratatul de la Berlin,
sfåtuindu-l så o ia înaintea puterilor ¿i så acorde emanciparea evreilor.”

Asta era cu manuscrisele. Cu cår¡ile e altceva.
S-a spus, se spune ¿i se va mai repeta de cåtre unii cå Eminescu ar fi avut o

bibliotecå micå. Dupå unii încåpea într-un geamantan, al¡ii vorbesc de „o poli¡å”
pe care ar fi stat rânduitå, al¡ii de „rafturi”, iar al¡ii invocå ¿i a¿ezarea lor pe jos
(de la autor la autor, fie ca semn al dezorganizårii profunde, fie ca probå cå îi
plåcea så cumpere cår¡i, dar era atât de sårac încât nu avea unde så le punå).

Credem cå se face o mare eroare. Eminescu nu a fost atât de sårac pe cât
îl vaitå unii, dar nici pe departe atât de bogat încât så-¿i satisfacå prea lesne
plåceri suflete¿ti precum cumpårarea unei cår¡i noi sau a unui manuscris
vechi. Banii câ¿tiga¡i lunar de el la Timpul ar fi fåcut ferici¡i pe mul¡i, care
socoteau cå tråiesc bine cu jumåtate din sumå, între¡inându-¿i ¿i familia.
Problema e cå nevoile lor erau mai restrânse. Pentru a în¡elege ce s-a întâmplat,
ajunge så ne amintim cå savantul H. Coandå a plecat din ºarå, pentru cå aici
nu gåsea dotarea tehnicå necesarå spre a da via¡å ideilor lui.

Dacå Eminescu nu a fost mereu vesel, una dintre explica¡ii stå tocmai în
neajunsurile båne¿ti, nejustificate, dat fiind volumul de muncå depus cu
sacrificiu:

 „Sunt foarte ostenit, Momo¡icå, pentru cå, pe cåldurile astea afurisite am
alergåturi ¿i de lucru în toate zilele. Nu lua ¿i tu toate în nume de råu – ci când m-apucå
câte-o jale nebunå ori o gelozie nebunå, tu îngåduie ¿i iartå. Crede-må, omul necåjit ¿i
singur, cum sunt eu, îi vine cåte o datå turbarea, ¿-atunci mi-i jale ¿i de mine ¿i de tine
¿i-mi ies din min¡i” (5 iulie 1882).

 „E prea adevårat ceea ce-mi scrii, cå oamenii sunt mai îngåduitori cu viciile
celor boga¡i decât cu patimile adevårate a[le] omului sårac” (august 1882).

 „Ei, dac-ai ¿ti cum salahoria asta în care petrec împreunatå cu boalå ¿i mizerie
må apaså ¿i må fac incapabil de-a voi ceva, ai în¡elege ¿i m-ai ierta” (septembrie 1882).

Dar poate ¿i mai tragic era faptul cå în România acelor vremuri (ca ¿i în
cea a celor ce-au urmat, a celor ce sunt ¿i-a celor care vor veni) nu ajungea
så vrei så munce¿ti ¿i så po¡i så o faci, pentru a-¡i cåpåta lini¿tea, ci trebuia så
te pleci celui care, într-un fel sau altul, înmul¡e¿te banii (adesea, furându-i ¿i
din buzunarul tåu):

„E cu putin¡å în România de-a gåsi o ocupa¡ie independentå, e putin¡å a tråi cu
condeiul fåcând ¿tiin¡å sau literaturå, e în fine cu putin¡å så må umilesc la oamenii de
azi så le cer un post – ca Bådescu ori ca al¡ii?” (4 august 1882).
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Triste¡ea – aproape disperarea – lui era cu atât mai explicabilå, cu cât,
a¿a cum scrie la 12 februarie 1882, dupå ce asistase la o întrunire de „la
Camerå”, unde mergea zilnic, a „constatat cu oarecare ru¿ine cå nu existå
în toatå adunarea decât doi oameni poate cari pot construi o frazå corectå:
Cogålniceanu ¿i Maiorescu”. De aici, ¿i unul dintre motivele pentru care, cu
altå ocazie, afirmå:

„¥n opt ani de când m-am întors în România decep¡iune a urmat la decep¡iune ¿i
sunt atât de båtrân, atât de obosit, încât degeaba pun mâna pe condei så-ncerc a scrie
ceva – simt cå nu mai pot, må simt cå am secat moralice¿te ¿i cå mi-ar trebui un lung,
lung repaos ca så-mi vin în fire”.

Cauza profundå a cotidianului såu „disconfort emo¡ional” nu credem cå
a fost atât mult-pu¡inul lui, în sine, cât faptul cå, în acela¿i timp, paradoxul
fåcea ca unii dintre intelectualii ora¿elor så ob¡inå din moralitatea lor discutabilå
¿i din ne¿tiin¡å socluri pentru faimå ¿i bel¿ug exagerat:

„Nimic nu demoralizeazå mai mult pe un popor decât erigerea nulitå¡ii ¿i a lipsei
de culturå în titluri de merit.

Încurajarea nulitå¡ii, erijatå în principiu de guvernåmânt, [î]i îndeamnå pe cei råi
de a uza de orice fel de mijloace numai pentru a izbuti så punå mâna pe stat. (...) Ace¿ti
oameni nu mai sunt caractere bårbåte¿ti, ci ni¿te panglicari cari ¿i-au fåcut o jucårie
din diferitele forme de guvernåmânt ¿i o meserie lucrativå din amågirea poporului cu ele.

Dar existå o lature ¿i mai gravå a lucrului. Într-un stat în care nu existå måsurå
pentru merit, în care, din contra, merit ¿i ¿tiin¡å sunt cauze de persecu¡iune din partea
demagogiei ignorante ¿i lacome a Costine¿tilor ¿i Caradalelor, spiritele tinere cari
s-au nåscut cu o coardå mai energicå de percep¡iune ¿i de voin¡å, am putea zice naturile
alese, pierd încrederea în organizarea societå¡ii ¿i înclinå a adopta ca ale lor ni¿te idei
de destruc¡iune cari cuprind în ele nimicirea oricårui stat. (...)

E firesc ca asemenea naturi energice så fie izbite de spectacolul încurajårii
sistematice a nulitå¡ilor, så le apuce un fel de desperare de viitorul societå¡ii în care
tråiesc ¿i så-¿i deschizå perspectiva unei reforme prin råsturnarea radicalå a tot ce
existå” (Timpul, 20 martie 1881).


Potrivit mårturiilor unor colegi din perioada vienezå, studentul Eminescu

obi¿nuia så cumpere continuu cår¡i, pe care apoi le vindea, spre a lua altele.
¥n amintirile grupate sub titlul Eminescu la Viena, Slavici scrie:

„Fiind deprins så citeascå la el acaså, în toatå tigna, cu întreruperi, mai luând
noti¡e, mai tolånindu-se pe canapea, mai plimbându-se de ici pânå colo, ca så gândeascå
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nesupårat de nimeni ¿i de nimic asupra celor cetite, el nu era în stare så ceteascå-n
biblioteci publice. Avea deci obiceiul de a se plimba din când în când de la o librårie la
alta ¿i din anticar în anticar ¿i astfel ¿tia totdeauna ce cår¡i nouå au apårut ¿i ce cår¡i
vechi sunt puse în vânzare. Când primea apoi bani de acaså, cumpåra cår¡ile ce voia så
ceteascå, iar dupå ce le-a cetit, le vindea pe cele mai multe ¿i påstra numai pe acelea la
care ¡inea mai mult. El cetea de altminteri foarte repede ¿i, câtå vreme avea ce så
ceteascå, de obicei nu mai venea pe la Universitate. Nici atunci nu lipsea înså din
laboratorul lui Teclu, nici din sala de gimnasticå, nici mai ales de la ¿edin¡ele societå¡ii
«România junå» ori de la excursiunile puse la cale de ea...” (subl. ns.). [Meritå remarcat
interesul lui Eminescu pentru sport.]

¥n alte amintiri (Eminescu-omul), Slavici repetå unele dintre ideile de
mai sus (Eminescu citea „cu o repeziciune uimitoare, nu vorbå cu vorbå, ci
cuprinzând cu privirea fraze întregi” ¿i „nu se ducea pe la bibliotecile
publice”), dar indicå o cauzå foarte preciså a revinderii cår¡ilor cumpårate:

„De¿i ¡inea foarte mult la biblioteca lui, nevoia-l silea så înceapå a vinde dintre
cår¡ile citite pe la anticari ¿i ajungea în cele din urmå de nu mai avea nici cafea,
petrecea zile întregi fårå ca så månânce ¿i cerea câte o «pi¡ulå» mai de la unul, mai de
la altul” (subl. ns.).

La Bucure¿ti nu s-a mai întâmplat acela¿i lucru, poate pentru cå venitul
era ceva mai mare ¿i pentru cå aici, spre deosebire de Viena, se sim¡ea acaså.
De ce trebuie så luåm în calcul ¿i ipoteza foarte plauzibilå cå nu o datå Eminescu
s-a împrumutat pentru a cumpåra cår¡i sau a ajuns så se împrumute din cauzå
cå le cumpårase? Deoarece ne obligå Mite Kremnitz, care poveste¿te cå, înainte
de a-l întâlni pe Eminescu, Maiorescu îi relatase unele ciudå¡enii ale acestuia,
între care ¿i faptul cå î¿i „pusese paltonul amanet în toiul iernii ca så cumpere
un manuscript vechi”.

Despre numårul cår¡ilor lui ne putem face o idee vagå ¿i citind din epistola
pe care i-o trimite Harietei, la 20 aprilie 1880:

„Iartå-må, puiule, dacå nu pot veni dupå chemarea ta la Ia¿i, dar cum au cåzut
sårbatorile pe dos, am avut atâta de lucru zilele acestea, încât nu m-am putut urni din
loc. Ba mi-am legat cår¡ile în teancuri ca så må mut, ba mi-am cåutat caså ¿i pe lângå
toate acestea mai sânt bolnav ¿i trupe¿te, dar ¿i mai mult suflete¿te (subl. ns.).

Dacå numai legarea cår¡ilor ¿i cåutarea locuin¡ei i-au råpit timpul liber,
de-a lungul mai multor zile, putem fi siguri cå încå din 1880 nu era vorba de
o sutå, douå de cår¡i.
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Logica elementarå ne spune cå Eminescu trebuie så fi fost strâns legat
de biblioteca ¿i de manuscrisele lui. Pe lângå ra¡ionament, existå înså ¿i
documente care atestå acela¿i firesc sentiment. Astfel, în prima epistolå scriså
dupå „întunecare”, Eminescu, aflat în ospiciul din Viena, îl întreabå pe 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” (12 ianuarie 1884).

Aceste rânduri, scrise îndatå dupå paragraful formal de introducere,
denotå un interes major în ceea ce prive¿te „cår¡ile ¿i lada”, mai importante
decât ceasornicul de aur, care-l ajutase de destule ori så ob¡inå bani, gajându-l
(„în el e pururea posibilitatea imediatå de-a te aduce la Bucure¿ti cu nepuså-
n maså, cåci el reprezintå oricând capitalul necesar pentru transportul celui
mai scump odor ce-l am eu în Ia¿i” – epistolå cåtre Veronica, 17 februarie
1882), ba chiar ¿i decât întrebarea „cine plåte¿te” pentru ca el så stea într-o
pu¿cårie medicalå, în care tratamentul se rezuma la „mâncare pu¡inå ¿i proastå
¿i în recluziune”:

„¥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. Tratamentul pare a consista în mâncare pu¡inå ¿i proastå ¿i în recluziune; încolo
n-am observat nimic în maniera de-a må trata.”

Câteva luni dupå aceea, Missir va constata ¿i îi va raporta lui Maiorescu
cå Eminescu „Regretå cå n-are biblioteca lui lângå dânsul” (13 mai 1884),
iar ceva mai târziu, la 20 noiembrie 1887, Harieta îi scrie Corneliei Emilian:

„Are lipså de cår¡i de cetit, el a scris d-lui Maiorescu så-i trimatå biblioteca lui,
darå pânå în prezent n’a primit nici un råspuns”.

ªi n-avea så primeascå niciodatå!
Dacå respectiva bibliotecå ar fi fost modestå, ¿i-ar mai fi cålcat Eminescu

pe inimå, adresându-se în scris tocmai lui Maiorescu? Aspect demn de
men¡ionat, magistrul nu a gåsit niciodatå de cuviin¡å så împårtå¿eascå ¿i
altora con¡inutul ei (aviz celor care afirmå cå acesta ar fi re¡inut manuscrisele
lui Eminescu din iubire ¿i respect pentru posteritate). Dacå epistola a fost
cenzuratå, putem fi siguri cå în con¡inutul ei se gåseau ¿i ceva afirma¡ii sau
aluzii supåråtoare pentru destinatar. Ori ¿i mai råu.

La 1 iunie 1889, în Foi¡a «Tribunei» apare urmåtoarea ¿tire-bombå:



544 Nr. 6-9Semnele timpului

„Aflåm, cå biblioteca lui Eminescu se aflå la dl. Titu Maiorescu. Aceastå bibliotecå
con¡ine patru mii de volume (subl. ns.), precum ¿i o mul¡ime de manuscrise ale poetului.

¥n manuscrisele aflate la dl. Maiorescu, sunt scrieri de multå valoare, între care o
gramaticå a limbilor slave, scrise de poet precând era sånåtos.”

Cifra avansatå descumpåne¿te puternic, schimbând mult imaginea despre
Eminescu. „Patru mii de volume” constituie o bibliotecå serioaså,
impresionantå chiar ¿i aståzi ¿i cu atât mai mult în epocå, nu câteva cår¡i
în¿irate pe jos, cum sus¡in unii, sau pe o poli¡å, douå – cum zic al¡ii. Un leu
så fi valorat fiecare volum, cår¡ile însumau de douå ori necesarul de bani cu
care Eminescu ar fi vrut så råscumpere Ipote¿tii. Dintr-o datå, el apare ca…
investitor – un investitor care, între a da banii pe o carte sau pe un prânz,
alegea cartea. Cele patru mii de volume nu s-au cumpårat u¿or ¿i trebuie så
fi ocupat un spa¡iu apreciabil.

[Cålinescu, de¿i preocupat constant de minimalizarea „averii” lui
Eminescu afirmå:

„Odaia reprezentà pentru el întâi de toate un depozit pentru numeroasele sale
cår¡i, din care, prin transporturi dese în låzi sau pachete, se pierduse un numår însemnat.

Tribuna, an 6, nr. 123, joi 1/13 iunie 1889, p. 489-490
(„foi¡a” unei  publica¡ii con¡inea de obicei un  foileton).
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Poetul î¿i iubià cår¡ile ¿i erà furios când, împrumutându-le, nu i se înnapoiau. Dåduse
cu împrumut cår¡i ¿i manuscrise lui Tiktin ¿i lui Gaster, de care acesta din urmå s’a ¿i
folosit în vestita Crestoman¡ie. Odåile pe cari le închirià erau mici iar proprietarii
sperio¿i de a¿à calabalâc, încât Eminescu î¿i trântià ca deobiceiu volumele pe du¿umea
sau le låsà în låzi ¿i numai când puteà le în¿irà pe rafturi de lemn.”

Nu ¿tim ce-o fi în¡eles Cålinescu prin „numeroase”, dar în mod sigur era
ceva mai mare decât la fel de vagul „numår însemnat”, Eminescu neputând
så piardå mai mult decât avea. Când auzi cå la fiecare mutare såråcea cu „un
numår însemnat” de cår¡i, î¡i vine så-ntrebi dacå nu cumva autorul se referå
la boabe de porumb, de¿i nici acelea, comparativ cu un întreg transport, nu
se pierd în „numår însemnat”. Or, 400 de volume au ajuns numai la Matei
(cine ¿tie când ¿i în ce conjuncturå?).

Desigur, ne putem întreba dacå n-o fi o exagerare sau dacå informa¡ia n-o fi
fost gre¿itå (ipotetica gre¿ealå de tipar iese din calcul, întrucât sunt folosite
litere, nu cifre, ca så suspectåm adåugarea unui zero, bunåoarå). Aproape cert,
Eminescu n-o fi avut fix patru mii de titluri. Douå detalii importante:
Maiorescu nu a avut nici o reac¡ie de contestare ¿i, doi, informa¡ia a apårut în
Foi¡a Tribunei, gazetå sibianå conduså pânå în 1890 de Slavici, gazda lui
Eminescu în anul premergåtor „alienårii” acestuia. Faptul cå la 14 iunie 1888
Slavici a plecat spre temni¡a de la Vac, spre a executa anul de deten¡ie, nu
eliminå ipoteza ca ¿tirea så fi provenit de la el, deoarece Eminescu fiind
foarte îndrågit în Transilvania („Sosind la garå [în Sibiu], am fost întâmpinat
de dåscålimea de aici, care s’a sim¡it foarte desilusionatå, aflând, cå nu
l’am adus ¿i pe Eminescu” – Slavici cåtre Maiorescu, 10 aprilie 1884), Slavici
avea ce ¿i cui povesti despre acesta ¿i biblioteca lui.

Revenind la aspectul cantitativ al bilbiotecii lui Eminescu, citåm mårturia
lui Moses Gaster, un contemporan care nu numai cå a cunoscut acea bibliotecå
(în care, fotografiazå el, „Pe unul din aceste rafturi ståteau îngråmådite opt
sau nouå ms. vechi române¿ti”), dar a ¿i putut-o aprecia ca un specialist:

„Avea o colec¡ie de manuscrise române¿ti impresionantå, din care am împrumutat
unele ¿i am reprodus fragmente în «Chrestoma¡ia» mea”.

A. Z. N. Pop îl  citeazå pe Scipione Bådescu, care descrie astfel prima
locuin¡å închiriatå de Eminescu în Capitalå, în curtea Caimatei (noiembrie 1877):

„înåuntru un pat de scânduri, cu o velin¡å albå; în col¡ o maså de brad cu un scaun
de lemn, iar în jurul pere¡ilor policioare acoperite cu cår¡i” (subl. ns.).
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 Dacå încå de la venirea lui în Bucure¿ti Eminescu avea atâtea cår¡i încât
så ocupe policioare dispuse „în jurul pere¡ilor”, ne putem imagina cam cu
cât s-au înmul¡it acestea în cei ¿ase ani de trudå la Timpul, pe o leafå nu
foarte micå, ¿i oricum substan¡ial mai mare decât cea din Ia¿i.

¥n „Amintiri despre Eminescu” (1889), Vlahu¡å oferå ¿i el ceva informa¡ii
legate de interesul lui Eminescu fa¡å de cår¡i ¿i de manuscrise, confirmând
informa¡ia lui Mite, potrivit cåreia acesta ar fi fåcut orice sacrificiu pentru a
le ob¡ine:

„Cititor pasionat, el era unul din cei mai adânci cunoscåtori ai limbei ¿i literaturei
noastre din cele mai întunecate vremuri. De multe ori a trebuit så-¿i dea paraua gurii
pentr’un manuscris vechi, ori o carte rarå descoperitå în vrafurile mucezite ale vr’unui
buchinist” (subl. ns.).

Totodatå, în acela¿i articol, în care mårturise¿te cå nu cunoa¿te prea multe
despre via¡a lui Eminescu („¥mi pare råu cå n’am datele necesare ca så pot
schi¡a aici biografia lui”), oferå indirect ¿i câteva date despre dimensiunea
bibliotecii acestuia, în anul 1879:

„El sta pe-atunci într’o odaie largå în care avea un pat simplu, trei scaune de lemn,
o maså mare de brad, cår¡i multe ticsite pe nouå poli¡i lungi ca de vr’o patru metri...”
(subl. ns.).

Un calcul estimativ ne aratå cå nouå rafturi a câte patru metri înseamnå 36
de metri liniari. Pe un raft lung de un metru încap 50 de cår¡i având o grosime
medie de 2 centimetri (în func¡ie de fine¡ea hârtiei ¿i de copertå, însumând
circa 300 de pagini fiecare). Dic¡ionarele bunåoarå, pot depå¿i cu mult aceastå
grosime, dar cum nu ele sunt majoritare, bro¿urile, plachetele sau manuscrisele
mai sub¡iri pot compensa diferen¡a. Dacå înmul¡im pe 36 cu 50, rezultå un
total de 1.800 de unitå¡i. Când ne gândim cå asta era situa¡ia în 1879, dupå
care au mai urmat patru ani în care Eminescu ¿i-a tot sporit biblioteca, ¿i
când ¡inem cont de numårul mare de bro¿uri care se tipårea în epocå, precum
¿i de faptul cå erau „ticsite” pe poli¡e, informa¡ia din Tribuna devine
plauzibilå.

O imagine globalå despre biblioteca lui Eminescu ne putem forma ¿i din
coresponden¡a acestuia. Iatå, bunåoarå, ce-i scrie Veronicåi, în aprilie 1882:

„Duminecå am început a må muta; î¡i spun drept, o adevåratå boalå, încât o
såptåmânå de zile nu må mai desobosesc din acest chin. Totul e încå în cea mai cumplitå
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desordine unde m-am mutat, încât ar trebui så mai treacå vro douå zile pânå så-mi
aranjez mul¡imea de cår¡i ¿i de buclucuri ¿i så-mi deosebesc chaosul de zi, vechiturile ¿i
pergamentele de odaia ce ¡i-o gåtesc ¡ie” (subl. ns.).

Åsta-i oare „poetul boem”, care avea doar o ladå cu hârtii ¿i o maså de
brad?

Repetåm, cifra de „patru mii” fiind ¿ocant de mare, nu po¡i så nu te
întrebi dacå nu cumva este o eroare. Nu credem. ¥ntâi, pentru cå „patru mii”
trebuie så fi reprezentat numårul de titluri, nu de cår¡i, fiecare manuscris din
mul¡imea acestora fiind contabilizat ca una din cele patru mii de unitå¡i. ¥n al
doilea rând, nefiind folosite cifre, a¿a cum aråtam mai sus, ci litere, se eliminå
aproape total ipoteza gre¿elii de tipar. ¥n al treilea rând, se ¿tie cå Matei a
inten¡ionat så doneze patru sute de cår¡i mo¿tenite de la Eminescu, dar cå
aceste patru sute erau numai o parte din totalul volumelor care-i parveniserå.
(Oare aceste cår¡i så fi fost unul dintre „argumentele” cu care Maiorescu l-a
convins în august 1883 så se întoarcå la cazarmå, låsându-l pe Eminescu în
seama lui? Oricum, speciali¿tii n-au fost curio¿i så afle când ¿i cum a intrat
ofi¡erul în posesia lor, iar aståzi e cam târziu pentru a mai descoperi adevårul,
dar nu ¿i imposibil.) ¥n plus, este cert cå Maiorescu a oprit pentru sine o altå
parte (cea mai mare, s-ar zice, din care, în 1904, a „donat” un bra¡ Academiei,
multe prezentându-le ca fiind de la tåtâne-såu). Un alt argument de naturå så
sus¡inå cifra patru mii råmâne intervalul mare de timp pe care Eminescu îl
socote¿te necesar pentru a-¿i muta înceti¿or cår¡ile de la Slavici la Sim¡ion.
„Pânå la toamnå mi-a succede”, spera el. ªtiind cå a fost arestat încå din
prima lunå a verii, este limpede cå î¿i propusese så facå mutarea cår¡ilor în
timp de minimum douå luni ¿i jumåtate.

Un „cadou” de furat ¿i o mårturie neru¿inatå

La 24 ianuarie 1902, prin Rådulescu-Pogoneanu, omul såu de încredere,
Maiorescu trimite Academiei Române 43 de caiete formate din felurite
manuscrise ale lui Eminescu, alåturându-le un bile¡el explicativ (sublinierea
ne apar¡ine):

„De la Mihail Eminescu posed – dåruite mie de dânsul în diferite ocaziuni – multe
manuscripte, parte poezii publicate, parte încercåri, fragmente ¿i variante de poezii
nepublicate, parte studii, traduceri ¿i articole de preså.
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Toate aceste manuscripte, a¿a cum se aflå: în cår¡i cartonate, în caiete cusute ¿i în
foi volante, vi le trimit alåturat ¿i le dåruiesc la rândul meu Academiei Române, pentru
a servi celor ce se vor ocupa în viitor cu cercetåri mai amånun¡ite asupra vie¡ii ¿i
activitå¡ii marelui nostru poet.

Printre manuscriptele alåturate se aflå ¿i douå caiete de inscrip¡iuni la
Universitatea Berlin («Anmeldungs-Buch») din anii 1872 ¿i 1873, ¿i patru documente
cu slove cirilice” (vezi Analele Academiei Române, Partea administrativå, 1902).

NotåNotåNotåNotåNotå: Pentru detalii privind „caietele eminesciene” vezi Anexa 20.
Biletul se numårå printre documentele binevenite, rândurile lui

constituind o probå a u¿urin¡ei cu care avocatul Maiorescu putea så mintå în

Pagina 95

Pagina 96 (continuare)
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public. Oricât nu ne-ar conveni, ne aflåm în fa¡a unei sfruntate mårturii
mincinoase, menitå så acopere furtul comis în iunie 1883. ªi, ceea ce råmâne
¿i mai grav, este vorba de o minciunå pe care, când nu o elogiazå, institu¡ii
precum Academia Românå sau Ministerul ¥nvå¡åmântului se tot prefac a nu
o vedea, de peste o sutå de ani. „Darul” magistrului con¡inea, ¿i acele poezii
publicate de el încå din prima edi¡ie a Poesii – volum în a cårui prefa¡å scrie
¿i semneazå cå noutå¡ile s-ar fi aflat „pânå acum numai în manuscript pe la
diverse persoane particulare” (subl. ns.). Dacå manuscrisele se aflau „pe la
diverse persoane”, cum îi fuseserå toate dåruite lui chiar de cåtre Eminescu?
El era... mai mul¡i? Aceastå primå frazå a prefe¡ei trebuie så-i fi spus multe
lui Eminescu, aten¡ionându-l cå încetase så mai fie proprietarul propriilor
bunuri. ¥n esen¡å, acest text reprezintå o mårturie mincinoaså, fåcutå public
de un individ care încearcå prin orice mijloace så-¿i însu¿eascå bunurile
cuiva, dupå ce, prin for¡å ¿i variate complicitå¡i, proprietarul de drept a fost
lipsit de libertate, iar ma¿ina de fabricat zvonuri i-a promovat imaginea de „alienat”.

Noroc cå existå prescrip¡ia, bucuria ho¡ilor ¿i a tâlharilor, altminteri, ca
depozitar de bunuri furate, Academia Românå devenea tåinuitor.

A¿adar, viitorimea este invitatå så facå „cercetåri mai amånun¡ite asupra
vie¡ii ¿i activitå¡ii” lui Eminescu. Cu alte cuvinte, oameni care nu-l cunosc
decât din cuvinte în¿irate pe hârtie så descopere ceea ce tåinuiserå unii dintre
contemporanii lui, care i-au fåcut pierdut pânå ¿i nevinovatul certificat ¿colar?
Pare o glumå, dar nu e. Prima întrebare pe care ¡i-o pui este: dacå Maiorescu,
a¿a cum s-a exprimat în nenumårate rânduri, con¿tientiza valoarea lui Eminescu,
de ce a blocat cu bunå-¿tiin¡å aceastå cercetare, care a devenit posibilå numai
dupå 1902? Era memoria multora încå prea proaspåtå? Nu muriserå to¡i
„incomozii”? De ce el însu¿i, în loc så ajute atari cercetåri, a adoptat politica
mutului, dar, în paralel, s-a stråduit în mod constant ca, prin glasul altora, så
inducå în eroare?

Când invocåm soma¡iile din preså, nu ne imaginåm vreo clipå cå
Maiorescu ar fi cedat „presiunii” lor, întrucât to¡i cei care ¿tiau cå la el se aflå
manuscrisele ¿i biblioteca lui Eminescu erau din echipa lui, iar lumea politicå
îl sus¡inea pe el, nu o gazetå oarecare. Despre ru¿ine nu vorbim, cåci
Maiorescu n-a suferit de a¿a ceva. De altfel, el nici n-a reac¡ionat prompt la
semnalul public, ci abia dupå trei ani. Nu ¿tim dacå Maiorescu a avut în cap
så dea astfel de lucru celor specializa¡i în emiterea de påreri pe marginea
spuselor altora, dar via¡a ne-a dovedit cå noti¡ele împrå¿tiate de Eminescu pe
aproximativ 14-15.000 de pagini (orientativ, DEX are pu¡in peste 1000 de
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pagini) permit specularea la nesfâr¿it, cåutându-se apostrofi ¿i virgule,
apoi virgule ¿i apostrofi, fåcându-se verificåri în care nici inspectorii no¿tri
super-culturali nu cred, dar care continuå så umple alte mii ¿i mii de pagini.
Adevårata via¡å ¿i activitate a cetå¡eanului Eminescu n-au interesat ¿i nu
intereseazå – drept dovadå, chiar ¿i aståzi, în ce-l prive¿te, Academia Românå
are o iner¡ie suspectå, nefiind deloc gråbitå så cerceteze spre a confirma ori
a contesta, dacå are argumente concrete, adevåruri precum cele înfå¡i¿ate de
noi în cursul acestei anchete jurnalistice. Asemenea altor institu¡ii, Academia
face investi¡ii uria¿e într-o direc¡ie care nu ajutå imaginii lui Eminescu, ci
acelora care se mândresc cå ar fi pus în practicå un mai vechi vis – de parcå
toate visurile ar fi frumoase!

Chiar dacå nu a sustras el însu¿i documentele, Maiorescu råmâne
principalul beneficiar al acestei infrac¡iuni. Nu putem proba cu înscrisuri
când, cui ¿i în ce termeni a comandat Maiorescu acest furt, dar este indiscutabil
faptul cå, timp de 19 ani, a fost unica persoanå care a tras foloase de pe

urma lui. Abureli de soiul: „Maiorescu a fåcut un serviciu culturii române
prin publicarea volumului Poesii” nu rezistå, câtå vreme este notorie reac¡ia
de respingere a autorului, fa¡å de încropirea gânditå în locul lui de o minte
complet stråinå de cugetul ¿i de sim¡irile lui. ¥ntr-un fel, Eminescu ¿i-a repudiat
propria operå, a¿a cum apåruse ea în forma datå pie¡ii. Celor care scriu la
metru ¿i se rezumå la a interpreta crea¡ia altora le vine greu så priceapå ce-i
aceea iubirea ¿i respectul fa¡å de cuvânt ¿i nu au niciodatå impresia cå pe
cap le „cade cerul”, doar pentru cå nu gåsesc „cuvântul ce exprimå
adevårul”. Caietele eminesciene stau dovadå, dar cum unii nu re¡in din ele
decât ce vor, citåm ¿i spusele rabinului Moses Gaster, care poate îi conving:

„El avea obiceiul de a copia des ceea ce a scris odatå ¿i a tot schimba ¿i netezi
cuvintele”.

Iar „cadou”, iar de furat

Tot din Analele Societå¡ii Academice Române aflåm cå „ªedin¡a dela
28 Maiu 1904" s-a desfå¿urat sub „Pre¿edin¡a d-lui I. Kalinderu”, precum ¿i
cå, atunci,

„D-l T. Maiorescu prezentå în dar 25 volume manuscripte ¿i 72 volume bro¿uri
tipårite, råmase din biblioteca pårintelui d-sale, Ioan Maiorescu, zicând cå ele nu pot
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avea un loc mai bun ¿i o mai bunå întrebuin¡are decât în biblioteca Academiei” (subl. ns.).
[Pe pagina urmåtoare, este prezentatå lista manuscriselor „dåruite Academiei Române”
de Maiorescu (vezi Anexa 14), dar nu ¿i a celor „72 volume”.]

Nu conteståm cå lui Maiorescu i-au råmas cår¡i ¿i manuscrise de la tatål
lui, ba, dacå n-ar fi dovedit contrariul, am merge pânå la a accepta cå absolut
toate cele 97 de titluri sus invocate ar proveni de la acesta. ¥ntrebarea noastrå
este: de ce nu a procedat la fel ¿i cu biblioteca lui Eminescu? Ce soi de
aranjament a fost între el ¿i Matei, fratele lui Eminescu, care s-a oferit så
doneze 142 de volume råmase de la fratele såu? Råmase-råmase, dar cum,
prin cine ¿i când? Erau într-adevår toate cår¡i ce apar¡inuserå lui Eminescu
(unele fuseserå în mod sigur ale lui, pentru cå aveau consemnåri marginale
fåcute de el), sau fåceau parte ¿i din biblioteca lui Nicu, celålalt frate, despre
care Harieta ne informeazå cå era bogatå ¿i cå a fost preluatå de Matei?

Nu de¡inem un råspuns clar, dar, cu speran¡a cå altcineva va deslu¿i ce
anume s-a întâmplat, reamintim câteva date certe. ªtim, bunåoarå, cu câtå
u¿urin¡å i-a låsat Matei pe drumuri pe Harieta ¿i pe Nicu. Atunci, vânzând
absolut totul fårå o justificare rezonabilå, practic, Matei a ac¡ionat exact

invers decât inten¡iona Eminescu så o facå în zilele premergåtoare

„întunecårii” lui (când, amintim, se împrumutase cu speran¡a de a salva
Ipote¿tii – în manuscrisul 2255 invocå ¿i „Cabala Ipote¿tilor”, dovadå cå
nu-i era deloc indiferent locul natal). De asemenea, ¿tim cå în august 1883,
dupå ce venise la Bucure¿ti decis så-l scoatå pe Eminescu din balamuc, spre
a-l îngriji la el acaså, brusc, din motive necunoscute, a renun¡at la generoasa
idee. Mai ¿tim ¿i cå nimic nu ne sugereazå måcar interesul lui pentru soarta
lui Eminescu, dupå sechestrarea din 1889, dacå ne luåm dupå ¿tirile din
preså, neparticipând nici la înmormântare. ¥n sfâr¿it, ¿tim cå abia în decembrie
1892 Matei interzice apari¡ia volumului editat de Maiorescu (ajuns la edi¡ia a
¿aptea), anun¡ând public cå „nimeni nu are dreptul de a edita ¿i vinde scrierile

Analele Societå¡ii Academice Române, B.A.R. P I, II, 10734 (1904)
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råmase de la decedatul meu frate Mihai Eminescu ¿i cå voi urmåri ¿i
sechestra ori unde voi gåsi edi¡ii apårute de la moartea dânsului încoace”.
S-ar zice cå dupå ani de stranie tåcere, brusc, cåpitanul Matei a fåcut explozie.
Acesta a fost efectul. Dar cauza?

Peste doi ani, „în scop de a culege, clasifica, edita ¿i da publicitå¡ii toate
scrierile poetului Eminescu”, ia fiin¡å societatea Matei Eminescu ¿i Stavri
Dimitriu. ¥n acest moment, continuând så påstreze pentru sine manuscrisele
furate lui Eminescu, Maiorescu devine culpabil ¿i fa¡å de fratele acestuia,
demonstrând cå, în realitate, interesul lui pentru a „clasifica, edita ¿i da
publicitå¡ii toate scrierile poetului Eminescu” era (ca ¿i) nul. Cåci dacå lui
Eminescu nu i le-a înapoiat de teamå, pasåmite så nu le risipeascå, ce l-a
oprit så i le predea fratelui mo¿tenitor, în clipa în care acesta se stråduia så
culeagå toate scrierile lui Eminescu, spre a le edita? Bun sau råu, Matei era
în drept så primeascå averea luatå cu japca ¿i depozitatå acaså la Maiorescu.
Iar dacå, totu¿i, Maiorescu era obsedat de valoarea manuscriselor ¿i de
îmbogå¡irea culturii na¡ionale, le-ar fi predat Academiei cel târziu în acel
moment, cu speran¡a cå le vor „clasifica, edita ¿i da publicitå¡ii” – nu-i a¿a?
– oameni de specialitate. A trecut mai bine de-un secol ¿i, iatå, fårå a sus¡ine
necondi¡ionat acest deziderat, constatåm, pur ¿i simplu, cå el tot nu s-a împlinit.

ªi, la urma urmei, ce atu avea Academia Românå de-atunci fa¡å de
Arhivele Na¡ionale? De ce så fi fost cedatå o asemenea valoare unei institu¡ii
din care Maiorescu însu¿i s-a retras la un moment dat ¿i despre care aflåm
aståzi de la G. ªtrempel cå era o micå feudå a politicului, din aceastå cauzå
magistrul întârziind predarea manuscriselor lui Eminescu? Subiectul meritå
toatå aten¡ia, pentru cå Academia nu a fost dintotdeauna declaratå prin lege
drept „cel mai înalt for ¿tiin¡ific ¿i cultural al ¡årii”?

Referitor la cår¡ile oferite de Matei actualei B.C.U., citåm din lucrarea lui
D. Vatamaniuc (Caietele Eminescu. Mitologie ¿i document) pasajele care
ne intereseazå:

 „O dona¡ie de cår¡i, cu specificarea cå apar¡ineau bibliotecii lui Eminescu,
face ¿i Matei Eminescu, fratele mai mic al poetului, de astå datå Funda¡iei Universitare
din Bucure¿ti, în 1895. Din cele 37 de titluri, în 142 de volume, Funda¡ia Universitarå,
azi Biblioteca Centralå Universitarå, nu re¡ine decât 16 titluri, în 52 de volume.”

 „Biblioteca Centralå Universitarå din Bucure¿ti reconstituie un fond separat
Eminescu, pe baza dona¡iei lui Matei Eminescu, din 1895. Aceste lucråri sunt definitiv
pierdute prin incendierea institu¡iei respective în 1989. Ar fi fost de dorit så se facå
reproduceri dupå toate paginile cu scrisul lui Eminescu, înså aceastå ini¡iativå a
noastrå nu a fost încununatå de succes” (subl. ns.).
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De la via¡å la banii de chirie, orice pierdere definitivå are urmåri imposibil
de calculat, indiferent ce unitå¡i de måsurå am folosi. De cele mai multe ori,
nimeni nu este responsabil, datul uman  cuprinzând ¿i o anume disponibilitate
cåtre eroare. ¥n cazul de mai sus, înså, lucrurile stau cu totul altfel, cåci fiecare
filå de carte, având pe margine consemnarea unui creator de talia lui Eminescu,
este mai mult decât o filå de carte, este un alt document. Un document la fel
de important ca oricare dintre paginile caietelor predate de Maiorescu
Academiei. De aceea, era obligatoriu ca un profesionist onest, îndeosebi
dupå ce a fost aten¡ionat în acest sens, så ac¡ioneze în consecin¡å, fotocopiind
paginile în cauzå, fie ¿i numai pe considerentul cå Timpul nu este mai
îngåduitor cu un fir de cernealå.


Despre rolul lui Matei în mediatizarea operei lui Eminescu existå

informa¡ii care nu-l pun deloc într-o luminå bunå. Deocamdatå, iatå ce se
poate citi în Odiseea editårii «Poeziilor» lui Eminescu, cartea bine echilibratå
a lui Pericle Martinescu:

„Singurul lucru constant pe care-l aveau aceste edi¡ii, ce se pretindeau «critice»,
erau gre¿elile de tipar ¿i de cronologie, aceea¿i hârtie proastå, acela¿i tipar murdar ¿i
tehnoredactarea cât se poate de defectuaoså. Toate acestea l-au determinat pe Ion
Scurtu så spunå, în analiza fåcutå edi¡iilor apårute pânå la el (1908), despre fra¡ii
ªaraga cå «opera lor era dintru început prea pu¡in culturalå ¿i prea negustoreascå în
cel mai vinovat sens al speculei».

*
Dar se pare cå «specula» aceasta nu era o exclusivitate a librarilor de la Ia¿i. Ea

mai ademenise ¿i pe al¡i amatori de câ¿tiguri u¿oare, cåci la câ¡iva ani numai de la
moartea poetului, fratele såu, cåpitanul Matei Eminescu a luat atitudine dupå cum am
aråtat mai înainte, publicând în 1894 ¿i o soma¡ie în Monitorul Oficial prin care
declara cå «nimeni nu are dreptul de a edita ¿i vinde» scrierile råmase de la decedatul
såu frate. Ce efect a avut ¿i la ce aranjamente s-a ajuns dupå aceastå interven¡ie s-a
våzut mai sus. Fapt este cå publicarea edi¡iilor întocmite pânå atunci (Maiorescu,
Xenopol) a continuat, ba încå, pe lângå cele existente, au mai apårut ¿i altele, alcåtuite
de diver¿i al¡i editori.

Apari¡ia noilor edi¡ii ¿i discu¡iile ce s-au iscat în jurul lor au atras aten¡ia
guvernului din acel timp, care nu putea admite så se vorbeascå la infinit despre Eminescu
ca despre o victimå a societå¡ii, cåutându-se mereu capete de acuzare pentru sfâr¿itul
lui prematur. De asemeni, guvernul de la 1895, format din partidul liberal, partid pe
care Eminescu îl atacase mereu în articolele lui politice, nu vedea cu ochi buni nici
retipårirea integralå a Poeziilor, deoarece în unele din ele erau viza¡i sau ataca¡i chiar
reprezentan¡i ai acestui partid. De aceea, spre a «feri» tineretul de influen¡a ce ar fi
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putut s-o aibå asupra lui diferite poezii ale lui Eminescu, Ministerul Instruc¡iunii Publice
¿i Cultelor luå hotårârea så alcåtuiascå el o edi¡ie selectivå, «pentru uzul ¿coalelor».
În felul acestea, pe baza aprobårii nr 2531, din 28 Aprilie 1895, apåru la Bucure¿ti în
1895 o edi¡ie de Poezii, îngrijitå de S. Dimitriu ¿i Matei Eminescu, având o Prefa¡å de
N. Petra¿cu, iar la Ia¿i, aceea¿i fra¡i ªaraga, scoaserå ¿i ei, în 1896, o edi¡ie absolut
similarå ca text ¿i continut, prefa¡atå de I. I. Alexandrescu-Dafin.

Aceste edi¡ii «oficiale» aveau în primul rând menirea de a schimba caracterul
discu¡iilor asupra «cazului Eminescu», abåtând aten¡ia opiniei publice, în special a
tineretului, cåruia i se adresau, de la soarta poetului, ¿i recurgând la improvizate analize
literare ale poeziilor. Fårå a mai pomeni nici un cuvânt despre via¡a poetului, N. Petra¿cu
exprima în Prefa¡a lui punctul de vedere oficial, vorbind despre valoarea poeziei lui
Eminescu în termeni ceva mai eclectici. «Adåpat la izvoarele ve¿nic vii ale poeziei
populare române, ståpân pe clasicism ¿i pe ideile moderne, – idei asimilate într-un chip
minunat de agera ¿i studioasa lui inteligen¡å, –Eminescu urmeazå pe Alecsandri cu
mai multå putere ¿i cu mai largi vederi...»

De-a dreptul pitoreascå este prefa¡a edi¡iei de la Ia¿i, unde autorul ei
(Alexandrescu-Dafin), dupå ce constatå cå în cår¡ile didactice «nu se citeazå aproape
deloc din poeziile nemuritorului nostru poet», anun¡å cå umple el acest gol prin
publicarea volumului de fa¡å, în care s-au «strâns câteva din poeziile lui Eminescu,
menite pentru a dezvolta gustul literar al tinerilor vlåstare».

Ambele edi¡ii con¡in 24 poezii, acelea¿i ¿i într-o carte ¿i în alta, conform aprobårii
Ministerului Instruc¡iunii Publice ¿i Cultelor. Poeziile sunt dintre cele mai inofesive,
unele din prima tinere¡e a poetului, altele alese din diferite epoci, fiind evitate cu grijå
toate bucå¡ile cu con¡inut filosofic sau social.

Dintre crea¡iile majore ale poetului, una singurå este publicatå în aceste edi¡ii:
Scrisoarea III. Dar, pentru ca posteritatea så nu se mire cumva cå Ministerul
Instruc¡iunii Publice din 1895, liberal sadea, a pus în mâna ¿colarilor aceastå satirå
puternicå la adresa politicienilor liberali, înaltul for a suprimat pur ¿i simplu partea a
doua a poeziei, aprobând pentru «gustul literar al tinerilor vlåstare» numai partea
întâia, unde e vorba de lupta cu turcii, de patriotismul lui Mircea ¿.a.m.d. Partea cea
mai incisivå ¿i mai legatå de actualitate a satirei, începând cu versul: «De-a¿a vremi se-
nvrednicirå cronicarii ¿i rapsozii» ¿i pânå la sfâr¿it, este cu desåvâr¿ire suprimatå.
Practica mai veche de amputare a poemelor fusese deci, precum se vede, adoptatå ¿i de
oficialitate.

*
Oricum ar fi fost publicate înså, Poeziile lui Eminescu se bucurau de mare succes

la public. Volumele se vindeau repede, iar edi¡iile se succedau una dupå alta. A¿a se
face cå, pe lângå cele douå case editoare care-¿i asiguraserå o surså bunå de venit din
tipårirea Poeziilor – «Socec» din Bucure¿ti ¿i «ªaraga» de la Ia¿i – o a treia caså de
editurå, ¿i anume «Alcalay» din Bucure¿ti, ini¡iazå ¿i ea tipårirea unor edi¡ii proprii.”

Scurtarea poeziei Scrisoarea III prin eliminarea pår¡ilor neconvenabile
nu trebuie så ne mire. A¿a cum vom demonstra, la fel procedeazå ¿i Academia
Românå aståzi, în epoca electronicå.
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Amånunt important în derularea faptelor, Matei î¿i revendicå drepturile

asupra crea¡iei lui Eminescu ¿i acestea îi sunt recunoscute, din moment ce
Socec, editorul, cade la pace cu el, determinându-l prin cointeresare
materialå så revinå asupra deciziei de a interzice vânzarea a¿a-numitei
„edi¡ii Maiorescu”:

„Quitan¡å
Subscrisul Matei Eminescu Cåpitan în dimisie în calitate de unic mo¿tenitor al

fratelui meu poetu Mihai Eminescu, recunosc prin aceasta cå am primit de la Dnii
Socec ¿i Compania una mie lei pentru preten¡iile mele asupra celor ¿apte edi¡ii ale
poesiilor fratelui meu Mihail Eminescu editate de Dumnealor ¿i din care a 7-a edi¡ie de
una mie exemplare este încå ne-puså în vânzare, fårå d-a mai putea tipåri ¿i alte edi¡ii.

Bucure¿ti, 1894, Mai 17
Matei Eminescu” (text preluat din lucrarea lui A. Z. N. Pop, Contribu¡ii...)

O mie de lei pentru 7 edi¡ii înseamnå o medie de 142 de lei ¿i 85 de bani
pentru fiecare apari¡ie sau 14 bani pentru fiecare carte, dacå tirajele au fost
toate de câte o mie de exemplare. Orientativ, cu câ¡iva ani în urmå, când
Socec îi achitase „honorarul integral pentru edi¡iunea a cincia a Poesiilor
de Eminescu în o mie exemplare” (7 noiembrie 1890), Maiorescu semnase
pentru primirea a fix 665,55 lei, încasând astfel de 4,6 ori mai mul¡i bani
decât Matei, care, juridic vorbind, de¡inea drepturile autorului. Atitudinea
lui Matei devine din ce în ce mai stranie, dat fiind faptul cå el ac¡iona în
calitatea de „unic mo¿tenitor” al lui Eminescu, oficial recunoscut ca atare.
Asupra cåpitanului vom reveni când vom prezenta în detaliu dosarele prin
care s-a încercat punerea lui Eminescu sub tutela magistrului.

Involuntar, M. Gaster atestå premeditarea

Revenim la „cadourile” de furat acceptate de Academie din partea lui
Maiorescu.

Este dovedit cå Eminescu a scris mult ¿i dupå prima sechestrare, dar, cu
câteva excep¡ii,  manuscrisele respective nu mai sunt de gåsit. Cineva le-a
adunat ¿i fie le-a distrus, fie le-a pus deoparte. Iar Moses Gaster pare så ne
spunå ¿i cine: Maiorescu. Cå Maiorescu minte atunci când declarå cå ar fi
primit cadou manuscrisele lui Eminescu î¿i då seama oricine. Prea pu¡ini
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cunosc înså cå magistrul nu s-a mul¡umit cu ceea ce – în august 1883 – a
gåsit în lada „protejatului” såu, stråduindu-se så punå mâna ¿i pe alte hârtii
scrise de mâna acestuia. De asemenea, se vorbe¿te destul de pu¡in ¿i fårå
vlagå despre încercårile lui Eminescu de a-¿i recupera îndeosebi manuscrisele.
Cum era de a¿teptat, scrisoarea prin care el cerea så îi fie înapoiate nu mai
este de gåsit. Noroc cå a scåpat o parte din coresponden¡a Harietei, care
vorbe¿te ¿i de supårarea lui Eminescu „pe d-nul Maiorescu, pentru cå ’i-a
scris recomandat, rugându-l foarte cålduros pentru Biblioteca lui ¿i ni¿te
manuscrise, pe cari el ar voi så le mântue (subl. ns.) ¿i nici un råspuns n’a
primit pânå acum” (27 februarie 1888). Cu toate acestea, Maiorescu continuå
så fie prezentat ca un generos, care a fåcut un serviciu na¡iunii, punând la
dispozi¡ia Academiei Române o parte dintr-un bun care nu-i apar¡inea de drept.

Zic unii cå n-ar fi cine ¿tie ce scofalå în faptul cå Maiorescu este prezentat
drept „donator”. Oare? A primi un bun despre care ¿tii cå este furat nu
reprezintå în orice condi¡ii o faptå penalå, dar în mod cert råmâne oriunde ¿i
oricând una profund imoralå, dupå cum a-l glorifica pe ho¡ înseamnå a
îndemna ¿i pe al¡ii så procedeze ca el. ªi dacå în legea scriså existå ¿i prescrip¡ia,
din legea Bunului-sim¡ lipse¿te aceastå favoare fåcutå doar infractorilor, cårora
le anuleazå practic vinovå¡iile, astfel încât decisivå nu mai råmâne fapta în
sine, ci clipa în care ajunge så fie prezentatå instan¡ei judecåtore¿ti. Ce-ar fi ca
aståzi ni¿te punga¿i så dea buzna prin casele unor mari scriitori ¿i så le goleascå
de toate manuscrisele, inclusiv noti¡ele cele mai intime, sub motivul cå, la 15
ani dupå decesul proprietarilor, le vor depune cu pio¿enie la Academia
Românå? Nota violentå, huliganicå, a ac¡iunii întreprinse împotriva lui
Eminescu este evidentå pentru oricine încearcå så-¿i imagineze cam ce fel
de reac¡ie ar avea dacå brusc, fårå motiv, s-ar trezi dus la balamuc, iar la
întoarcere ar gåsi casa golitå de cåtre „amicii” care-l internaserå, din prea
multå grijå pentru el.

Legat de documentele aflate în proprietatea lui Eminescu ¿i preluate dupå
moartea lui de Maiorescu, o mårturie interesantå ne-a låsat Moses Gaster
(junimist – dupå unii, devenit din 1880 rabin ¿i predicator). ¥ntr-o scrisoare
cåtre N. Cartojan (text nedatat, dar databil: curând dupå 20 octombrie 1934),
Gaster poveste¿te:

„Eminescu… îmi zise: «Drept pomenire ¿i ca så ¿tii ce te a¿teaptå, ¡ine aici
m[anuscri]s[ul] acesta cu povestea lui Vasile cel Nou». Dupå moartea lui, Titu
Maiorescu, care ¿tia cå noi eram prieteni, veni ¿i må întrebå dacå am ceva m[anuscri]s[e]
ale lui Eminescu. Eu, care n-am în¡eles cå må întreba dacå am ceva din cele scrise de
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Eminescu, care, dacå a¿ fi avut atunci mintea de acum, a¿ fi cåpåtat u¿or de la dânsul,
¿i am crezut cå era vorba despre m[anuscri]s[ele] cele vechi, pe care Eminescu le låsase
la mine, ¿i atuncea le-am predat lui Maiorescu, rugându-l ca så le predea Academiei
Române în numele meu, ca apar¡inând lui Eminescu. Nu må îndoiesc cå a¿a a fåcut ¿i
desigur cå se aflå acum în Biblioteca Academiei” (subl. ns.).

Relatarea aratå nemåsuratul, manifestul ¿i subitul interes al lui Maiorescu
fa¡å de orice cuvânt pus pe hârtie de Eminescu. Dacå ar fi strâns documentele
spre delectarea Neamului, le-ar fi predat cel târziu în 1889. Or el, profitând
de statutul lui public, a cåutat så culeagå cât mai mult din ceea ce era de
cules ¿i så ascundå ceea ce era de ascuns (metodå pe care o vom regåsi
aplicatå, peste mai bine de o jumåtate de veac, la urma¿ii lui într-ale fraudei
informa¡ionale). Cu toate acestea, voci din prezent gåsesc explica¡ii întârzierii
cu care caietele lui Eminescu au ajuns la Academie:

„Se pune, firesc, întrebarea de ce n-a depus Maiorescu tezaurul eminescian la
Academie, sau la o altå institu¡ie de profil, la pu¡inå vreme dupå tragicul sfâr¿it al
poetului? Maiorescu era membru al Academiei, dar raporturile sale cu aceasta nu erau
din cele mai bune. Motivarea trebuie cåutatå în influen¡a partidului liberal din
Academie, exercitatå prin D. A. Sturdza – ¿eful partidului – secretarul general al înaltului
for timp de 34 de ani. Ioan Bianu, ca om de caså al lui D. A. Sturdza ¿i administratorul
Academiei – nu numai conservatorul Bibliotecii – nu ar fi putut ac¡iona altfel decât
mentorul såu” (Gabriel ªtrempel, Manuscrisele lui Mihai Eminescu, 2004).

Stranie justificare! Rela¡iile personale cu ¿efii Academiei pot legitima
interceptarea unor valori destinate acestei institu¡ii? E bine de ¿tiut la ce ne
putem a¿tepta! Domnul ªtrempel aruncå vorbe, dar nu ne spune lucrul
esen¡ial. Deci, Ioan Bianu „nu ar fi putut ac¡iona altfel decât mentorul såu”.
Posibil. Dar „mentorul” cum a(r fi) ac¡ionat? Concret: ce anume a fåcut
D. A. Sturdza sau ce anume socote¿te directorul Bibliotecii Academiei cå ar
fi putut acesta så facå, în ipoteza în care Maiorescu ar fi predat manuscrisele
înainte de a fi fost somat public? Ar fi cerut så li se dea foc? Ce se schimbase
în 1902, când D. A. Sturdza continua så fie secretar general, fårå a-l mai
împiedica înså pe Maiorescu så trimitå manuscrisele chiar numitului Bianu?
Nu cumva sunt manevrate vorbe care aduc a descântec? Academia cu totul
era nesigurå, doar Maiorescu – nu? De ce magistrul nu a dezvåluit acest
lucru? Dacå asta se petrecea într-o epocå de glorie, så în¡elegem cå ¿i aståzi
pot fi unii care procedeazå la fel? ¥n cazul în care Academia a fost încå de la
începuturi sub comanda politicului, cine ¿i când a eliberat-o de aceastå
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servitute? ªi-apoi, Maiorescu era vreun prunc timorat de zmeii Bianu ¿i
Sturdza? El nu era om politic? Ba, în 1889, când a fost lichidat Eminescu,
gruparea lui nu era la guvernare, el însu¿i având portofoliul Cultelor în clipa
sechestrårii acestuia?

Din spusele lui Gaster, „m[anuscri]s[ele] cele vechi, pe care Eminescu
le låsase la mine” am putea pricepe cå Eminescu le depozitase la acesta
– fapt cel pu¡in îndoielnic atâta timp cât, am våzut, în manuscrisul 2255, la
fila 303, î¿i nota inten¡ia de a deveni „egoist în privin¡a cår¡ilor”, ducând
într-un loc ferit ¿i „cår¡ile de la Gaster så nu mai am nevoie a i le împrumuta”.
Interesantå percep¡ia lui Gaster, care scrie despre anumite manuscrise luate
cu împrumut: „Eminescu le låsase la mine”, de parcå i-ar fi fåcut o favoare.
¥n fapt, cu o singurå excep¡ie, marcatå de însu¿i Gaster, i le împrumuta pe
rând („¥mi dådea m[anuscri]s[ele] så le iau cu mine acaså, a¿a cå, într-o
vreme, am avut cinci sau ¿ase la mine”), dar viitorul rabin cerea mereu altele,
fårå så le returneze pe cele deja luate.

Aceastå consemnare nu se potrive¿te întru totul cu afirma¡ia lui Gaster
despre rela¡ia celor doi: „Am devenit prieteni foarte intimi ¿i îl vizitam adesea”.
Cå îl vizita frecvent nu ne mai îndoim, dar avem rezerve în ceea ce prive¿te
prietenia lor foarte intimå. Oricum înså, exagerarea lui Gaster råmâne
rezonabilå (între producerea evenimentelor ¿i relatarea lor se scursese, totu¿i,
o jumåtate de veac) ¿i nu afecteazå cu nimic imaginea lui Eminescu. Spre
deosebire de mul¡i al¡ii, Gaster n-a avut neru¿inarea så pretindå cå ar fi depistat
semne de „alienare” anterior lui 28 iunie 1883 (ulterior, nu s-au mai întâlnit).
Ba, în Amintiri, acest moment nu este nici måcar invocat, autorul scriind
doar cå, asemenea lui Lenau, Eminescu „¿i-a sfâr¿it ¿i el zilele într-un azil”.
Ca percep¡ie personalå, îl creioneazå astfel:

„Eminescu ståtea acolo [la Carul cu bere – n. ns.] întotdeauna pierdut în gânduri,
niciodatå deståinuindu-se pe de-a-ntregul, ca ¿i cum ar fi fost devorat de o tulburare
låuntricå sau pierdut pentru aceastå lume. Nu era cåzut în reverie, întotdeauna prietenos,
întotdeauna bun la suflet, dar, nu ¿tiu, fåcea întotdeauna impresia cuiva cu capul în nori.”

Rarå aceastå viziune prudentå („ca ¿i cum”, nu „pentru cå”; „fåcea...
impresia”, nu „era”), în care Gaster a¿eazå fa¡å în fa¡å realitate ¿i aparen¡å,
pårând el însu¿i derutat de for¡a celei din urmå. Rabinul M. Gaster respinge
¿i acuza¡ia cå Eminescu ar fi fost du¿man al cona¡ionalilor såi:

„Lumea spunea cå era un antisemit. Pe timpul acela, antisemitismul devenise extrem
de agresiv, dar el nu a fost infectat de acel virus...”
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Informa¡ie într-adevår pre¡ioaså råmâne înså precizarea privind anumite
documente date de Gaster lui Maiorescu, „rugându-l – zice el – ca så le
predea Academiei Române în numele meu”. De unde ¿i pânå unde a apårut
Academia Românå în conversa¡ia celor doi? Sub ce motiv i-a cerut

Maiorescu manuscrisele ¿i de ce Gaster, la rândul lui, ar fi solicitat, tam-nesam,
så fie predate acestei institu¡ii, ¿i nu Arhivelor Na¡ionale, bunåoarå?
Råspunsul cel mai plauzibil este acela cå Maiorescu fie ¿i-a argumentat cererea
cu inten¡ia personalå de a constitui un, så-i zicem, fond Eminescu la
Academie, fie i s-a adresat lui Gaster în numele acestei institu¡ii.

Când s-au petrecut cele relatate? Cândva, „dupå moartea lui” Eminescu
zice Gaster. Credem cå aici memorialistul gre¿e¿te, deoarece:

1) Gaster a fost expulzat din România în 1885, când Eminescu tråia
(„...am fost expulzat din ¡arå cu încå 9 confra¡i evrei de credin¡å”, scrie el
într-o scrisoare cåtre ziarul Neue Freie Presse, la 10 noiembrie 1885), ¿i n-a
mai revenit în ºarå decât în 1921, când, chiar så fi avut la subsoarå
manuscrisele cu pricina, n-ar mai fi avut cui så le arate, Maiorescu fiind de
multi¿or oale ¿i ulcele. Så fi båtut magistrul drumul pânå la Londra, unde se
stabilise Gaster dupå expulzare, doar pentru a-l întreba între patru ochi dacå
nu de¡ine manuscrise de la Eminescu? Glumim, desigur, pentru cå acela¿i
rezultat putea fi ob¡inut simplu, printr-o telegramå sau printr-o scrisoare – care
nu numai cå nu existå, dar nici nu se pretinde cå ar fi existat vreodatå.

2) Ca så-i cearå lui Gaster manuscrisele în cauzå, Maiorescu trebuia så
aibå, înainte de orice, un motiv. (Cei care îi mul¡umesc pentru gestul lui
profund „patriotic” uitå så explice de ce „olimpianul” nu a predat încå din
1883 prada luatå din locuin¡a lui Eminescu, dacå tot nu mai avea de gând så-i
returneze acestuia o filå, måcar.) Apoi, magistrul trebuia så aibå vie în memorie
prietenia lui Gaster cu Eminescu – prietenie care, dacå a existat, s-a încheiat
brusc ¿i definitiv în iunie 1883. Cum Gaster a påråsit România în 1885, ce
irezistibil resort interior l-ar fi determinat pe Maiorescu så cearnå peste ¿ase
sau ¿i mai mul¡i ani toate numele celor care fuseserå cât de cât apropia¡i de
Eminescu, spre a-i întreba dacå nu posedå documente de la acesta? Avea
Maiorescu serviciu informativ, a ajuns el la Gaster dupå ce, ob¡inând lada cu
manuscrise a lui Eminescu, a citit ¿i fila din actualul manuscris 2255, în care
erau invocate ¿i „cår¡ile de la Gaster”, sau, pur ¿i simplu, i-a luat la rând pe
to¡i cei cu care Eminescu se aflase în rela¡ii mai strânse?

3) Cum au ajuns manuscrisele de la Gaster la Maiorescu? Putea Gaster
så i le predea, a¿a cum afirmå, când locuia pe Tamisa, iar Maiorescu pe
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Dâmbovi¡a? Så zicem cå nu a ales verbul cel mai potrivit, folosindu-l pe a
preda în locul lui a trimite? Chiar ¿i-a¿a, Gaster era obligat så facå
manuscrisele pachet ¿i så le expedieze prin po¿tå – amånunt pe care ne îndoim
cå l-ar fi trecut sub tåcere, de-ar fi fost real.

4) Faptul cå, atunci când Maiorescu l-a întrebat dacå are „ceva ms. ale
lui Eminescu”, Gaster s-a gândit la vechile manuscrise române¿ti luate cu
împrumut ¿i nu la pagini scrise de mâna lui Eminescu pare så arate cå
solicitarea i-a fost adresatå într-un moment în care acestea din urmå valorau
mai pu¡in – adicå, pe când încå mai tråia.

5) ªi-apoi, Gaster scriind: Maiorescu „veni ¿i må întrebå dacå am ceva
ms. ale lui Eminescu” (subl. ns.), devine limpede cå solicitarea s-a fåcut
obraz cåtre obraz – lucru imposibil de realizat în România dupå 1885.

6) ¥n ipoteza în care Gaster ar fi luat manuscrisele lui Eminescu cu sine,
în exil, nu ar însemna cå le-ar fi furat? A¿a a fost? Ho¡ul returneazå ceea ce
în¿facå ¿i fårå a fi constrâns?

Punct.
Dacå, a¿a cum se vede, Maiorescu a plecat la cosit manuscrise

(eminesciene sau mult mai vechi) chiar din 1883, se poate trage o singurå
concluzie: încå de pe atunci, soarta lui Eminescu fusese irevocabil deciså.
Eminescu nu mai avea voie så scrie. Strângând manuscrisele, Maiorescu
nu fåcea decât så ¿teargå urmele crimei sale ¿i så-l lase pe Eminescu fårå
singura lui armå de luptå. La fel de bine înså, este posibil ca aceasta så fi fost
un soi de pedepsire a rebelului, stabilitå nu de Maiorescu singur ¿i pornind
de la ni¿te criterii-simbol necunoscute. Oricare ar fi adevårul, este limpede
cå primul paragraf din prefa¡a lui Maiorescu la nedoritul volum Poesii i-a
aråtat foarte exact lui Eminescu cum stau lucrurile (sublinierile ne apar¡in):

„Colec¡ia de fa¡å cuprinde toate poesiile lui Eminescu publicate în «Convorbiri
Literare» de vre-o doisprezece ani încoace, precum ¿i cele aflate pânå acum numai în
manuscript pe la unele persoane particulare”.

Altfel spus: „domnilor, ce vede¡i aci, în volumul åsta de patru lei editat
de prietenul Socec, sunt «toate poesiile lui Eminescu», pe care eu le-am
cules din Convorbiri literare ¿i de «pe la unele persoane particulare»,
unde-au ajuns nu må-ntreba¡i cum. Eminescu, personal, nu mai are în plus
nici un capåt de vers, måcar! ªi asta, pentru cå a¿a-i e soiul: «totdeauna prea
impersonal ¿i prea nepåsåtor de soarta lucrårilor sale».”
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Ce-o fi fost în sufletul lui Eminescu când, închis la Döbling, a citit prefa¡a
lui Maiorescu numai Dumnezeu ¿tie. Dintr-un lådoi cu manuscrise

råmåseserå doar 64 de titluri, cu care s-a împåunat un avocat mai lipsit de
moralitate decât piatra de apå.

¥n pagini trecute ne miram cum de Maiorescu a publicat într-un volum

de debut patru versiuni ale unei singure poezii (Mai am un singur dor),
remarcând cå astfel o carte de versuri se transformå în maculator al unui
poet. Credem cå acum rostul acestei penibile alåturåri este destul de limpede.
¥ntâi, variantele s-ar datora, pasåmite, faptului cå ar proveni de la tot atâtea
„persoane particulare”, doi, ar aråta o anumitå obsesie a autorului ¿i, trei,
prezen¡a lor este de naturå så convingå cå altå „marfå” n-ar mai fi existat. Cå
asta s-a dorit ¿i s-a reu¿it, aflåm ¿i de la N. Iorga, care mårturise¿te cå, pânå
ce Maiorescu a predat Academiei manuscrisele lui Eminescu, acesta fusese
perceput în mod complet gre¿it, el însu¿i în¡elegând cå Eminescu

„Scrisese pu¡in ¿i greu, amestecând blestemul pentru realitate în rugåciunile lui
cåtre Ideal. Un zeu sinistru, tåiat în marmurå neagrå. Cât råu a fåcut aceastå concep¡ie,
– nu se poate spune îndeajuns” (vezi Eminescu ¿i genera¡ia de azi,1903).

Apari¡ia manuscriselor i-a schimbat radical pårerea:

„Eminescu, marele cetitor, era ¿i un mare comunicativ, un foarte harnic scriitor, ¿i
se în¡elese cå el nu s-a nåscut beteag în aripile voin¡ii sale de a produce, ci cå aceste
aripi au fost frânte prin du¿månie...”

Asta scria Iorga în 1903. Dar Iorga a murit ¿i el, iar articolul din care am
citat a fost fåcut uitat, låsând din nou libertate unor scribi så sus¡inå contrariul,
de¿i ei nu au apucat så tråiascå acele momente. ªi, treptat, crima lui Maiorescu
a devenit act caritabil, cu adânci conota¡ii de-a dreptul patriotice.

Mårturia lui Iorga este deosebit de importantå, cåci reprezintå o
experien¡å personalå care, conexatå cu celelalte informa¡ii, ne deschide
ochii. ¥n¡elegem astfel cå motivul real care l-a determinat pe Maiorescu så
publice cele 64 dintre poeziile lui Eminescu (unele, cenzurate de implacabila
ghilotinå a propriei limitåri), nu a fost acela de a-i face o plåcere „nebunului”,
ci de a-¿i acoperi propriile fapte criminale ¿i de a-l lipsi pe veci de manuscrise.
Cåci, dat fiind cele scrise de Maiorescu în prezentarea volumului, precum ¿i
convingerea publicului cå Eminescu s-ar fi alienat, cine l-ar fi crezut dacå ar
fi spus cå, în clipa sechestrårii, în locuin¡a  lui se gåseau peste 15.000 de
pagini de manuscris?
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Consecin¡a celor de mai sus ¿i a premizei cå Gaster nu a inventat totul (¿i
nu prea vedem de ce ar fi fåcut-o) este stupefiantå, deoarece ar însemna cå,
pe lângå furtul în sine, imediat dupå sechestrarea lui Eminescu din iunie

1883, magistrul a trecut la culegerea tuturor urmelor scrise care, într-un

fel sau altul, erau în legåturå cu via¡a ¿i crea¡ia acestuia. Iar o datå ce
avem exemplul lui Gaster, fire¿te cå se na¿te întrebarea: la câte alte asemenea
u¿i a mai båtut Maiorescu, direct sau prin interpu¿i? ¥n måsura în care este
realå, ac¡iunea lui Maiorescu poate cåpåta o importan¡å ¿i o direc¡ie nebånuite.

Relatarea lui Gaster aratå un deosebit interes al lui Maiorescu fa¡å de
orice cuvânt scris care fusese în proprietatea lui Eminescu, inclusiv
„m[anuscri]s[ele] cele vechi” (de arhivå istoricå) – probå elocventå, nu a
refuzat primirea lor, ci le-a înhå¡at ¿i pe ele, fårå a le mai preda Academiei
„ca apar¡inând lui Eminescu”, cum îl rugase M. Gaster.

A avut Eminescu documente importante privind istoria ºårii? A vrut
Cineva så le strângå, odatå cu consemnårile acestuia? (Reamintim succint:
„Panule... nu este nimic mai interesant decât istoria poporului nostru... un
¿ir neîntrerupt de martiri”;  era cunoscut cå Eminescu î¿i „fåcuse un fel de
specialitate din a¿a numitul «jus olahale (dreptul român)»”;  „Hotårnicia*
cu Austria n-au acte” (mss. 2292 – probabil, 1883);  Ha¿deu: Eminescu
avea „cuno¿tin¡e serioase în istoria ¿i paleografia românå”). ¥n ale cui mâini
au ajuns manuscrisele pe care î¿i baza Eminescu afirma¡iile? La 18 octombrie
1883, Maiorescu scria în jurnalul lui:

¥ncheierea socotelilor despre cassa pentru sus¡inerea lui Eminescu ¿i trimiterea lui
la Viena într’un institut de boale mintale. Proces-verbal semnat la mine de T. G. Rosetti,
Sim¡ion, Slavici, Nica ¿i Chibici”.

Unde e acel proces-verbal? De ce atunci când a fost vorba de
manuscrisele ¿i de cår¡ile aceluia¿i Eminescu, nu s-a mai întocmit nici o
eviden¡å ¿i nici n-a mai fost nevoie de martori? Dar, mai ales, de ce Academia
Românå, continuând så invoce pretinsa „dona¡ie” a lui Maiorescu, acceptå
så-i fie paravan?

Rapt din patrimoniul na¡ional

Se scrie cu sârg despre manuscrisele ¿i despre biblioteca lui Eminescu.
Domnii cercetåtori se prefac a uita înså cå din bibliotecå fåceau parte ¿i
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înscrisurile de interes documentar istoric ¿i cå în celebra ladå, pe lângå
manuscrise, se mai afla depozitatå încå o valoare imenså: coresponden¡a.
„Amabilul” avocat Maiorescu nu numai cå a întrerupt în mod brutal ¿i
întru totul ilegal crea¡ia emineascianå, despår¡ind autorul de manuscrisele
lui, ci a ¿i fåcut pierdute alte înscrisuri con¡inând detalii de ordin intim,
cum sunt ¿i scrisorile acestuia cåtre Veronica ¿i Creangå – ca så pomenim
doar douå nume, în mod cert aflate la inima lui. Nu mai vorbim de posibile
schimburi de mesaje cu persoane din stråinåtate – unele, deliberat blocate
de ¿efii Junimii.

Sustragerea coresponden¡ei lui Eminescu dovede¿te fårå putin¡å de tågadå
cå Maiorescu, care s-a insinuat ca un soi de vicleanå rudå vitregå a acestuia,
cu drept de succesiune ob¡inut prin uzurpare, nu a predat Academiei Române
decât ceea ce a crezut el de cuviin¡å. Dincolo de violen¡ele fizice ¿i morale
îndreptate direct împotriva cetå¡eanului Eminescu, dincolo de infrac¡iunea
comiså în clipa în care bunurile lui de suflet au fost furate cu complicitatea
lui Slavici, s-a comis ¿i o altå ho¡ie: furtul coresponden¡ei. Dacå Maiorescu,
a¿a cum îl glorificå unii, ar fi re¡inut manuscrisele pentru cå aprecia corect
valoarea lor ¿i pentru cå avea convingerea cå viitorul îi va rezerva lui
Eminescu loja regalå în literatura noastrå, atunci el ¿tia ¿i cå, pentru cei „ce
se vor ocupa în viitor cu cercetåri mai amånun¡ite asupra vie¡ii ¿i activitå¡ii
marelui nostru poet”, cum însu¿i prevede, epistolele sustrase pot avea o
valoare chiar mai mare decât multe dintre ciornele lui. ¥n consecin¡å, aceastå
a treia infrac¡iune a fost în modul cel mai evident comiså împotriva
patrimoniului na¡ional, pe care l-a såråcit cu barbarie.

Eminescu î¿i „pusese paltonul amanet în toiul iernii ca så cumpere un
manuscript vechi”, zice Mite, ¿i tot de la ea aflåm cå Maiorescu cuno¿tea
sacrificiile uria¿e fåcute de Eminescu pentru a achizi¡iona cår¡i. De aceea,
când ¿tim cum ¿i le-a însu¿it, umplându-¿i cu ele propria bibliotecå, furtul lui
apare cu atât mai odios. ¥ntr-un asemenea context mintea rece cu care se tot
låuda aminte¿te de reptila care se furi¿eazå prin iarba cuvintelor. Ce fel de
precepte scrise ¿i nescrise pot guverna într-o ¡arå în care asemenea fapte
ganstere¿ti sunt elogiate?

Maiorescu nu este o excep¡ie. Fapte ca ale lui au fost ¿i sunt posibile din
cauza unei anomalii de sistem. Existå o categorie moral privilegiatå, care se
sustrage oricårei pedepse, sub pretextul cå, de¿i manifestându-se public, ar
ac¡iona în incontrolabila zonå a spiritului, unde orice este permis, gândul ¿i
sentimentul neputând fi nici trase la ¿tan¡å, nici ra¡ionalizate. De acord, numai
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cå, atunci când un asemenea argument subiectiv se insinueazå drept adevår
absolut în educa¡ia obligatorie, situa¡ia e alta. A¿a-numitul om-de-culturå
chiar så nu ¿tie ce-i aceea råspunderea pentru adevårul ¿i calitatea muncii
sale sociale, pentru propriile fapte, numai pentru cå el lucreazå cu idei, iar
ideile sunt un intangibil domeniu privat? Så aibå omul-de-culturå
responsabilitå¡i de nou-nåscut chiar ¿i atunci când ideile, emise de el din
jil¡ul unei func¡ii a Statului, sunt impuse prin – så zicem – programe ¿colare?
Chiar så nu  conteze cå, dacå acele idei sunt eronate, genera¡ii întregi pot fi
îndrumate pe cåi gre¿ite? Credem cå, atunci când devine „inginer de suflete”
(Stalin, parcå!?), lucrând pentru Stat, omul-de-culturå nu mai este un simplu
scriitor sau critic, ci salariat retribuit din banul public ¿i având obliga¡ii foarte
bine definite. Din acel moment, nu mai ¡ine så lucrezi doar cu „idei de ordin
privat”, ca metaforele interpretabile în fel ¿i chip, fiecare cuvânt trebuind så
fie bine pritocit ¿i întemeiat, cu råbdarea ¿i aten¡ia cu care redactezi un tratat
interna¡ional, determini structura de rezisten¡å a unei clådiri sau stabile¿ti
compozi¡ia unui medicament.

A te pronun¡a – într-o chestiune sau alta – în lipså de informa¡ii se
sanc¡ioneazå, lucrul de mântuialå putând så coste în toate domeniile. Este
atunci firesc ca fapte similare, care afecteazå imaginea valorilor de
patrimoniu, proferând neadevåruri, så fie tolerate? Este firesc ca elevilor så
nu li se fi spus niciodatå ¿i care sunt îndoielile ce plutesc încå asupra unor
pesoane sau evenimente, drogându-i de mici cu superficialitate instituitå ca
metodå de lucru ¿i stimulându-i så emitå doar sentin¡e? ªi, dacå nimeni nu
are atâta avere sau ani de tråit ca så poatå despågubi pentru un råu produs de
informa¡iile false strecurate cu sau fårå ¿tiin¡å, înseamnå cå aceste fapte chiar
s-au prescris?

Omul-de-culturå din cafeneaua de Stat absolutieazå libertatea de

gândire, dar cadrele de educa¡ie impun o singurå gândire, oricând discutabilå
¿i adesea evident gre¿itå. Sunt, oare, elevul sau studentul simple dischete
cuplate la mica putin¡å a fiecårui profesor (¿i el, fostå victimå, care n-a învå¡at
nimic din triste¡ile propriilor experien¡e)? Dacå, pe lângå lucrurile limpezi (2
+ 2 = 4), nu li se aratå ¿i ceea ce este îndoielnic, vor reu¿i ¿colarii de aståzi så
nu se lase påcåli¡i mâine, când ºara va fi în seama lor? ªcoala trebuie så
stimuleze elasticitatea min¡ii, prin învå¡are, în¡elegere a celor învå¡ate ¿i prin
corectare a erorilor antecesorilor, sau råmâne un simplu mijloc de båtåtorit
neuronii prin acumulare mecanicå? Câ¡i mai cautå aståzi cunoa¿terea ¿i la
câ¡i le fug ochii doar dupå ¿tampila unei diplome oarecare?
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Complicitate la cel mai înalt nivel

Pornind de la documente incontestabile, scrise de mâna lui Maiorescu
însu¿i, D. Vatamaniuc concluzioneazå:

„Maiorescu î¿i luase måsuri pentru a nu putea fi tras la råspundere în fa¡a justi¡iei
cå î¿i însu¿ise manuscrise ¿i cår¡i care nu-i apar¡ineau de drept. El precizeazå astfel cå
manuscrisele îi fuseserå dåruite de Eminescu «în diferite ocaziuni», iar cår¡ile le prezintå
ca fåcând parte din biblioteca lui Ioan Maiorescu, tatål såu. Criticul ¡inea så atragå
aten¡ia cå între manuscrise se aflau ¿i documente privind studiile universitare urmate
de Eminescu în stråinåtate, råspunzând astfel acuza¡iilor privind promovarea în func¡ii
a poetului fårå o pregåtire corespunzåtoare în institu¡iile de învå¡åmânt” (Caietele
Eminescu, 1998).

Subscriem fårå re¡inere, deoarece credem cå trebuie så fii copil ca så
crezi cå Eminescu ar fi fåcut cadou cuiva, indiferent cine, un metru cub de
ciorne, majoritatea având noimå doar pentru el.

Modul de redactare a fi¡uicilor de „dona¡ie” aratå frapant cå nici
manuscrisele, nici cår¡ile nu au fost predate de omul de culturå, „ocrotitor”
al lui Eminescu, ci de avocatul Maiorescu. Ne mirå înså sub¡irimea
argumenta¡iei cu care acesta vrea så în¿ele o lume întreagå. Nimeni nu l-a
crezut ¿i nimeni nu-l crede nici aståzi, minciuna fiind de-a dreptul infantilå,
dar te laså consternat prefåcåtoria a genera¡ii întregi de oameni de culturå,
incalificabila lor subordonare unor interese care nu au nimic comun cu
onestitatea. Când institu¡ii precum Academia Românå sau cele girând Cultura
ori ¥nvå¡åmântul se complac, acceptând ¿i perpetuând minciuna grosolanå a
lui Maiorescu, ele nu-i fac nici acestuia un serviciu, ci, dimpotrivå, vådind
o toleran¡å duså pânå la absurd, îl fac odios prin puterea de a cultiva råul
¿i din mormânt.

„Eminescu – mai scrie D. Vatamaniuc – folose¿te pentru acela¿i text, foi volante de
diferite dimensiuni ¿i provenien¡e ¿i a¿terne, pe aceea¿i paginå, alåturi de texte literare,
însemnåri din cele mai variate domenii, care merg de la reflec¡ii filosofice ¿i calcule
matematice pânå la nota¡ii strict personale.”

Date cadou cuiva, asemenea manuscrise puteau fi socotite ca o jignire
sau chiar un semn de nesånåtate. ¥n plus, a¿a cum este descris Eminescu, nu
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sta în firea lui så facå un astfel de gest, care ar råmâne unic în istoria lumii ¿i
care nu ar avea nimic comun cu, bunåoarå, poezia îngrijit transcriså, pe care
i-a dåruit-o lui Mite Kremnitz. ªi-apoi, Eminescu era de pårere cå

„Ideea cum î¡i vine trebuie scriså, cåci de ¿i te sume¡i a o ¡ine minte – înså
se’nveche¿te – se palificå în cap, astfel în cât în loc d’o gândire de aur strålucitor batem
o monetå ¿tearså ¿i veche care sunå fal¿ când o pui în urmå pe hârtie” (vezi I. Scurtu,
Mihai Eminescu. Scrieri politice ¿i literare, 1905).

Iar ceea ce „se palificå” pânå ¿i pentru capul prin care trece prima oarå,
pentru mintea unui stråin, obi¿nuitå cu alt soi de gânduri, va pårea ¿i mai
„¿tearså ¿i veche” – adicå, lipsitå de importan¡å, ba, ¿i de sens. Cum i-ar fi
dat Eminescu manuscrisele sale lui Maiorescu? Vrac sau câte 3-4 file pe zi
[15.000 : (365 x 6)]? ¥n fine, când s-ar fi întâmplat minunea? ¥nainte de
internarea lui Eminescu, în mod cert, nu – existå mårturia acestuia contrarå,
chiar dacå indirect. Dupå încheierea „voiajului” prin stråinåtå¡uri, Eminescu
nici måcar nu a mai vrut så-i calce pragul lui Maiorescu. De la Ia¿i, îl întreba
tactic pe Chibici de destinul låzii, sperând, repetåm, så o recapete prin el, iar
de la Boto¿ani i-a scris lui Maiorescu, rugându-l så i-o trimitå, nu s-o accepte
în dar de Cråciun. Cât prive¿te pu¡inele luni de libertate petrecute în Bucure¿ti
(în 1888, îndeosebi), acestea nu au fost de naturå så-l apropie de Maiorescu,
la care a ajuns (dac-a ajuns!) doar dupå îndelungi presiuni ¿i unde nu ¿tim
cum s-a comportat ¿i ce replici a dat. Poate devenise tot mai con¿tient cå
acesta îl trateazå de pe pozi¡ia unui medic de duminicå, care oferå consulta¡ii
gratuite doar ca så aibå ce scrie în fi¿ele cu care se joacå, precum un copil
nesupravegheat, care a nimerit trågaciul mitralierei.

Reac¡ia

Din parcurgerea studiului intitulat de D. Vatamaniuc Caietele Eminescu
– mitologie ¿i document, rezultå urmåtoarea succesiune de fapte:

1) 15 iunie 1899, în revista Floare albastrå apare „¿i articolul La cine
sunt manuscrisele lui Eminescu. Se aratå aici cå o Doamnå L., la care ståtea
Eminescu în gazdå, dupå ce acesta se îmbolnåve¿te a doua oarå, adunå
manuscrisele care råmân de la el, versuri ¿i prozå, le împacheteazå într-un
geamantan, dar nu ¿tie cui så le predea. Vin înså «trei domni», care se
recomandå «prieteni» ai poetului, preiau manuscrisele, fårå så-¿i spunå
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numele ¿i fårå så lase adresa lor.” Referitor la aceste rânduri, autorul precizeazå,
câteva paragrafe mai departe: „Invocarea unei «Doamne L.», gazda lui Eminescu
în Bucure¿ti, ¿i prezen¡a celor «trei
domni» necunoscu¡i, care ridicå
manuscrisele, sunt de domeniul
fabula¡iei.” (Textul integral se aflå
în Anexa 10)

2) 17 iunie 1899 (ziarul e datat
18 iunie): „Soma¡ia din «Floare
albastrå» ¿i din «Familia» stârne¿te
ecou în presa vremii.” A¿a apar în
Epoca, pe prima paginå, noti¡a
Mihail Eminescu ¿i, la Note zilnice,
articolul Eminescu (pentru aceste
texte, precum ¿i pentru cele publicate la 21 ¿i 28 iunie, vezi Anexa 11).
Ambele criticå absen¡a oricårei referiri în presa cotidianå a faptului cå pe
15 iunie se împliniserå 10 ani de când se stinsese Eminescu, dar cum nici
Epoca nu fusese mai breazå, concluzia este cå Lys, semnatarul articolului, ¿i
colegul lui fuseserå ceva mai abili sau mai interesa¡i decât ceilal¡i, publicând
textele pe 17 iunie, când se împlineau 10 ani de la înmormântare.

3) 20 iunie 1899 (ziarul e datat 21 iunie): Epoca publicå Manuscrisele
lui Eminescu, articol semnat Un Eminescian: „Corespondentul anonim – scrie
D. Vatamaniuc – ¿tia cå manuscrisele le de¡inea «o personalitate literarå cu
foarte mare trecere», care a¿tepta så treacå termenul de prescrip¡ie pentru a
nu-i da dreptul de autor lui Matei Eminescu, succesorul legal al mo¿tenirii
låsate de poet. (…) Corespondentul nu dezvåluia numele de¡inåtorului
manuscriselor, pe motiv cå dorea så tråiascå în lini¿te restul zilelor pe care
le mai avea” (subl. ns).

4) 27 iunie 1899 (ziarul e datat 28 iunie): „Un corespondent anonim al
ziarului «Epoca» informeazå redac¡ia, într-un articol, Manuscrisele inedite
ale lui Eminescu, cå acestea se gåsesc în påstrarea unei persoane «foarte
cumsecade» ¿i vor fi scoase «curând la ivealå». Corespondentul dådea informa¡ii
¿i asupra textelor eminesciene: „Amintiri despre Schiller, Ce este o iubire?, Ce
este Dumnezeu?, Ce este femeia?, Jonvil ¿i Didina, ¥nchipuirea ¿i nebunia,
Facerea lumii, Mombehada ¿i gelosia, 48 de poezii istorice ¿i filosofice.”

„Lucrårile în¿irate în coresponden¡a în care se vorbe¿te de Amintiri
despre Schiller, de reflec¡iile filosofice ¿i de 48 de poezii istorice ¿i filosofice
nu se gåsesc în Caietele Eminescu, cum ar fi de a¿teptat. Dacå, într-adevår,
aceste texte au existat, ele nu au fost recuperate nici pânå aståzi.” ªi cutezåm

Subtitlul numårului omagial editat de revistå
la 15 iunie 1899 (ultima ei apari¡ie)

Revista Floare-Albastrå a apårut în perioada
11 octombrie 1898 - 23 mai 1899
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så adaugåm cå, foarte probabil, nici nu vor mai fi vreodatå gåsite, deoarece
ele ar demonstra continuitatea crea¡iei eminesciene, dincolo de 28 iunie ’83,
¿ifonând obrazul multor biografi de ocazie.

Så admitem ipoteza cå Maiorescu, con¿tient de valoarea manuscriselor
peste timp, a vrut så le conserve. Atunci, de ce nu le-a dat el însu¿i la legat,
fårå a le råvå¿i (nu ne referim la paginile scrise invers chiar de Eminescu, în
caiete gata cusute) ¿i de ce le-a predat Academiei abia dupå 19 ani (mai
mul¡i decât i-au trebuit lui Eminescu pentru a le scrie)? Dar, mai ales, de ce a

fost nevoie så treacå zece ani pânå când s-a pus prima întrebare referitoare

la manuscrisele lui Eminescu? Erau pu¡ini aceia care ¿tiau de existen¡a lor?
Så fi fost atât de mari la¿itatea ¿i spaimele?

„Nu pot înså så numesc pe acel înnalt personagiu – scrie anonimul – dintr’un
motiv pe care, o mårturisesc, mi-e teamå så-l spun, pentru cå vroi så tråesc lini¿tit restul
zilelor pe care le mai am” (vezi Anexa 11).

Oare groaza corespondentului a fost provocatå de omul de culturå

care strângea manuscrise ori de individul politic, care constituia plato¿a ¿i
stiletul de care eruditul se servea atunci când pana lui nu mai era suficient
de persuasivå?

Nu ne hazardåm så acordåm credit total relatårii despre necunoscu¡ii care-
ar fi vizitat-o pe „doamna L., la care Eminescu ståtuse în locuin¡å”, dar a nu-
i båga deloc în seamå ar fi ¿i mai riscant, cåci este cert cå în 1889 Eminescu
avea acaså ¿i alte noi manuscrise (inexistente în vara lui ’83), care puteau
clarifica inclusiv unele probleme de ordin biografic. Pe de altå parte, „doamna
L.” råmâne prima persoanå care depune mårturie pentru existen¡a acestora,
prin Floare-albastrå.

Desigur, aceste manuscrise oglindeau crea¡ia eminescianå de dupå 28
iunie ’83, adicå, opera conceputå în anii care pentru Eminescu au însemnat
perioada marii terori: 1883 – 1889. Manuscrise noi, ele nu trebuie confundate
cu cele din celebra ladå sechestratå, pe care Eminescu a încercat (zadarnic)
så le recupereze de la Maiorescu, rugându-l „foarte cålduros” så i le înapoieze,
întrucât „ar voi så le mântue” (Harieta, 27 februarie 1888). Puternicii lui
du¿mani nu au dat publicului, ca praf în ochi, måcar câteva pagini inedite,
de¿i existen¡a acestora se presupunea fie ¿i numai din 1888, când
Eminescu revenise în publicisticå ¿i încheiase traducerea unei piese de
teatru (Laïs), iar apropia¡ilor lui le era cunoscutå ¿i existen¡a unor poezii
noi, încheiate ori în lucru.
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Revine gazetarul Eminescu

Mul¡i afirmå cå, odatå revenit în Bucure¿ti de la Boto¿ani, Eminescu ¿i-ar fi
trecut mare parte a timpului acaså, unde, fiind extrem de preocupat de istoria
neamului, studia cronici istorice. Eminescu, care citea cu o vitezå ce aproape-l
umilea pe Slavici, a parcurs mii de pagini fårå a face vreo consemnare? Este
foarte greu de crezut. Oricum, cronicile istorice nefiind basme, simplul interes
pentru ele indicå o stare moralå ¿i intelectualå diametral opuså celei ce
transpare din anumite „amintiri”.

Biografii vor så ne facå så credem cå Eminescu a plecat întâmplåtor din
Boto¿ani, luând drumul Capitalei doar de dragul de a-¿i plimba ideile prin
Ci¿migiu, citind presa ¿i gândindu-se melancolic cå el ¿i parcul sunt leat,
amenajarea acestuia în jurul båltoacei mai mari numitå „lacul lui Dura
negu¡åtorul” începând în anul na¿terii lui, 1849. Fals! Cu alte arme ¿i de pe
alte pozi¡ii (deci, având o cu totul altå strategie), el reîncepea lupta. Dorin¡a
de a reintra în preså ¿i-o exprimase încå de la întoarcerea din Italia, dar
ceilal¡i reac¡ionaserå negativ ¿i el nu fusese insistent, spre a nu agita spiritele.
Anul 1885 a fost plictisitor ca orice ¿edere for¡atå într-un loc care nu-¡i place,
dar spre sfâr¿itul lui fåcuse un mare pas înainte, încheind Dalila (fragment
din viitoarea Scrisoare V), publicatå chiar la 1 ianuarie 1886 în Epoca
ilustratå, unicul supliment al ziarului Epoca (condus pe-atunci de Delavrancea,
prim-redactor, ¿i Gr. Påucescu, director). Dupå aceea, a început så traducå
Gramatica sanscritå. Punctul mort era depå¿it, motoarele fuseserå repornite.
La steaua a apårut de la sine, sco¡ându-l complet din tåcerea grea, ca de
mormânt. Låsând Gramatica nefinisatå, în toamna aceluia¿i an plecase la
Månåstirea Neam¡ului, unde îi mersese bine ¿i, chiar dacå Negruzzi nu-i
publicase decât una dintre poeziile trimise de acolo, ele existau ¿i se înmul¡eau.
Articolul infect semnat de C. Mille în Lupta, supåråtor la apari¡ie, î¿i avusese
¿i latura pozitivå, cåci îl determinase så iaså la båtaie – ¿i câ¿tigase. ¥n 1887,
dupå Pa¿ti, poate în urma unui schimb de epistole cu Harieta, poate unde-¿i
amintise insisten¡a cu care aceasta încercase de mai multe ori så-l smulgå din
Ia¿i, ora¿ nesuferit ca orice temni¡å, plecase spre Boto¿ani. ¥n ciuda rebelei
eczeme, lucrurile mergeau ca unse. A urmat incidentul în urma cåruia a fost
din nou supus unei cure „mercuriale”, dar a reu¿it så-l depå¿eascå, noul
volum de versuri cåpåtând contururi tot mai clare (Harieta, 27 februarie 1888:
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„D-lui Maiorescu nu ’i-a scris så’i tipåreascå a treia edi¡ie, zicându’mi cå,
de nu va putea cåpåta pensie, va tipåri o edi¡ie nouå ¿i atunci î¿i va procura
mul¡i bani”).

Acesta era omul care în aprilie 1888 pornise din Boto¿ani spre Bucure¿ti,
decis så scape de penibila situa¡ie de a fi hrånit din pomeni date cu de-a sila,
astfel încât îi mai ¿i creau obliga¡ii nedorite, ¿i, stând iar drept ¿i pe picioarele
lui, nu pe targå, începu så-¿i facå din nou auzitå vocea. Spaima lui Maiorescu
a fost pe måsurå, el lansând din nou zvonul cå Eminescu ar fi nebun (vezi
epistola cåtre Socec) ¿i furându-i banii care reprezentau drepturile de autor.
Dacå, pe când mai lucra la Timpul, Eminescu se bucurase o vreme de sprijinul
båtrânului Lascår Catargiu, acum, în condi¡ii încå neclare, el devine mentor
al tinerilor redactori de la recent înfiin¡ata revistå Fântâna Blanduziei. A
publicat douå articole ¿i la România liberå (13 ¿i 20 noiembrie 1888), dar
gazeta nu mai era a¿a cum o ¿tiuse el în 1883, devenind foaie de partid. Zic
unii cå România liberå l-ar fi acceptat doar pentru a-l putea ajuta cu ceva
bani. Probabil, n-au citit bine textele, altminteri ¿i-ar fi pus întrebarea: de ce
invita¡ia nu a fost fåcutå încå de la venirea lui Eminescu în Bucure¿ti, în
martie 1884 sau måcar în aprilie 1888? Ne temem cå lucrurile au stat invers,
Eminescu ocolind România liberå, de¿i la 28 martie 1884, în ziua imediat
urmåtoare sosirii lui din Italia, prima vizitå a fåcut-o acolo („Azi amicul nostru
Eminescu ne-a fåcut deosebita plåcere de a ne vizita la redac¡iune” – România
liberå, 29 martie 1884), unde a gåsit înså multe schimbåri. Apropierea liniei
ziarului de convingerile Junimii politice, începutå prin 1881 ¿i evoluând cu
încetul, sfâr¿ise între timp prin transformarea gazetei în, i-am zice aståzi,
organul de partid al junimi¿tilor de Bucure¿ti. De altminteri, ¿tirea în sine (15
cuvinte) vorbe¿te de la sine.

Victimå a unui obraz gros, bietul Cålinescu scrie în Via¡a lui Eminescu:

„La Bucure¿ti, Eminescu veni îmbiat a-¿i reîncepe activitatea de gazetar, pe care o
påråsise de cinci ani, colaborând la gazeta conservatoare România liberå, care-i oferea
200 de lei pe lunå, mai mult ca ajutor. Articolele ce se bånuiesc a fi de Eminescu (de
pildå Iconarii d-lui Beldiman, semnat cu ini¡ialele M. E.) aratå multå chibzuin¡å a
judecå¡ii ¿i o lini¿te, în sfâr¿it, a concep¡iunii, încât nimic nu te-ar face så crezi cå sunt
scrise de un om care pânå mai deunåzi privea lumea cu ochii råtåci¡i” (subl. ns.).

Cite¿ti ¿i nu po¡i så spui decât: ce porcårie! Sigur cå dreptul Academiei
de a-l ¡ine pe Cålinescu în bra¡e cu iubire sau cu disperarea celui care se
teme de înec (nuan¡ele o privesc) este inalienabil. Dar dacå nu se scandalizeazå
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de mizeriile acestui Goe academic, så nu se mire când va fi tratatå ca atare,
ca o „tanti Mi¡a” sau ca „mam’ mare”.

G. Munteanu a pozat într-un fel de biograf „dizident”, dar, raportat strict
la Eminescu, n-a fost decât copil de trupå în gå¿tile literare patronate de
Cålinescu. El n-a avut premiul Academiei Române pentru Hyperion. I, dar a
ambi¡ionat så-l merite, pentru cå a fost la fel de harnic ca „divinul”, de la
linia cåruia nu se abate decât pentru a îngro¿a ¿i mai mult neadevårurile:

„Cum se întâmpla mereu din 1883 înainte, tot prietenii ¿i admiratorii au trebuit så
se ocupe de între¡inerea lui Eminescu, dupå venirea în Bucure¿ti. Ceea ce nu fåcuserå în
primåvara anului 1884, redactorii foii junimiste România liberå au împlinit acum,
luându-l pe poet printre ei mai mult simbolic, pentru a-i oferi un subsidiu lunar de 200
de lei. Eminescu venea la redac¡ie destul de con¿tiincios, înså afarå de articolele Iconarii
d-lui Beldiman ¿i Iar iconarii (din 13 ¿i 20 noiembrie 1888), n-a mai låsat ¿i alte urme
certe. Nici o deosebire nu se vådea între ideile profesate în aceste articole ¿i ceea ce
publicase în Timpul. Neclåtinatå îi råmåsese credin¡a în «sentimentul de conservare al
românilor, care så asigure rezisten¡a necesarå fa¡å de orice primejdii externe, dupå cum
în programul de odinioarå apårea în felul de a preconiza combaterea relelor interne:
«Cauzele care ar putea slåbi siguran¡a statului român sunt cu totul de altå naturå: sunt
economice ¿i sociale»” (vezi articolul Iar iconarii – România liberå, 20 noiembrie 1888).

Så nu juri cå G. Munteanu a fost pontator la România liberå în acele
vremuri? El scrie cå Eminescu n-ar fi „låsat ¿i alte urme certe” la numitul
ziar, dar, decis så devinå nemuritor cu orice pre¡, a „uitat” så probeze cå, într-
adevår, Eminescu ar fi fost angajatul foii, încå din aprilie-mai 1888, cum då
de în¡eles, ori cå „prietenii ¿i admiratorii” (care-or fi fost aceia?) s-ar fi
„ocupat” de Eminescu ¿i altfel decât Petra¿cu, omul care-l urmårea cu mare
drag ¿i care, la comanda ståpânului, s-a autodepå¿it, furându-i banii. Dacå
stimabilii de la România liberå, al cåror ¿ef a fost direct implicat în cea de-a
doua sechestrare a lui Eminescu, îl iubeau atât, de ce nu l-au oprit încå din
28 martie 1884, când el pentru asta i-a vizitat, cu speran¡a cå va scåpa de
Maiorescu? Dupå ce încearcå så ne convingå cå „redactorii foii junimiste
România liberå” i-ar fi oferit lui Eminescu „un subsidiu lunar de 200 de
lei”, G. Munteanu o suce¿te, cât så-i facå loc ¿i lui Petra¿cu: de fapt, „salariul
de la România liberå i se va fi plåtit cu intermiten¡ele de la Timpul”
(intermiten¡ele din care perioadå?), motiv pentru care, iacå, i-ar fi fost acordat
un „ajutor paralel” de cåtre Petra¿cu. Azi, mâine, o så aflåm cå la Eminescu
la poartå sponsorii ståteau permanent la coadå. „Nici o deosebire nu se vådea
între ideile profesate în aceste articole ¿i ceea ce publicase în Timpul”, mai
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scrie G. Munteanu. Deci ideile, cele a cåror prezen¡å sau absen¡å îl deosebesc
pe geniu de imbecil, erau la locul lor, nealterate. Dar mai bine ne oprim, cåci
reaua-credin¡å prea sare în ochi.

Gheorghe Cålinescu ¿i George Munteanu mint non¿alant ¿i cu neru¿inare
o dau cu totul la o parte pe Veronica, încercând så inducå falsa idee cå
Eminescu nu s-ar fi reîntors în Bucure¿ti pentru ea ¿i pentru planul lor, ci
fiindcå ar fi fost „îmbiat” de cei de la România liberå, care l-ar fi ¿i între¡inut!


Så fi fost purå coinciden¡å faptul cå paginile României libere s-au deschis

pentru Eminescu brusc, cu nici trei såptåmâni înainte de apari¡ia primului
numår al revistei Fântâna Blanduziei, dupå ce timp de ¿apte luni (între 12 aprilie,
ziua în care a påråsit Boto¿anii, ¿i 13 noiembrie 1888, când a apårut Iconarii
d-lui Beldiman) nu i s-a publicat acolo nici un rând? Sau så vedem aici o
tentativå de a-l capta, spre a-l avea sub control? Oare tot coinciden¡å så fi
fost ¿i faptul cå, dupå ce, în 1889, for¡a brutå a intrat din nou în ac¡iune,
Eminescu fiind din nou sechestrat la ªu¡u, iar avocatul Maiorescu s-a apucat
så facå demersuri pentru a-l pune juridic sub interdic¡ie, doi dintre cei cinci
membri ai preconizatului consiliului de familie erau M. Bråneanu (prim-
redactor al României libere ¿i, totodatå, omul care se pare cå a depus ¿i
plângerea – dispårutå aståzi – pe baza cåreia a fost ridicat) ¿i D. A. Laurian,
proprietarul ¿i directorul României libere?

¥n noiembrie 1888, Fântâna Blanduziei „ståtea så aparå”. Chiar dacå nu
avea tiraj mare ¿i redactori versa¡i, era o tribunå sigurå, un loc pe care
Eminescu îl putea transforma în ceea ce numim „¿coalå de preså”. Articolele
pe care a apucat så le publice aici aratå cå for¡a exprimårii nu se diminuase
deloc, dispårând doar vehemen¡a – ceea ce putea fi un atu, cåci nimeni nu se
mai putea lega nici måcar de asprimei formei, fondul fiind mai mereu de
necontestat.

La 29 ianuarie 1889, Familia îi informa pe cititori:

„Despre Eminescu ni se scrie de la Bucure¿ti, cå dupå lungi suferin¡e fisice ¿i
materiale, azi, la sfâr¿it se aflå pe deplin sånåtos ¿i iarå¿i se ocupå de literaturå. ¥n
curând Teatrul Na¡ional are så represinteze o pieså de dânsul. Pensia viagerå de 250 lei
pe lunå i s-a votat mai zilele trecute ¿i de Senat cu unanimitate de voturi. Are încå o
mul¡ime de poesii inedite; e vorba ca så le corecteze ¿i så le publice. Speråm cå ¿i noi
vom fi-n posi¡ia d-a publica câteva din ele” (Familia).

Precum se vede, ¿tirile erau mai mult decât încurajatoare. Eminescu se
afla din nou în centrul aten¡iei, iar inspira¡ia nu-i lipsea. Totodatå înså, la
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putere se gåsea al doilea cabinet Th. Rosetti, în cadrul cåruia lui Maiorescu îi
fusese repartizat portofoliul Cultelor ¿i Instruc¡iunii Publice, P. P. Carp era la
Externe, generalul Manu avea Ministerul de Råzboi, Al. Lahovari, pe cel al
Agriculturii, Industriei, Comer¡ului ¿i Domeniilor. Altfel spus, Guvernul era
plin de „prieteni” ¿i „protectori”, care au fåcut tot ce-au putut pentru a întârzia
votarea pensiei lui de cåtre Senat (la rege nu mai era nevoie så intervinå în
acest scop). Având în vedere cele de mai sus, precum ¿i spusa lui Slavici,
scåpatå în Convorbiri literare, la mare supårare pe Ha¿deu:

„A¿ vrea så ¿tiu de unde ai fi putut så-l apuci pe omul acesta ca så-l sco¡i din ale lui
¿i så-l faci så intre ¿i el, cum intråm noi ceilal¡i, în jug” (1 aprilie 1902),

ridicarea lui Eminescu, (re)sechestrarea ¿i rapida lui suprimare devin previzibile,
mai ales pentru cei care ¿tiau cå, de¿i nedus pânå la capåt, exista un precedent
în acest sens. Zorul cu care s-a ac¡ionat, într-un moment în care Eminescu nu
apucase så se arate realmente primejdios pentru cineva anume, aminte¿te de
execu¡ie ¿i/sau de råzbunare. ¥n aceastå luminå, ¿i reîntoarcerea în ºarå, din
luna februarie 1884, când i s-a dat drumul de la Döbling, parcå aduce a
eliberare condi¡ionatå, iar ianuarie 1889 devine clipa de nebunie a unui
executor nevåzut ¿i înfuriat cå Eminescu nu-l ascultå.

Am aråtat cå, potrivit Legii, Eminescu nu ar fi putut så fie trimis într-un
ospiciu fårå så-i fie anun¡atå familia – care, pe lângå diversele moduri în
care putea încerca så-i u¿ureze ¿ederea în balamuc, avea ¿i dreptul så îl
externeze, îndeosebi în situa¡ia în care era declarat irecuperabil (idee furibund
împrå¿tiatå de Maiorescu) ¿i „nebunia” lui nu primejduia pe ceilal¡i. Or, medicii
care s-au „ocupat” de Eminescu nu descriu måcar un singur acces de furie,
iar Harieta invocå o singurå datå o „furie”, care, ne¿tiind în ce a constat, nu
putem spune cå a fost de naturå patologicå propriu-zis, chiar dacå era pretext
pentru a-i aplica nenorocitul tratament cu mercur, „în doze uria¿e”. ¥n
eventualitatea implicårii juridice a Eminovicilor în destinul lui Eminescu,
prin – så admitem – sincera lor solicitare de a fi pus sub interdic¡ie, magistrul
nu avea motiv de mare bucurie, deoarece bunurile lui Eminescu ar fi trecut în
gestiunea acestora. Astfel, Maiorescu ar fi fost obligat så se despartå definitiv de
imaginea de „ocrotitor”, de biblioteca ¿i de manuscrisele „protejatului”, iar
volumul Poesii, lansat de el în 1883, s-ar fi oprit la a treia edi¡ie.

Instituirea unei curatele ar fi schimbat radical statutul juridic al
„bolnavului”. O asemenea decizie trebuia înså temeinic motivatå, punându-l pe
Eminescu sub protec¡ia unui grup de oameni obliga¡i så råspundå în instan¡å
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pentru el, dar ¿i pentru buna-credin¡å a faptelor lor. Chiar dacå Maiorescu s-ar fi
insinuat în consiliul de familie ¿i ar fi încercat så-i ame¡eascå pe to¡i ceilal¡i
membri ai acestuia, autoritatea lui nu putea dura la nesfâr¿it, într-o astfel de
situa¡ie ipoteticå cel mai mare pericol reprezentându-l tot Eminescu. „Nebun”
cu... acte în regulå, dar având asigurate caså, maså, hârtie ¿i cernealå ¿i
aflându-se în relativå pace cu destinul, el ¿i-ar fi reîntâlnit manuscrisele ¿i
bilbioteca, reluând lucrul de acolo de unde fusese silit så se opreascå la
28 iunie 1883. Or, pentru unii, asta ar fi însemnat pråpådul.

Lucrurile sunt complicate ¿i de faptul cå nu întrezårim nici un motiv real
pentru ca Maiorescu så intervinå astfel din proprie ini¡iativå, el nefiind un
port-drapel în chestiunile politice, în general, ¿i în cele mai delicate, în special.
De¿i era un om care nu uita ¿i nu revenea asupra unor hotårâri privind rela¡iile
lui cu ceilal¡i ¿i, dacå i se ivea ocazia, profita de ea pentru a plåti îndoit, nu
credem så fi fost într-atât de råzbunåtor, încât så aibå obsesia de a face råu cu
orice pre¡. Ca ¿i doctorul ªu¡u, colaboratorul lui de bazå, Maiorescu pare så
se fi aflat sub influen¡a unui straniu ter¡ råmas în umbrå, de unde î¿i folosea
puterile... hipnotice. Pânå ce vom întregi cercetarea documentarå a acestor
supozi¡ii, ajunge så spunem cå în 1889 „internarea” s-a fåcut chiar ¿i mai
ilegal decât în 1883, dacå se poate zice a¿a. ¥n aceste condi¡ii, a conchide cå
nimeni n-a fost vinovat echivaleazå cu a afirma cå toatå elita românimii era
dezaxatå ¿i cå unii, precum medicii ªu¡u sau Alexianu, ac¡ionau incon¿tient,
în stare de transå. A¿a o fi fost?

Spaima de a recunoa¿te

Ne întoarcem la notele din Floare-Albastrå, apårute chiar pe 15 iunie
1899, când unii au comemorat, iar al¡ii au sårbåtorit un deceniu de la stingerea
lui Eminescu. Atrage aten¡ia faptul cå textele din Epoca au fost publicate
mai târziu, ele apårând ca un fel de contra-reac¡ie la cele din Floare-Albastrå.

¥ntâi, în numårul din 18 iunie, cineva care semneazå Lys (Al. Antemireanu
credem), repetå ca un ecou principala întrebare din Floare-Albastrå, cu care
se solidarizeazå:

„Nu putem sfâr¿i aceste câte-va rânduri, fårå a nu atrage aten¡ia asupra unor
întrebåri pe care ziarul ocazional «Mihail Eminescu» le pune: ce s’a fåcut cu
manuscriptele inedite råmase dupå moartea marelui poet? Cine le posedå? De ce
nu se publicå?
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Cel care le are ¿i nu le-a dat la luminå pånå acum comite o adevåratå crimå atât
fa¡å de memoria iubitului maestru, cât ¿i fa¡å de ¡ara aceasta în care tråe¿te ¿i care
devorå ori-ce cuvânt nou råmas de la gloriosul ei fiu.

Cine poate så råspunzå la aceste întrebåri, råu face tåcând!”

Så fi fost acest text o „scåpare”, prin care cineva de bunå-credin¡å, dar
neinformat asupra adevårului, så fi opus involuntar aceastå foaie a
conservatorilor intereselor personale (sau nu) ale lui Maiorescu? Cert este cå,
trei zile mai târziu, tot printr-un anonim, Epoca informeazå cå manuscrisele
se gåsesc la „o personalitate literarå cu foarte mare trecere”, al cårui nume se
teme så-l spunå. Urmeazå o såptåmânå de lini¿te, dupå care, brusc, puhoi de
informa¡ii – inclusiv titlurile unor poezii inedite. ªi acum înså, numele celui
care le de¡inea råmâne secret. Apoi, lini¿te totalå asupra subiectului. Geni¿tii
presei î¿i fåcuserå datoria. Pericolul fusese înlåturat.

Ce s-a reu¿it, de fapt, prin interven¡iile din Epoca? ¥n primul rând, publicul
a fost lini¿tit: manuscrisele lui Eminescu existå ¿i se aflå în grija unor persoane
serioase („Posesorul acestor comori e o personalitate literarå cu foarte mare
trecere”, scrie cel care semneazå Un Eminescian), iar acesta le va da
publicitå¡ii nu peste multå vreme („...dupå cât ¿tiu a¿teaptå så mai treacå
pu¡in timp pânå ce se va prescrie «dreptul de autor», drept pe care acum l-ar
avea fratele poetului, d. Cåpitan Eminescu”, scrie acela¿i). Cele câteva titluri
prezentate anulau întrebårile din Floare-Albastrå ¿i inhibau formularea unora
noi, ¿i mai precis ¡intite. Lumea nu avusese timp så gândeascå asupra
subiectului, zgândårind trecutul. ¥n al doilea rând, în felul acesta se stabilea
fårå comentarii cå toate manuscrisele lui Eminescu s-ar fi aflat în geamantanul

invocat de „doamna L.” ¿i, implicit, era eliminatå orice discu¡ie privitor la
lada furatå de Maiorescu cu 16 ani în urmå. Modul în care se discutå în
1899 despre manuscrisele lui Eminescu dovede¿te cå „ini¡ia¡ii” au påstrat

un secret deplin asupra furtului din vara anului 1883, opinia publicå nutrind
convingerea cå Eminescu ar fi avut mereu la îndemânå bunurile lui, din care
nimeni nu ¿i-ar fi însu¿it un ac.

Dupå cele trei a¿a-zise soma¡ii (în realitate, ni¿te „sedative” impuse de
apari¡ia textelor din Floarea-Albastrå), Epoca nu a mai revenit asupra acestui
subiect, iar anonimii care o informaserå ¿i-au våzut ¿i ei de alte treburi. Lumea
s-a împåcat aproape instantaneu cu ideea cå individul „cu foarte mare trecere”
o fi el „foarte cum se cade”, dar nu renun¡å la tezaurul pe care pusese mâna.

Faptul cå nimeni nu a mai ridicat ulterior aceastå problemå,  fie ¿i cât de
timid, aruncå o umbrå rece, neplåcutå, asupra intelectualitå¡ii din epocå, în
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întregul ei. Fårå a vorbi de autenticå complicitate, totu¿i, parcå prea le-a
plåcut unora så înghitå gålu¿tile lui Maiorescu! Când anonimul care semneazå
Un Eminescian afirmå cå nu poate da detalii, deoarece are de gând så se
bucure în tihnå de anii care i-au råmas, poate cå minte; la fel de bine, înså,
este posibil ca el så fi fost sincer, teama de represalii politice fiind vie încå de
atunci. Ipoteza este cu atât mai plauzibilå cu cât acum putem proba cå nu
toatå lumea din epocå a putut fi påcålitå de înscenarea lui Maiorescu. ¥n mod
cert, unii nu au crezut în autenticitatea „nebuniei” lui Eminescu, pe care l-au
socotit o victimå a redutabilului tandem Putere–Prostie.


Se pare cå la Bucure¿ti lumea era mai slab informatå decât în Imperiu.

Cum am mai aråtat, încå de la 1 iunie 1889, în Foi¡a «Tribunei» (Sibiu) apåruse
o informa¡ie privind biblioteca ¿i manuscrisele lui Eminescu. O repetåm,
întrucât prea e limpede, chiar ¿i pentru biografi (sublinierile ne apar¡in):

„Aflåm, cå biblioteca lui Eminescu se aflå la dl. Titu Maiorescu. Aceastå bibliotecå
con¡ine patru mii de volume, precum ¿i o mul¡ime de manuscrise ale poetului.

¥n manuscrisele aflate la dl. Maiorescu, sunt scrieri de multå valoare, între care o
gramaticå a limbilor slave, scrise de poet precând era sånåtos.”

Amintim ¿i ce scrie Harieta, la 20 noiembrie 1887, despre Eminescu:
„Are lipså de cår¡i de cetit, el a scris d-lui Maiorescu så-i trimatå biblioteca
lui...” (subl. ns.).

Ce-ar mai fi de spus, pe lângå aceste informa¡ii publice? Ce le mai lipsea
biografilor ¿i istoricilor literari?

Undeva, în Bucure¿ti, când înflorea liliacul

Ne-am referit mai sus la numårul omagial al revistei literare såptåmânale
Floare-Albastrå, a lui I. N. Constantinescu-Stans, citând dintr-o notå
nesemnatå apårutå în paginile lui. Unii o atribuie junimistului ardelean Ilarie
Chendi („vioi spirit critic”, zice N. Iorga când îl mai laså supårarea, ¿i un
„incomod” – afirmå destule alte voci – nerecunoscut la justa lui valoare),
dar numai ca supozi¡ie. Supozi¡ie corectå, deoarece i-am gåsit ¿i sus¡inere
documentarå, în cronica „Despre «Nevroza lui Eminescu» de dr. ªunda” (1905).
Acolo, între altele, Chendi relateazå cele aflate „de la o veche gazdå” a lui, „la
care poetul locuise înainte de a intra pentru a doua oarå în casa de sånåtate”.
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Din moment ce Ilarie Chendi spune cå a fost chiria¿ul ultimei gazde a lui
Eminescu, iar aceasta era „doamna L., domiciliatå în strada ªtirbei-Vodå
din Bucure¿ti”, devine clar cå persoana prezentatå în 1905 drept „o veche
gazdå a mea” era totuna cu „doamna L.”, din 1899. Faptul nu prea este în
favoarea lui Chendi, deoarece aratå cå, la o datå neprecizatå din intervalul
1899–1905, acesta a schimbat placa, de la acuza¡ia nesemnatå de „egoism
råu în¡eles” ¿i de „vanitate”, el trecând abrupt la mul¡umiri adresate public
lui Maiorescu pentru deosebita grijå cu care a påstrat manuscrisele. Ne-am
putea gândi cå brusca lui råsucire pe cålcâie s-ar explica prin faptul cå, între
timp, Maiorescu predase Academiei Române atât manuscrisele, cât ¿i cår¡ile
(atâtea câte „dåruise”), numai cå, întrebåm: ho¡ul înceteazå a mai fi ho¡, din
clipa în care se recupereazå bunurile furate de el? Oare nu se impunea ca
lucrurile så fie limpezite deplin, fie demonstrând cå „doamna L.” inventase
povestea cu cei „trei domni”, care au preluat de la ea manuscrisele lui
Eminescu (dacå min¡ea, putea fi dovedit cå acesta ar fi locuit la altå gazdå),
fie aflând cine erau respectivii, la a cui solicitare au ac¡ionat ¿i de ce a fost
necesarå påstrarea secretului absolut?

Pentru un gazetar, I. Chendi e mult prea pu¡in curios så afle detalii. Oricum
am suci lucrurile, el ar fi, în cel mai bun caz, de-o rarå naivitate. Din påcate,
o asemenea speran¡å este de¿artå. ªi iatå de ce.

„Dupå moartea lui Eminescu – scrie Chendi în 1899 –, ne¿tiind ea cui så se adreseze,
fiind-cå nu cuno¿tea rudele lui, doamna L., a ¡inut la sine încå vre-o trei luni mica avere
a poetului, pânå ce într’o zi au venit trei domni...”

A¿adar, în ianuarie 1889, pentru „doamna L.”, Eminescu dispåruse, pur
¿i simplu. Plecase într-o zi ¿i nu mai revenise. Ce avea ea så facå într-o atare
situa¡ie? ¥¿i putea face griji. Cât timp? Aici, apare o necunoscutå extrem de
importantå: când anume a aflat respectiva doamnå cå Eminescu ar fi internat
¿i din ce surså? ¥n mod ciudat, între mul¡ii autori care scriu despre Eminescu,
n-am întâlnit nici unul care så citeze ¿i anun¡uri prin care presa vestea re¡inerea
lui Eminescu la începutul anului 1889. De altfel, oricât ar pårea de incredibil,
nici aståzi nu se cunoa¿te data preciså a ultimei lui sechestråri, aceasta nefiind
specificatå nici måcar în raportul medico-legal (23 martie 1889), în care se
aproximeazå cå Eminescu s-ar gåsi „la Institutul Caritatea... de aproape
douå luni” (unde, rezultå, fusese internat tot fårå a se întocmi vreun document
– adicå, la fel de ilegal ca în iunie 1883). Mai mult, aceastå informa¡ie
contravine celei prin care Epoca anun¡a la 9 aprilie cå „Direc¡iunea ospiciului
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Mårcu¡a (deci, nu Institutul Caritatea – n. ns.) a fåcut cunoscut parchetului
cå nu mai poate ¡ine în cåutare pe nenorocitul nostru poet Eminescu”, cåci,
pasåmite, n-avea bani stabilimentul. ¥ntr-un asemenea context nebulos, devine
explicabil ¿i de ce Veronica îi scrie unui necunoscut, referitor la Eminescu:
„nu ¿tiu unde se aflå internat, la Mårcu¡a sau la ªu¡u” (10 aprilie 1889).
Dar så nu anticipåm.


Contradic¡ii ¿i veselie

¥n primele zile ale primåverii lui 1889, oricum se aflase de
„reîmbolnåvirea” lui Eminescu, dovadå stând o scrisoare a Harietei (7 martie).
De-atunci, „Doamna L.” îl putea compåtimi sincer pe Eminescu, dar asta nu
ar fi fåcut-o så-i påstreze locuin¡a neatinså, pierzând astfel ni¿te bani buni
pentru o cauzå care nu o privea ¿i pentru care nici nu avea vreo garan¡ie cå,
fåcând un sacrificiu, ar putea ajuta. De altfel, ea nici nu pretinde acest lucru.
Cum femeia nu relateazå venirea cuiva (autoritå¡i sau „amici”), spre a lua
vestminte din garderoba „morbosului”, prima concluzie pe care o putem trage
este aceea cå Eminescu nu fusese internat la Caritatea, unde regulamentul cerea
explicit ca pacien¡ii så vinå cu haine de acaså („Orice persoanå intrå trebuie så
aibå o cantitate suficientå de rufårie, ¿ese bucå¡i cel pu¡in la fiecare rufå, ¿i
douå rânduri de îmbråcåminte. Trusoul patului este procurat de Institut”
– articolul 6), ci la Mårcu¡a, aici Statul asigurând un fel de uniforme. Ipoteza
este sus¡inutå de anun¡ul sus amintit apårut în Epoca la 9 aprilie. ªi-atunci,
så fi min¡it raportul medico-legal? Vom vedea la vremea potrivitå.

De ce trebuie så luåm în considerare (¿i) povestea lui Ilarie Chendi,
privind-o pe „doamna L.”? ¥ntre altele, ¿i pentru cå, la vremea aceea, nimeni
nu a contrazis relatarea lui. ¥n cazul în care „doamna L.” ar fi inventat totul,
ea putea fi lesne prinså cu mâ¡a-n sac, inclusiv misteriosul ins „foarte cum se
cade”, despre care s-a scris în paginile Epocii, putând face corec¡iile necesare
– direct sau tot sub acoperirea anonimatului.

[¥n monografia lui Cålinescu se poate citi:

„Vlahu¡å sus¡inea cå prin decembrie 1882 Eminescu avea domiciliul într-o «cåsu¡å
veche» din str. ªtirbey-vodå”,

de unde s-a mutat în Pia¡a Amzei, la Slavici. Nu ¿tim când ¿i în ce context
face Vlahu¡å afirma¡ia invocatå, dar ea ne aratå o datå în plus cå nu trebuie
så trecem peste aceastå adreså. Cum V. Z. Teodorescu are dreptate când
declarå: „De la 23 aprilie 1882 ¿i pânå la 2 iulie 1883 redac¡ia a func¡ionat
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pe strada ªtirbei Vodå nr. 2" (vezi Bucure¿ti. Pe urmele lui Mihail Eminescu),
devine posibil ca Vlahu¡å så fi confundat adresa redac¡iei cu aceea a locuin¡ei
lui Eminescu. Totodatå, înså, apare ¿i ipoteza ca Eminescu så nu fi fost un
stråin pentru cei ce ståteau pe acea stradå – situa¡ie în care alegerea doamnei
L. drept gazdå så nu fi fost întru totul întâmplåtoare.]

Apoi, dacå Eminescu n-ar fi avut domiciliul la loca¡ia prezentatå (undeva,
pe ªtirbei Vodå), el netrecând vreodatå pragul casei doamnei L., ar fi cel
pu¡in straniu så credem cå I. Chendi cuteza så inducå în eroare atâta amar de
„amici”. Relatarea privind-o pe „doamna L.” nu a fost contestatå nici måcar
de G. Panu, care ne asigurå cå (måcar un timp) ar fi fost vecin cu Eminescu
¿i care, având Lupta pe mânå, l-ar fi putut trage de mânecå pe Chendi. ªi
dacå, totu¿i, Chendi ar fi min¡it ¿i nici un contemporan de-al lui n-a fost în
stare så dovedeascå acest lucru, ar însemna cå, de fapt, în epocå, nimeni nu
¿tia unde locuia Eminescu. ¥ntr-o asemenea ipotezå, multe s-ar schimba.

A fost Ilarie Chendi onest pânå la capåt? Dacå „da”, înseamnå cå eroarea
pe care o comite este involuntarå, datoratå necunoa¿terii. Concret: din cauzå
cå el nu separå manuscrisele eminesciene de dinainte de 1883 de cele ulterioare
acestui an, atunci când îi mul¡ume¿te lui Maiorescu pentru a fi predat caietele
eminesciene Academiei, se în¡elege cå „darul” acestuia cuprindea ¿i paginile
provenind de la „doamna L.”. De aici s-ar putea deduce în mod eronat cå
Eminescu ar fi avut permanent la îndemânå lada cu manuscrise. Dar deserviciul
cel mai mare constå în faptul cå a dat astfel apå la moarå acelor istorici
literari care au afirmat cå Eminescu n-ar mai fi creat nimic dupå iunie 1883.


Un lucru trebuie totu¿i subliniat: în 1889, asupra sechestrårii lui Eminescu

a fost påstrat un secret absolut. Faptul a fost posibil nu numai pentru cå presa
era prea servilå ca så punå anumite întrebåri, ci ¿i pentru cå lucrurile fuseserå
atent planificate. Acum, în ianuarie 1889, se vede cel mai bine de ce în urmå
cu vreo ¿ase ani, în septembrie ’83, România liberå publica urmåtorul anun¡:

„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. ¥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.).

¥ntr-adevår, nu „oamenii de bine” au contribuit! Tåind orice cale de
acces cåtre Eminescu, gå¿tile politice au ac¡ionat ca un commando, izolându-l
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în cercul sufocant al unor „prieteni ¿i numai prieteni”, spre a-l elimina din
via¡a publicå (¿i, cum vom aråta în alte pagini, spre a nu-i permite så fie
contactat, inclusiv de persoane din stråinåtate), au putut ac¡iona nestingherit
¿i, culmea, aproape la vedere, acest lucru fiind înlesnit ¿i de mu¡enia altora.
Se vorbe¿te de subscriere pe listå, dar aceste liste nu au fost nicicând lansate,
conform procedurii legale uzitate, råmânând un fel de afacere de familie, în
care doar câ¡iva au ¿tiut ce sume ¿i de la cine s-au strâns, dupå cum tot
numai ei au ¿tiut ¿i cum s-au cheltuit. ¥n Eminescu pensionar (vezi ºara,
6 aprilie 1904, sau Eminescu intim), D. Teleor „dezvåluie”:

„Cea d’intâi pensie a lui Eminescu, dupå ce a înebunit era  produså din cotiza¡ii
benevole ale prietinilor såi intimi. (...) // Aceste cotiza¡iuni nu erau fixate la suma de
cinci lei; d. Maiorescu a dat în ziua întâi trei sute de lei, bani pe care i-a încasat imediat
d. d-r. ªutzu, pentru între¡inerea poetului. // ªase luni a ¡inut aceastå contribu¡ie, cât a
stat Eminescu la Döbling în Viena, ¿i cea mai mare parte din subscriptori nu ¿tiau pentru
cine då. Li se spunea atât: pentru un literat bolnav.”

Revenim la începutul ¿tirii din România liberå: „Noti¡a luatå dupå
Na¡iunea, în care spuneam cå mai mul¡i români de bine au contribuit...” De
unde så fi ob¡inut Na¡iunea informa¡ii pe care nu le aveau nici to¡i junimi¿tii,
silind România liberå så le preia? Låsând pe fiecare så-¿i explice, „ne facem o
plåcere” – vorba lui Maiorescu – din a preciza cå Na¡iunea era ziar înfiin¡at
în 1881, de frac¡iunea liberalå conduså de D. Bråtianu.


Când aminte¿te de mai vechea lui gazdå, „la care poetul locuise înainte

de a intra pentru a doua oarå în casa de sånåtate”, Chendi repetå ceea ce era
cunoscut public la acea datå: sechestrarea din 1889 fusese „a doua”, nu a
treia. Prin urmare, subliniem acest lucru, la acea datå, zece ani dupå moartea
lui Eminescu, nu se ¿tia cå acesta ar fi stat la Neam¡ ca pacient al balamucului.
Sau, mai exact, chiar dacå unii auziserå acest zvon, lansat de Cornelia Emilian
gra¡ie editurii fra¡ilor ªaraga, nimeni nu lua în serios asemenea bazaconie.
(Este posibil ca acest lucru så se fi datorat, pe lângå faptul cå Emilianca-
mama se rezumå la a face o simplå ¿i tardivå afirma¡ie, cu nimic argumentatå,
¿i reputa¡iei editorilor, despre care I. Scurtu a afirmat: „opera lor era dintru
început prea pu¡in culturalå ¿i prea negustoreascå în cel mai vinovat sens: al
speculei” – vezi Pericle Martinescu, Odiseea editårii «Poeziilor» lui Eminescu.)

Reînnodåm firul: în 1899, prin Floare-Albastrå (apari¡ie ca un fulg de
nea cåzut în Sahara, dar fårå de care, foarte probabil, aståzi nu s-ar mai vorbi
de manuscrisele lui Eminescu), I. Chendi aminte¿te cititorilor cå Eminescu a
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ajuns de douå ori „în casa de sånåtate”. Peste ¿ase ani, el devine promotorul
teoriei exprimate de Zosin prin articolul Nebunia lui Eminescu (1903):

„Este al doilea caz când doctorii de pronun¡å asupra boalei lui Eminescu în
legåturå cu activitatea lui poeticå. Cel dintâi, d-l dr. Panait Zosin, påstreazå tonul
demn al cercetårilor ¿tiin¡ifice ¿i fårå nici o vânåtoare dupå idei originale, constatå
caracterul organic al pesimismului lui Eminescu. Pe lângå råul ereditar Zosin gåse¿te
cu drept cuvânt ¿i boalele dobândite (sifilisul ¿i alcoolismul – n. ns.), pe cum ¿i mizeriile
sociale...” (subl. ns.). [Textul integral se gåse¿te în Anexa 16.]

I. Chendi îl face praf pe doctorul A. ªunda – ¿i, nu-i vorbå, are prea
destule motive. ¥n schimb, pentru P. Zosin, despre care afirmå cå „ajunge la
rezultate fire¿ti”, are doar cuvinte de respect, de¿i, a¿a cum s-a våzut, acesta
nu era cu nimic mai breaz, ba dimpotrivå. La primå vedere, Ilarie Chendi ar
fi obiectiv, respingând doar exagerårile. ¥n fapt, tot ceea ce este criticå la
adresa lui ªunda devine elogiu implicit adus lui Zosin, cåruia îi întåre¿te
credibilitatea. Acela¿i (H)Ilarie, care declarå, referindu-se la ªunda: „Nu
în¡elegem u¿urin¡a asta în argumentare”, devine brusc superficial când i se
då så înghitå pe nemestecate dizerta¡ia mai „savantå” a lui Zosin. Prin rândurile
de mai sus, Ilarie Chendi acrediteazå – „cu drept cuvânt”, zice el în sus¡inerea
lui Zosin – ideea cå Eminescu ar fi suferit de „råul ereditar”, de sifilis ¿i de
alcoolism, de¿i toate acestea erau simple afirma¡ii, la fel de lipsite de factorul
probator ca ¿i elucubra¡iile lui ªunda.

Existå înså un paradox în pozi¡ia lui Chendi: garantând pentru onestitatea
doctorului Zosin, teoretic, el mai adaugå celor douå internåri în ospiciu ale
lui Eminescu încå una, pe cea de la Neam¡. Practic, înså, atât în textul din
1899, cât ¿i în cel din 1905, I. Chendi repetå cå Eminescu ar fi cåzut bolnav
tot de douå ori – fapt care respinge fårå drept de apel teoria lui Zosin. De
aceea, dacå råsucirea în ceea ce-l prive¿te pe Maiorescu, ca de¡inåtor ne¿tiut
al manuscriselor lui Eminescu, råmâne mai greu, dar, totu¿i, de în¡eles, în
cazul lui Zosin devine posibil ca ¿i I. Chendi så fi cåzut victimå dezinformårii
abile privind ¿ederea lui Eminescu în ospiciul de la Neam¡. Inexistentele
„documente” descoperite, pasåmite, ¿i transcrise de Zosin par så-l fi
impresionat ¿i pe el – de aici, ¿i iluzia „cercetårilor ¿tiin¡ifice”.

Curios este ¿i faptul cå, dacå I. Chendi ar fi avut deplinå încredere în
diagnosticul lui Zosin, a¿a cum poate rezulta din paragraful sus citat, s-ar
presupune cå lucrurile erau limpezi. Numai cå, spre finalul textului, Ilarie
Chendi scrie:
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„O învinuire generalå putem så aducem acestor domni doctori (Zosin ¿i ªunda,
singurii care se pronun¡aserå pânå atunci „asupra boalei lui Eminescu în legåturå cu
activitatea lui poeticå”), autori de studii prea u¿oare”.

¥ncheierea este ¿i mai ciudatå:

„ªi câte alte pre¡ioase documente n-ar mai gåsi în manuscrise, dacå ar avea
råbdarea con¿tien¡io¿ilor scrutåtori ¿i obiectivitatea adevåra¡ilor oameni de
¿tiin¡å” (subl. ns.).

Chendi constatå cå ambii medici î¿i „razimå cercetårile lor pe des citatele
afirma¡iuni ale d-lor Caragiale ¿i Maiorescu despre via¡a dezordonatå a
poetului ¿i pe crâmpeie din poeziile cunoscute”, dar nu se întreabå: unde sunt
faptele de nebunie pentru care fusese Eminescu aruncat în balamuc? Din
moment ce „argumentele” se reduceau la „via¡a dezordonatå a poetului”, nu
era destul de clar cå simptomele „bolii” lipsiserå? Iar dacå lipsiserå, cum de
nu s-a întrebat nimeni: de ce l-a¡i internat pe Eminescu, dacå n-a fåcut nimic
råu? De ce Caragiale a admis ca el så fie folosit ca martor al pretinsei nebunii
a lui Eminescu? De ce nu a rec¡ionat, atunci când a våzut cum sunt folosite
pasaje din textele lui? Pentru cå era la Berlin? Dar Vlahu¡å sau Delavrancea,
ceilal¡i doi „mu¿chetari”, nu-l puteau suplini? Cu Vlahu¡å, Caragiale a avut
un intens schimb epistolar, care a ¿i fost publicat, încå de pe atunci. Niciodatå
înså nu a fost abordat cazul Eminescu sub acest aspect. Preferåm så ne oprim.

Ne întoarcem la Ilarie Chendi (sublinierile ne apar¡in):

„Dupå teoriile d-lui Sunda, orice poet, care mai ¿i platonizeazå din când în când,
mai viseazå la lunå ¿i pribegie prin crânguri în cåutarea unei ruine, este, trebuie så fie
epileptic! N-are haz!

Bolnav a fost el, nenorocitul nostru Eminescu. ªtiu ¿i eu de la o veche gazdå a mea,
la care poetul locuise înainte de a intra pentru a doua oarå în casa de sånåtate, cå
avea nop¡i nelini¿tite. Târziu, dupå miezul nop¡ii, î¿i lua un cearceaf sau o plapomå în
spate ¿i se plimba prin curte, pe sub tufele dese de liliac înflorit”

Sare în ochi faptul cå, de¿i respinge diagnosticul aberant al lui ªunda,

Chendi nu are, de fapt, un altul, în care så creadå. De altminteri, nici

Zosin, nici ªunda nu contestå ¿i nu sus¡in un diagnostic preexistent, ci

cautå unul, tocmai pentru a suplini aceastå incredibilå lipså ¿i a intra în
„legalitate”. De ce o fac ei? Pentru cå, spre deosebire de ªu¡u sau Isac, spusele
lor nu atrågeau nici o råspundere, întrucât nu ei semnaserå pentru închiderea
lui Eminescu în balamuc ¿i nu ei îi administraserå în cantitå¡i uria¿e
medicamente extrem de toxice, de care acesta nu avea nevoie.
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Parcå speriat de perspectiva deschiså de absen¡a unei diagnoze ferme,
oficiale, stabilite în mod legal, pe când Eminescu mai tråia, Chendi adaugå
cå, totu¿i, „Bolnav a fost el, nenorocitul nostru Eminescu”. Chendi ¿tie cå ar
fi existat boala-lui-Eminescu, dar atât. Mai mult, lucråri precum cele ale lui
Zosin sau ªunda îi aratå cå acest zvon nu are la bazå manifeståri incontestabile
de nebunie, cunoscute de toatå lumea. El parcå ar vrea så se auto-convingå
de adevårul unor fapte pe care nu cuteazå så le punå la îndoialå. De aceea ¿i
aduce singura „dovadå” de care avea ¿tiin¡å: Eminescu ar fi avut „nop¡i
nelini¿tite”. Relatårile sunt de perfectå normalitate, care nu mai laså loc
vreunei suspiciuni. Faptul cå I. Chendi încearcå så le prezinte drept „simptom”
nu este, neapårat, dovadå de rea-credin¡å. Mai mult sau mai pu¡in convingåtor
chiar pentru sine, poate cå astfel î¿i explica el lucrurile. Ocolind întrebårile
tran¿ante, repetå ¿i el refrenul pe care îl murmurå to¡i: „Bolnav a fost el,
nenorocitul nostru Eminescu”...

La urma urmei, ce-i povestise „doamna L.” cå ar fi fåcut Eminescu mai
neobi¿nuit? Uneori, „dupå miezul nop¡ii ... se plimba prin curte”. Multora li
se poate întâmpla så iaså uneori noaptea la aer, fårå ca asta så-i facå
somnambuli voiajori pe crestele caselor. Cu atât mai pu¡in, asta ar fi ceva
tipic sifiliticului ori be¡ivului, care sforåie ne-ntors. Din formularea lui Chendi,
nu reiese cå „doamna L.” l-ar fi suspectat pe Eminescu de nebunie, de sifilis
ori cå ar fi alcoolic, de¿i aceastå ultimå incriminare, formulatå de Zosin ¿i
acceptatå de Chendi din considerente care ne scapå, se depista cel mai u¿or,
mai ales de cåtre o gazdå care doarme cu un ochi patrulând pe pervaz. Or,
Ilarie al nostru nu pretinde cå „doamna L.” l-ar fi våzut pe Eminescu vreodatå
ame¡it, så zicem. ªi ea nu avea de ce så-l mintå. Mai mult, dacå s-ar fi låsat
furatå de opinia generalå, cum au fåcut atâ¡ia ¿i atâ¡ia distin¿i litera¡i, ar fi
amplificat unele mårun¡i¿uri sau le-ar fi dat interpretåri nåstru¿nice. (Pânå ¿i
Panu, care nu l-a iertat nici dupå moarte, recunoa¿te cå „bea foarte pu¡in”.)

Relatarea doamnei L. sunå foarte credibil, dar, spre deosebire de Chendi,
nu vedem nimic nefiresc în faptul cå, în nop¡i în care nu-i venea somnul sau
voia så facå o pauzå pentru a respira aer proaspåt, Eminescu ie¿ea din caså,
plimbându-se pu¡in prin curte. Folosirea unui cearceaf sau a plapumei puse
pe spate, departe de a constitui o dovadå cå ducea cu sine „råul ereditar”,
sifilisul ¿i alcoolismul, fåcute pachet de mult-necåjitul Zosin, se poate explica
lesne. Din moment ce în caså mai era nevoie de plapumå, înseamnå cå afarå
era destul de rece, a¿a cå ne-am putea imagina cå Eminescu se înfå¿ura cu ea
pentru cå-i era mai comod decât så îmbrace mai multe rânduri de haine doar
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pentru ca så aibå ce da jos peste numai câteva minute, iar ora înaintatå,
când doar caraula mai umbla pe stråzi, îi risipea teama cå ar putea fi
våzut într-o posturå mai pu¡in obi¿nuitå. Faptul cå prefera så meargå „pe
sub tufele dese de liliac înflorit” este la fel de firesc, dat fiind atât de
plåcutul parfum al florilor.

Eminescu a venit în Bucure¿ti în 12, cel târziu 13 aprilie 1888. Liliacul,
pe lângå tufele cåruia poveste¿te „doamna L.” cå s-ar fi plimbat el în unele
nop¡i, înflore¿te spre sfâr¿itul lui aprilie, fiind în plinå floare în luna mai. Prin
urmare, dacå aceastå necunoscutå spune adevårul, Eminescu trebuia så-i
devinå chiria¿ cel târziu în ultima lunå a primåverii. N-ar fi fost deloc imposibil.
¥n România acelor vremuri, douå erau momentele din an în care se fåcea
majoritatea schimbårilor de locuin¡å: de Sfântul Gheorghe (23 aprilie) ¿i de
Sfântul Dimitrie (26 octombrie). Prin urmare, dacå Eminescu a sosit pe
12-13 în Capitalå, este posibil ca el så fi stat în Calea Victoriei, alåturi de
Panu, timp de vreo douå såptåmâni, dupå care, fie pentru a scåpa de
vecinåtatea acestuia ¿i a redac¡iei lui indiscrete prin natura profesiei, fie din
alte motive, så se fi mutat în ªtirbei Vodå.

De acord, „doamna L.” putea så fabuleze. Ea putea så povesteascå multe
despre Eminescu, chiar fårå a-l fi våzut vreodatå fa¡å cåtre fa¡å, cåci existå ¿i
asemenea oameni. ¥ntr-un asemenea caz, obligatoriu, Eminescu ar fi stat în
gazdå la altcineva, care putea lesne dovedi cå „doamna L” minte. Nimeni
înså, absolut nimeni nu a reac¡ionat. Restul presei a tåcut ¿i ea chitic, de¿i
miza era mare, iar rolul ei teoretic era cu totul altul. S-ar zice înså cå subiectul
nu trebuia dezbåtut, la rådåcina lui aflându-se crunte încålcåri ale Legii.

Dacå mirå ceva în declara¡ia culeaså ¿i publicatå de Chendi în 1899,
acesta e faptul cå misterioasa doamnå L poveste¿te cum ea, personal, a strâns
manuscrisele chiria¿ului ¿i le-ar fi împachetat, dându-le apoi unor
necunoscu¡i, care-i båtuserå în poartå. Nici un cuvânt despre alte bunuri. ¥n
esen¡å, spusele ei sunt de naturå så-l dezarmeze pe cel care ar inten¡iona så
caute ultimele manuscrise ale lui Eminescu ¿i så convingå cå acesta nu avea
decât un maldår de hârtii scrise ¿i hainele de pe el. Chiar a¿a så fi fost? De
asemenea, „doamna L” nu spune nimic nici despre vreo interven¡ie legalå a
autoritå¡ilor, a succesorilor ori a curatorilor (care, cerând Tribunalului så-l
dea pe Eminescu în grija lor, î¿i asumau obliga¡ia de a-i apåra interesele). Så
fie cursivele informa¡ii provenite de la proprietåreasa din ªtirbei Vodå o simplå
poezie, u¿or de memorat?
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Profesioni¿tii ¿terg urmele

Så recitim o afirma¡ie a lui Ilarie Chendi:

„Dupå moartea lui Eminescu ... într’o zi au venit trei domni...”

Chiar au fost manuscrisele ridicate „Dupå moartea lui Eminescu”, nu
înainte?

Credem cå, într-adevår, în poarta casei doamnei L au apårut unul sau
mai mul¡i necunoscu¡i, credem ¿i cå faptul s-a petrecut dupå un eveniment
important, dar ne îndoim cå vizita ar fi fost dupå decesul lui Eminescu, mult
mai plauzibil pårându-ne så fi fost curând dupå sechestrarea lui.

Så începem cu un aspect care prive¿te esen¡a chestiunii: au existat
manuscrisele invocate de necunoscuta proprietåreaså din ªtirbei Vodå?
Evident, da. ªi asta din mai multe motive. Eminescu reintrase în publicisticå
(nimeni nu poate sus¡ine cå î¿i scria articolele în redac¡ie – care din ele? –,
când se cunoa¿te cå dintotdeaua a preferat tihna propriei locuin¡e, ¿i ne vine
greu a crede cå nici unul dintre ele nu a fost rescris). De asemenea, lucrase la
piesa Laïs ¿i la diverse poezii („are încå o mul¡ime de poesii inedite”, anun¡å
Familia la 29 ianuarie 1889) – altå realitate incontestabilå, care presupune
prezen¡a unor manuscrise. (Cele 15.000 de pagini furate din lada lui atestå
cå Eminescu nu distrugea manuscrisele, chiar dacå textele pe care le con¡ineau
fuseserå publicate.) ªtiind de la alde Panu cât de mult a citit Eminescu în
ultimele 9 luni de libertate, petrecute la Bucure¿ti, ¿i cunoscând din alte
manuscrise convingerea lui: „Ideea cum î¡i vine trebuie scriså”, nu putem så
credem cå în toatå aceastå perioadå nu ar fi fåcut nici o consemnare.

Cea mai puternicå dovadå cå Eminescu avea în caså o cålimarå de care
se ¿i folosea råmâne poate mårturia Harietei: „Bålåuca [aflatå la Boto¿ani,
timp de peste o lunå – n. ns.] îmi trimite så cetesc în fie-care zi scrisoarea
lui...” (27 noiembrie 1888). Dacå Eminescu îi scria aproape zilnic Veronicåi,
de ce råspunsurile ei nu au fost gåsite? De ce nu au ajuns ¿i ele la Academie?

Toate acestea demonstreazå cå, în ziua în care Eminescu a fost din nou
sechestrat în Bucure¿ti, la ultimul lui domiciliu – oricare ar fi fost acesta –

se gåseau ¿i manuscrise, toate ulterioare anului 1883. Prin urmare,
„doamna L” nu minte atunci când afirmå cå în locuin¡a lui Eminescu se afla
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un numår nedefinit de pagini de manuscris. Câte anume? E mai pu¡in
important acum.

Al doilea aspect al chestiunii prive¿te momentul în care respectivele
manuscrise au fost predate de cåtre gazdå celor trei in¿i fårå identitate.

Cel care a intrat în posesia manuscriselor a avut în mod cert inten¡ia de a
le påstra numai pentru sine (dovadå, a¿a a ¿i procedat). Cineva care urmåre¿te
så ob¡inå manuscrisele ¿i/sau coresponden¡a cuiva profitå de prima ocazie
ivitå pentru a le înhå¡a ¿i nu-¿i anun¡å public reu¿ita. ¥n cazul nostru, î¿i
imagineazå cineva cå respectivele manuscrise ¿i epistole puteau încåpea pe
mâna altcuiva decât Maiorescu, fårå ca acesta så aibå vreo reac¡ie? Cum ar
mai råmâne atunci cu ideea cå în 1883 i-ar fi oprit lada cu manuscrise pentru
a face un bine posteritå¡ii? Pe de altå parte, magistrul (ministru, la vremea
sechestrårii lui Eminescu) a ¿tiut de la bun început cå, odatå ajuns din nou la
discre¡ia lui ªu¡u, „protejatul” nu va mai ie¿i viu din ospiciu. El nu î¿i putea
permite så a¿tepte luni de zile ca victima så se sfâr¿eascå, deoarece exista riscul
ca, într-un context nepråvåzut, altcineva så i-o ia înainte, preluând de la gazdå
manuscrisele atât de importante pentru el (ei?). De aceea, credem cå
necunoscu¡ii trimi¿i så le „recupereze” au vizitat-o pe „doamna L” curând
dupå sechestrarea lui Eminescu.

Un alt indiciu în acest sens: cei „trei domni” nu au fost nici oameni ai
Legii, nici persoane pe care gazda så le mai fi våzut. Ei s-au prezentat ca
fiind „«prieteni» ai poetului”. Ne amintim cå în iunie 1889 demersurile pentru
interzicerea lui Eminescu erau avansate (fusese stabilitå ¿i componen¡a
consiliului de familie, fårå ca Eminovicii så fi fost anun¡a¡i). Totodatå, reac¡ia
gazdei era teoretic imprevizibilå. De aceea, ar fi fost mult mai sigur pentru
respectivii indivizi så apeleze la calitatea de curatori, care, chiar dacå nu
apucase så fie båtutå în cuie de judecåtor, putea fi folositå spre a crea aparen¡a
unor drepturi legale asupra bunurilor lui Eminescu. Deoarece s-au
recomandat doar prieteni, pare mai credibil ca apari¡ia lor så fi fost anterioarå
începerii de cåtre magistru a demersurilor de interzicere a „bolnavului”.

¥n sfâr¿it, un argument cå, în clipa în care Eminescu se stingea la ªu¡u,
manuscrisele lui erau depozitate cine ¿tie unde, unde fuseserå deja råsfoite
cu interes, ne oferå familia lui. La 13 aprilie 1909, Victor Eminescu îi trimite
lui Corneliu Botez o epistolå în care se referå la bunurile care s-au gåsit „la
moartea lui Mihai”. Chiar dacå existå unele motive pentru care så fim
rezerva¡i fa¡å de relatårile acestui nepot dinspre frate, un lucru råmâne
indubitabil: tatål lui, Matei – mo¿tenitor legal, intrat înså nu se ¿tie când ¿i nu
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se ¿tie cum în posesia unei pår¡i din biblioteca lui Eminescu – n-a afirmat
niciodatå cå ar de¡ine manuscrise cuprinzând texte inedite. De asemenea, la el n-
a ajuns nici un col¡ de scrisoare trimiså lui Eminescu de Veronica sau de altcineva.

Concluzie temporarå: spre deosebire de celelalte bunuri, manuscrisele

au fost ridicate înaintea decesului, de mâini gråbite, care ¿tiau ce cautå.

Adrese fårå adreså

Mul¡i autori eliminå complet din calcul adresa din ªtirbei Vodå. Cu toate
cå nimeni nu a dovedit cå Eminescu n-ar fi locuit într-un imobil de pe acea
stradå, i se då crezare lui G. Panu, care afirmå:

„Prin 1888-1889 Eminescu este adus în Bucure¿ti. ¥ntâmplåtor el î¿i ia o odåi¡å
într-o mare caså mobilatå din Calea Victoriei, unde era tipografia ¿i redac¡ia «Luptei»
¿i unde aveam ¿i eu apartamentul. Eminescu ca så se coboare jos în stradå trebuia så
treacå prin culoarul pe unde locuiam, prin urmare aveam ocazia foarte des så-l våd. Nu
mai era nebun ca înainte (nimeni n-a întrebat: dar cum anume era „înainte”?– n. ns.), dar
era într-o stare de prosta¡iune, din care rar, foarte rar ie¿ea. Må interesam så ¿tiu cum î¿i
petrecea ziua. ªedea închis într-o odaie toatå ziua, având plåcere de a citi numai cronicile
¡årii precum ¿i toate scrierile atingåtoare la istoria acestor ¡åri, încolo nimic nu-l mai
interesa. Evita societatea oamenilor ¿i chiar a prietenilor.”

Despre aceastå locuin¡å vorbesc mul¡i, contemporanii no¿tri, ca V. Z.
Teodorescu, ¿tiind dumnealor cå ar fi fost „închiriatå de la Herman
Weinberger de cåtre tânårul critic literar Nicolae Petra¿cu care ob¡inea de
la Corpul Diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor Stråine sumele pentru
ajutorarea discretå a poetului Mihail Eminescu”. A¿a cum am aråtat în pagini
anterioare, pretinsul ajutor bånesc primit de Eminescu de la Ministerul de
Externe, unde se-ncrunta doar P. P. Carp (al cårui ¿ef de cabinet era Petra¿cu),
constituie o dezinformare ordinarå, lansatå de extraordinarul A. Z. N. Pop.
Reamintind cå sluga intelectualå numitå N. Petra¿cu a acceptat så intre în
jocul lui Maiorescu pentru a prelua drepturile båne¿ti ale lui Eminescu de la
Socec, sili¡i de împrejuråri, reproducem din nou „dovada” lui A. Z. N. Pop:

«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».”

Departe mai merge neru¿inarea, dacå o chitan¡å eliberatå lui Eminescu
ajunge så fie declaratå probå materialå cå banii ar fi fost plåti¡i de... Petra¿cu!
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Existå vreun ins alfabetizat care så nu poatå redacta o chitan¡å identicå? Din
formulare lipsesc atât adresa, cât ¿i orice element care så convingå cå într-adevår
Herman Weinberger (a cårui existen¡å realå råmâne plauzibilå, dar nu a fost
doveditå) i-ar fi înmânat lui Eminescu însu¿i aceastå hârtiu¡å. Cum ¿tim cât
de ticålos a fost Petra¿cu, pe ce considerent am elimina ipoteza cå acesta a
fost beneficiarul real al sumei date unui anume Herman Weinberger – sumå
pe care, dacå tot erau Externele mai miloase decât Biserica, o putea deconta
pentru sine de la invocatul Minister al Afacerilor Stråine, unde avea amici?
Un motiv suplimentar pentru a pune aceastå întrebare îl constituie ¿i relatarea
lui Moses Gaster (pentru care nu bågåm mâna în foc, dar care existå):

„Cineva care a fåcut parte din guvernul în care el [Kogålniceanu] era ministru de
externe mi-a povestit cå se ducea la casa cu bani în care erau ¡inute fondurile pentru
serviciile secrete, pe vremea aceea doar în aur ¿i, umplându-¿i buzunarele, spunea: «Nu
trebuie så le permitem ho¡ilor aceia care vor veni dupå noi så fure proprietatea na¡iunii».
Asta în timp ce lua cât putea” (vezi Din vremurile de altådatå).

Dacå privim pre¡ul locuin¡ei, remarcåm cå Eminescu, într-o perioadå în
care ni se spune cå ar fi stat foarte råu cu banii, era dispus så plåteascå cu 25
la sutå mai mult decât în perioada ie¿eanå, când, se zice, avea asupra lui o
rezervå båneascå de peste 1.500 de lei, dovadå raportul lui Missir cåtre
Maiorescu:

„I-am propus atunci så se mute singur într-o odaie mobilatå, ¿i fiindcå era o
asemenea odaie în casa unde ¿ed eu, am voit så-l aduc la mine. Aceasta i-ar fi plåcut,
dar n-a avut energia så o voiascå, nici energia så se despår¡eascå de 40 de franci pe
lunå... (...) Trebuie så ¿ti¡i cå el are acum cel pu¡in 1.500 fr. asupra sa...” (13 mai 1884).

Så zicem înså cå ¿i pe atunci între Ia¿i ¿i Bucure¿ti exista o diferen¡å de
tarife substan¡ialå (chit cå, în manuscrisul 2255, a¿a cum aratå Cålinescu, existå
dovada cå în toamna lui 1878, când, de bine, de råu, avea un salariu, Eminescu
plåtea o chirie de 45 de lei). Pe de altå parte înså, nemaiavând cu sine o bibliotecå
atât de mare ca în 1883 ¿i, în general, având mai pu¡ine „buclucuri”, ¿i spa¡iul
necesar era mai mic. La urma urmei, aspectul råmâne derizoriu fa¡å de o
realitate cel pu¡in curioaså: istoricii literari ne înva¡å cå Petra¿cu i-ar fi plåtit
lui Eminescu chiria, dar Petra¿cu însu¿i, care a spus multe pe seama lui
Eminescu, nu a pretins niciodatå acest lucru, nu invocå numele lui Herman
Weinberger ¿i nici nu dovede¿te în vreun fel cå ar fi cunoscut exact adresa/
adresele lui Eminescu din Bucure¿ti, în 1888-1889. Lipsa acestor informa¡ii,
a acestor elemente concrete, pe care el trebuia så le fi de¡inut, este cu atât



590 Nr. 6-9Semnele timpului

mai surprinzåtoare, cu cât Petra¿cu a încercat fel ¿i chip så se prezinte ca un
intim al lui Eminescu ¿i ca o persoanå care s-a stråduit så-l ajute. Cum îi
putea plåti chiria, cum zic unii, fårå så ¿tie unde locuie¿te?

Istoricii literari ra¡ioneazå cam a¿a: din moment ce G. Panu afirmå cå
Eminescu ar fi ocupat o odåi¡å de lângå apartamentul lui, iar N. Petra¿cu
prezintå o chitan¡å cåtre un Weinberger, înseamnå cå Weinberger era
proprietarul locuin¡ei din Calea Victoriei. Punct.

(Dar dacå, bunåoarå, aceastå chitan¡å are doar menirea de a ne îndepårta
de „doamna L”, importantå poate nu atât prin ceea ce i-a relatat lui I. Chendi,
cât prin ceea ce nu i-a spus?)

Nu avem nici for¡a, nici timpul necesar unei cercetåri mai amånun¡ite,
de¿i provocarea este mare. Undeva, într-un raft al Arhivelor Na¡ionale s-or
gåsi ¿i documente care så cuprindå lista celor care locuiau pe ªtirbei Vodå la
acea vreme, s-o gåsi ¿i numele Hermann Weinberger (dacå a existat – ¿i
credem cå da), în fine, pot ie¿i la ivealå multe lucruri nea¿teptate (nu neapårat
toate legate de Eminescu). Din påcate, biografii nu î¿i fac timp ¿i pentru a¿a
ceva. Dar cåile de luminå se confundå u¿or cu cåile iluminate de-un interes
meschin, pårând så fie o fatalitate: intråm în lume prin câte-o u¿å proprie,
croitå dupå statura fiecåruia ¿i, de multe ori, intrarea coincide cu ie¿irea...

¥n cazul în care chitan¡a semnatå Hermann Weinberger i-a fost eliberatå
lui Eminescu, a¿a cum scrie negru pe alb, evident cå ea s-a aflat în locuin¡a
acestuia. Iar dacå Petra¿cu a intrat în posesia ei, prima ipotezå care-i vine
oricui în minte este cå el a fost unul dintre cei „trei domni”, care s-au prezentat
la „doamna L.”, spre a ridica manuscrisele lui Eminescu, în calitate de pretin¿i
prieteni. Ideea este cu atât mai credibilå, cu cât existå precedentul, în care
aceea¿i slugå intelectualå, mereu fremåtând dupå bani ¿i dupå onoruri, fusese
trimiså så ridice (¿i så semneze de primire, cå nu degeaba era Maiorescu
avocat!) banii datora¡i de Socec lui Eminescu. ªi, când ne amintim cå un
asemenea individ ne-a reprezentat ºara peste hotare, ¿tiind cå sacul ¿i peticul
se-aseamånå, putem så nu întrebåm: cei care i-au dat func¡ii ¿i l-au impus
erau mai breji?

O ciudå¡enie este ¿i aceea cå în volumul VI al colec¡iei cuprinzând Studii
¿i documente literare, I. E. Torou¡iu publicå la început autobiografia lui
N. Petra¿cu, iar de pe la mijloc încolo, coresponden¡a acestuia. ¥ntre
documentele grupate sub genericul „Mihai Eminescu cåtrå Nicolae
Petra¿cu”, toate având un unic izvor, „Arhiva Nicolae Petra¿cu”, se aflå ¿i
chitan¡a prezentatå mai sus, dar nu ¿i „altele douå din septembrie, una din 5
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octombrie, iar alta din 9 decembrie 1888", a¿a cum afirmå G. Munteanu.
Fårå a contesta cå G. Munteanu a våzut, poate (nu ne spune unde), ¿i cele
patru chitan¡e amintite în plus, ne întrebåm: de ce Petra¿cu nu le-o fi dat
tiparului, atunci când generosul Torou¡iu i-a pus la dispozi¡ie aproape un
întreg volum, care însumeazå peste 500 de pagini? Le-a pus Cineva „în
arhiva lui Petra¿cu”, dupå moartea acestuia (1944)? S-au gåsit celelalte la
Altcineva? Altcineva, cine? Acela¿i care i-a trimis ¿i pe cei „trei domni”
la ultima gazdå a lui Eminescu, så facå ¿i acolo „curat”? Acela¿i care-l
cåutase ¿i pe M. Gaster de manuscrise?

„N-am dus niciodatå caså bunå”

Este foarte posibil ca, imediat dupå sosirea în Capitalå, prin cine ¿tie ce
împrejurare, Eminescu så fi stat un timp ¿i la adresa indicatå de Panu, în
Calea Victoriei. Panu nu spune nici cå acela ar fi fost singurul lui domiciliu
bucure¿tean (caz în care ar fi greu de crezut cå manuscrisele lui Eminescu
puteau fi ridicate de la acesta de acaså fårå ca Panu ¿i redactorii de la Lupta,
afla¡i în aceea¿i clådire, så ¿tie cine anume le-a luat), dar nici cå s-ar fi mutat.
Ce n-a avut curaj så spunå Panu, zic autori ca V. Z. Teodorescu, stabilind
fårå ezitare: „Din primåvara anului 1888 ¿i pânå în ianuarie 1889, revenind
pentru o temporarå activitate ca «redactor» la ziarul «România liberå»,
[Eminescu] a locuit în Pia¡a Teatrului Na¡ional, în casa Mercu¿”, tra-la-la...
¿i tot a¿a!

¥n ceea ce prive¿te rela¡iile lor directe, G. Panu recunoa¿te ceea ce oricum
¿tia toatå lumea în epocå ¿i cautå så se prezinte drept un filantrop care oferå
o supå såracilor:

„La început Eminescu må evita. Am spus în aceste amintiri cå noi la «Junimea»
n-am dus niciodatå caså bunå (subl. ns.); eu totdeauna îl consideram mentalice¿te un
zdruncinat de geniu  – dacå voi¡i –; el sim¡ea oarecare antipatie pentru felul meu de a
gândi ¿i de a må exprima.

Cu toate acestea, am cåutat, în noua ocazie care mi se prezenta, så-l cultiv, sim¡eam
o imenså milå pentru nenorocirea lui ¿i voiam så ¿tiu pânå la ce grad nenorocirea este
ireparabilå. ¥l pofteam la mine la maså, refuza de douå ori ¿i venea numai o datå. La
maså erau totdeauna colaboratorii de la «Lupta» ¿i alte persoane. El ¿edea jenat,
timid, cu ochii în jos ¿i nu vorbea aproape deloc. La întrebårile ce i se fåceau, el
råspundea prin un «da» sau «nu», ¿i cu toate acestea toatå lumea îi aråta stimå ¿i
dragoste.”
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Cå Panu l-a socotit pe Eminescu „zdruncinat” credem. Dar cå pentru el
a fost unul „de geniu” înainte de a fi astfel declarat de to¡i ceilal¡i, ne îndoim.
Nici måcar în pretinsa lui „imenså milå” nu credem. ªi asta nu doar pentru
cå nu s-ar fi manifestat decât prin a-l invita uneori la maså (unde, din descrierile
existente, era mai mult punct de atrac¡ie exoticå), cât pentru cå Panu vorbe¿te
de „nenorocirea lui”, declarå cå avea ¿i el ambi¡ia så-l måsoare pe Eminescu
pe dinåuntru, spre a  afla „pânå la ce grad nenorocirea este ireparabilå”, dar nu
oferå nici un rezultat al interesantelor lui studii. Era sau nu „ireparabilå”?

E drept cå una dintre marile surse de probleme pentru Eminescu pare så
fi fost neputin¡a lui de a refuza solicitarea celorlal¡i, indiferent de raporturile
în care se afla cu ace¿tia ¿i indiferent de pre¡uirea pe care le-o acorda. Pe cei
mai mul¡i, Eminescu nu îi agrea fiindcå îi considera „prea zgomoto¿i”, iar
Panu, pe care niciodatå n-a dat prea mul¡i bani ¿i care nu cu mult timp în
urmå gåzduise elucubra¡iile lui C. Mille, nu avea de ce så-i fie mai drag. Nu
pretindem cå am ¿ti cum a gândit Eminescu, dar e limpede cå dacå acesta
prefera så stea ceva mai departe de Panu, solu¡ia era foarte simplå: så schimbe
gazda. ¥n opinia noastrå, amintirile de mai sus råmân o literaturå de slabå
facturå, dar nu excludem posibilitatea ca, pur accidental ori for¡at de
împrejuråri, Eminescu så fi participat la vreo întrunire precum cea la care se
referå Panu.

Harieta îl contrazice pe Panu

Petra¿cu nu pare så fi ¿tiut nici cå locuin¡a lui Eminescu ar fi fost vreodatå
alåturi de „tipografia ¿i redac¡ia Luptei”, cum scrie Panu în Amintiri de la
«Junimea» din Ia¿i, dupå cum nu scrie nici cå ar fi fost vecin cu acesta din
urmå, de¿i detaliul nu era complet lipsit de importan¡å. Så fi uitat Petra¿cu? Så
fi exagerat sau chiar så fi min¡it Panu?

Så ne uitåm din nou peste cuvintele lui Panu. „Prin 1888-1889 Eminescu
este adus în Bucure¿ti”, afirmå el ¿i inexactitatea afirma¡iei: „este adus”
aratå cå autorul nu e obiectiv. „Nu mai era nebun ca înainte, dar era într-o
stare de prosta¡iune, din care rar, foarte rar ie¿ea”, mai spune Panu ¿i noi
întrebåm: când l-a våzut el pe Eminescu „nebun” ¿i ce fåcea acesta de l-a
convins cå ar fi alienat? Mai mult, Panu afirmå cå Eminescu ar fi ie¿it „foarte
rar” din starea „de prosta¡iune” în care ar fi cåzut. Så admitem cå Eminescu
ar fi avut asemenea ståri. Cum putea înså Panu så ¿tie cât durau acestea, din
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moment ce tot el scrie cå „¿edea închis într-o odaie toatå ziua”? ªedeau
cumva împreunå, împårtå¿ind prosta¡iunea? De asemenea, dacå Eminescu
ståtea mereu închis în caså, cum mai avea Panu „foarte des” ocazia så îl
vadå, atunci când cobora „jos în stradå”?

Pentru a pune astfel de întrebåri elementare, nu e necesarå cine ¿tie ce
documentare. Nu trebuie så fii cercetåtor plåtit de Stat ¿i cu atât mai pu¡in
unul specializat în... Eminescu. Cât de necesare sunt råspunsurile, aflåm din
coresponden¡a Harietei, care scrie cu totul altceva despre Eminescu
(sublinierile ne apar¡in):

15 aprilie 1888 – „Oare de ce nu l’a luat bolnav, så-l caute? Acuma sånåtos cred
¿i eu cå are gust så fie Doamna Eminescu.”

26 septembrie – Dupå ce l-a vizitat pe Eminescu, în Bucure¿ti: „Mihai este bine,
dar a trebuit så fac multe închinåciuni adoratei lui pânå ’mi-a permis så-l våd.”

28 septembrie – „Acuma Mihai fiind mai bine, am ståruit la berecheta de V... så
stårue ca el så se poseze la Bucure¿ti ea ’mi-a promis, înså nu ¿tiu de-i drept, având
destule rezoane a må’ndoi.”

27 noiembrie – „Mihai este bine ¿i ’mi-a scris cå i s’a votat pensia ¿i la Senat ¿i
anume 250 franci pe lunå.”

7 decembrie – „Domni¿oara Adela Andrei, mi-a scris ¿i ’mi spune cå Mihai este
salvat de ori-ce suferin¡å ¿i cå såptåmâna viitoare va e¿i de sub tipar un ziar literar al
lui Mihai.”

30 ianuarie 1889 – „...medicii se’n¿alå [în privin¡a lui M. Pompiliu], fiind cå ¿i de
Mihai ziceau cå creerul îi este paralisat ¿i aståzi este sånåtos.”

7 martie – „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 (repetabilitatea apari¡iei bubelor atestå cå nu era vorba
de sifilis – n. ns.). 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.” (La aceastå datå, Eminescu
se afla de mai bine de o lunå internat în ospiciu, dar nimeni nu se gråbea så precizeze
unde ¿i så-i stabileascå un diagnostic, de¿i Legea interzicea re¡inerea lui mai mult de trei
zile fårå så se raporteze cazul – în maximum 24 de ore – ¿i fårå ca, în cel mult trei zile,
„uå comisie medicalå” special desemnatå så emitå un document de admitere în ospiciu
– Decretul 1012, art. 11. Un asemenea certificat era valabil timp de 15 zile. Mai consemnåm
¿i faptul cå Harieta n-a fost în¿tiin¡atå de autoritå¡i cå Eminescu ar fi „bolnav”, ceea ce
constituie o dovadå în plus cå re¡inerea lui era ilegalå, fiind puså la cale de du¿mani, nu
de protectori.)

¥n ciuda tuturor asigurårilor date de Harieta, noi så-l credem, totu¿i, pe
Panu, de¿i acesta recunoa¿te cå el ¿i Eminescu n-au „dus niciodatå caså
bunå”? Dacå Panu ar fi fost nepåsåtor fa¡å de soarta lui Eminescu, era bine
pentru amândoi. Problema e cå Panu i-a fost du¿man. El este principalul
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autor care i-a oferit lui Cålinescu pretextul pentru a afirma cu siguran¡a cuiva
care le deretica prin caså:

„Locuia într-o odåi¡å de la etajul al III-lea al unei case de raport din Pia¡a Teatrului,
dând într-un coridor întunecos, odåi¡å la fel cu toate cele pe care le avusese, ¿i mergea
în haine mistuite, cu încål¡åminte desfundatå ¿i pålårie cu orificii, de¿i, trecând cu
vederea trista condi¡ia de a tråi din mila altora, în nici un chip nu este credibilå
legenda mizeriei poetului, deoarece ¿tim sigur cå era urmårit pas cu pas de prieteni, ¿i
N. Petra¿cu era însårcinat de «Junimea» så-i a¡inå calea ¿i så-i dea numai atâ¡i bani
câ¡i îi erau de trebuin¡å. Eminescu mergea la teatru ¿i pe la cafenele ¿i declama uneori
prietenilor pasaje întregi din Eneida lui Vergiliu, înlocuind astfel cu învârtirea automatå
a memoriei procesul gândirii spontane. Din vechea personalitate îi råmåsese mi¿cåri
intelectuale subcon¿tiente. Se închidea, a¿adar, în caså ¿i citea mai toatå ziua cronici
¿i scrieri istorice, fiindcå avea încredin¡area cå trecutul nostru este un ¿ir neîntrerupt
de martiri.”

Din toate mizeriile acestea care doar puse pe muzicå n-au fost, singura
informa¡ie plauzibilå este aceea cå Eminescu „era urmårit pas cu pas”.
Imaginea unui Petra¿cu cu chip de pompå de benzinårie, tåindu-i calea lui
Eminescu, ca o ma¿inå a Poli¡iei care prinde infractorul, spre a-i cântåri rapid
buzunarele ¿i necesitå¡ile ¿i, în func¡ie de rezultat, a-l alimenta fix cu suma
trebuitoare pânå la urmåtoarea întâlnire, dupå care demara în trombå,
scåpårând ca girofarul, poate fi folositå în desene animate, dar nu în istoria
literarå. Cå Petra¿cu, tânår cu buzunarul în formare ¿i dornic så iaså din
anonimat pe orice cåi, accepta så batå stråzile dupå Eminescu råmâne posibil,
mai ales cå „divinul” declarå cå ar ¿ti „sigur” acest lucru (de la cine, oare?).
Numai cå, dac-a fost a¿a, începe så ne atragå ¿i mai mult aten¡ia ceea ce pare
så fi fost completa dedicare a lui Eminescu studiului izvoarelor istorice. Cå
î¿i schimbase stilul gazetåresc au aflat chiar ¿i cei care nu i-au citit articolele.
Dar ideile ¿i principiile, recunosc absolut to¡i, råmåseserå nealterate. De aceea,
este posibil ca unii så fi ajuns aproape så regrete cå nu mai ataca deloc
persoane, ci se pregåtea så abordeze exclusiv probleme. Genul lui de
documentare ne aminte¿te cå în marea sa bibliotecå furatå de Maiorescu
exista o impresionantå colec¡ie de manuscrise vechi (o spune Moses Gaster)
¿i cå inten¡iona så meargå în Ardeal, cu gândul de a afla ceva – nu ¿tim ce
proiecte avea, cåci între noi ¿i el s-a interpus filtrul numit Maiorescu. ¥n
cronicile ¿i scrierile istorice la care se referå Panu, gåsea argumentul imbatabil,
gåsea exemplul, gåsea puncte-cheie, care indicau cu for¡a faptului petrecut

fie progres, fie involu¡ie, justificându-i afirma¡iile mai vechi sau mai noi.
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Istoria realå råmâne cel mai bun sfetnic. Problema e cå trebuie s-o cuno¿ti.
Iar ca s-o cuno¿ti, trebuie s-o cercetezi. S-o cercetezi direct, nu så înghi¡i
gråun¡ele altora ca gâsca puså la îndopat.

Dacå Panu nu minte, în urma lecturii vechilor documente, Eminescu
tråsese o primå concluzie:

„Panule ... istoria poporului nostru, trecutul lui, tot, tot, este un ¿ir neîntrerupt de
martiri”.

Pårerea lui l-a låsat rece pe buimacul Panu, care o consemneazå tot ca pe
un fel de dovadå cå n-ar fi stat prea bine cu sånåtatea. Nu facem aprecieri
asupra måsurii în care Eminescu are sau nu dreptate, dar re¡inem cå el îi
socotea pe români „martiri”. Pentru ca un neam întreg så fie martir, el trebuie
så fie martirizat. Chiar dacå am reduce sensul cuvântului strict la suferin¡a
moralå, tot råmâne întrebarea: martirizat de cine? Iar dacå ne amintim cå
mai sus tocmai am prezentat un citat ales de G. Munteanu din articolul Iar
iconarii (România liberå, 20 noiembrie 1888): „Cauzele care ar putea slåbi
siguran¡a statului român sunt cu totul de altå naturå: sunt economice ¿i
sociale”, în¡elesul dat de Eminescu martiriului ar depå¿i sfera sufletului
fiecåruia. ¥n fond, factorul economic îl determinå în bunå måsurå pe cel
social ¿i, tot el, influen¡eazå – ¿i prin acesta, dar ¿i direct – via¡a moralå. Cine
¿tie ce-or fi cuprins manuscrisele lui Eminescu referitor la aceastå chestiune,
care-l preocupa atât de tare? Oricum, consemnårile lui nu au fost ascunse
(distruse?) chiar degeaba. Faptul cå – a¿a cum am aråtat – Cålinescu nu ¿tie
despre ultima ¿edere a lui Eminescu în Capitalå decât cå România liberå i-ar
fi oferit „200 de lei pe lunå, mai mult ca ajutor”, iar G. Munteanu repetå fårå
teamå de penibil ori de ziua de mâine cå redactorii acestei foi l-ar fi luat pe
Eminescu „printre ei mai mult simbolic, pentru a-i oferi un subsidiu lunar
de 200 de lei” poate face råu imaginii lui Eminescu, dar nu schimbå adevårul.
Ce se vorbea pe-atunci în mediile gazetåre¿ti? Så mai citåm ¿i din ziarele
vremii, nu numai din istorici literari:

„ ¥n domeniul istoric ’¿i fåcuse un fel de specialitate din a¿a numitul
«jus olachale (dreptul român)». Mul¡i ’l au auzit vorbind adesea în aceastå
privin¡å ¿i este probabil, ca dânsul så fi adunat ¿i material pentru a începe o
lucrare serioaså în aceastå direc¡iune” (Fântâna Blanduziei, 23 iulie 1889
– vezi autenticul articol intitulat Memoriu asupra lui Eminescu).


Atunci când se cere românilor så-¿i imagineze cå Eminescu ¿i-ar fi plåtit

chiria din mårun¡i¿ aruncat de un veleitar nesemnificativ ca Petra¿cu, chipul
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adevåratului Eminescu este deformat în mod deliberat, pânå la batjocurå.
Celor care au uitat, le amintim, între altele, cå Eminescu o fi fost el tåcut

atunci când, dupå mari insisten¡e, accepta så stea în câte un grup precum cel
al redactorilor de la Lupta, dar cå niciodatå nu s-a låsat umilit. Eminescu a
cerut bani cu împrumut sau ¿i-a pus ceasul de aur amanet, dar niciodatå nu a
cerut pomanå, pânå ¿i lui Mor¡un, singura persoanå cåreia îi cere sprijin
bånesc, adresându-se numai în temeiul unei în¡elegeri prealabile privind
editarea operei sale. Demnitatea lui era cu atât mai greu de înfrânt într-un
context în care Veronica, a cårei prezen¡å îl poten¡a, nu îl inhiba, pare så fi
fost mereu împreunå cu el, altminteri Harieta neavând de ce så-i facå
„închinåciuni” pentru a-¿i vedea fratele. Tåcerea impuså asupra modului în
care Eminescu ¿i Veronica î¿i petreceau timpul, precum ¿i a inten¡iilor lor
este nefireascå ¿i ea ne aduce aminte de faptul cå Maiorescu a re¡inut pentru
sine întreaga coresponden¡å a lui Eminescu, pe care a „uitat” så o predea
Academiei Române, iar aceasta s-a sfiit så i-o cearå. ¥n locul acestor scrisori
care ar fi putut clarifica lucrurile, sub pretextul cå i-ar recompune cât mai
fidel via¡a au apårut felurite scrieri otråvite, à la D. Teleor. Nici una nu o
prezintå înså ¿i pe Veronica, nici una nu îi aminte¿te numele, de-ai zice cå ea
murise înaintea lui (dovadå cå Eminescu intuise bine atunci când îi scrie cå
inamicii lui vor cåuta så o facå ¿i pe ea så sufere). Or, Harieta demonstreazå
cu prisosin¡å cât de strânså era legåtura lor.

Cålinescu – publicat, dar necercetat

Fa¡å de personaje precum Cålinescu cu greu reu¿e¿ti så-¡i påstrezi
cumpåtul. ¥l po¡i în¡elege pe Grama, care, poate ¿i unde era „canonic ¿i
scriitor bisericesc (n. 1850 † 1896), prof. de istoria bis. ¿i drept canonic la
Fac. Teologicå, rector al Sem. Teologic din Blaj” (Minerva), l-a socotit pe
Eminescu un jug ru¿inos pentru poporul român ¿i un pericol pentru tineret,
dar numai din cauza operei. El nu l-a batjocorit pornind de la tot felul de
zvonuri, n-a râs de „nebun”, cum fac unele canalii. A fost extrem de dur, dar
a avut bunul-sim¡ de a nu-i numåra porii ¿i gåurile unei pålårii pe care n-a
våzut-o niciodatå ¿i nu a pretins în mod stupid cå se închidea în caså, ca så...
batå mai bine cafenelele (unde, de tåcut ce era, declama din Eneida – probabil,
urcat pe maså, cu o portavoce în mâna stângå, dreapta fiind ocupatå cu
agitarea unui tricolor gåurit de molii).
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Ni se repro¿eazå insistent cå l-am ataca dur pe Cålinescu. Repetåm: noi
suntem de vinå cå el ¿i-a mulat morala astfel încât, indiferent cât noroi ar
arunca în indiferent cine, el så stea bine ¿i cu buzunarul ¿i cu faima? Noi
suntem de vinå cå n-a avut curajul opiniei proprii, atunci când aceasta nu
coincidea cu interesul politic? Noi i-am scris textele în care personaje sinistre
ca Stalin apåreau drept bunici blânzi, salvatori ai omenirii? Credem cå mul¡i
au fost fascina¡i de ceea ce le spunea la cursuri! Foarte posibil ca dintre
colaboratorii ¿i subalternii lui, mai vârstnici sau mai tineri, unii så rememoreze
cu plåcere clipa în care, de Sårbåtori, jucau câte un rol scris de „divin” sau
beau un pahar cu ¿ampanie („Avea ceva de demiurg”, zice D. I. Suchianu,
„Mi-l alesesem drept guru ideal”, adaugå D. Micu, „Vedeam în el un geniu”,
zice ¿i T. Vârgolici, iar Cornelia ªtefånescu simte ceva ciudat: „Mul¡umitå
lui, m-am nåscut a doua oarå”, amintindu-¿i cu sufocantå nostalgie: „...ne
lua pe to¡i ¿i mergeam la Cap¿a, sau la Nestor ¿i ne dådea så mâncåm
lucruri bune” – subl. ns.). E problema dumnealor, sunt amintirile dumnealor,
de care ne pare sincer råu, ca de orice iluzie frumoaså. ªi, dacå iluzia ar fi
fost generalå, poate cå încå am mai fi stat pe gânduri, nu pentru cå pe cât de
frumoase sunt picioarele celor care vestesc victoria, pe atât de nesuferitå e
vocea celui care te de¿teaptå dintr-un vis amågitor. Domnii care ne sugereazå
cå, poate, n-ar fi råu så låsåm unele neadevåruri la locul lor, doar pentru cå
dumnealor le place cum sunå sau doar pentru cå ele fac parte din tinere¡ea
dumnealor, sunt – totu¿i – doar o mânå de oameni, care ar trebui så se
gândeascå de douå ori înainte de a vorbi, cåci prin solicitarea unor cosmetizåri
de acest soi ei în¿i¿i pot deveni crunte dezamågiri. Crea¡ia este una, moralitatea
– cu totul altceva. A¿a cum unui ins moral nu-i putem declara merite
inexistente doar pentru cå este onest ¿i cumsecade, la fel, din imoralul dåruit
de Dumnezeu cu talent nu putem face model educativ.

¥n cazul nostru, pe lângå eticå ¿i har, mai existå un aspect, care n-are,
musai, o legåturå cauzalå cu celelalte, dar care, în func¡ie de råspuns, poate
da unele explica¡ii. „Unora li se pårea nebun”, zice T. Vârgolici (sus¡inåtor
aproape fanatic al lui Cålinescu), dupå care adaugå: „Dar nouå nu ni s-a
pårut nebun”. Nu ne-ar fi interesat deloc simpla existen¡å a acestor douå
opinii diametral opuse, dacå la mijloc n-ar fi fost cazul Eminescu. Domni ca
T. Vârgolici au crezut ¿i pot crede ce vor despre individul Cålinescu, dar nu
au dreptul så sus¡inå (propagând cu sau fårå voie) chiar orice afirma¡ie a
¿efului, dacå aceasta love¿te nejustificat imaginea altcuiva. Cålinescu o fi
fost geniu, cum i-a plåcut ¿i lui T. Vârgolici så creadå. Asta nu-l îndrituia
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înså så profite de pozi¡ia socialå (câ¿tigatå nu discutåm cum), pentru a-l
denigra pe Eminescu – din motive pe care iarå nu le comentåm acum. Dacå
se socote¿te firesc ca medicii ¿i nemedicii så se ocupe de psihologia lui
Eminescu, dacå se admite ca numårul diagnosticelor puse în cârca lui så fie
aproape egal cu numårul bolilor mintale ¿tiute ¿i dacå existå convingerea cå
geniile trebuie så aibå certificat medical numai post-mortem, a¿teptåm ca
regula så fie aplicatå, egal de „¿tiin¡ific”, ¿i în cazul celui botezat „divinul”.
Ne trebuie un råspuns ferm, pentru a ¿ti dacå Gheorghe Cålinescu a fost
doar ticålos cu Eminescu, ori dacå nu era cumva ¿i el, ca så-l citåm pe Panu,
zdruncinat. Caz în care, desigur, orice criticå la adresa lui ar fi josnicå ¿i fårå
rost, chiar dacå el råmâne unul dintre capii de bandå ai acelor critici ¿i istorici
dispu¿i så lucreze la comandå.

Despre Eminescu se poate îngådui a se spune orice (de råu), dar, dacå
sunt aråtate fapte nedemne ale lui Maiorescu sau Cålinescu, se gåsesc încå
destui apåråtori, care så sus¡inå cå n-ar ajuta pe nimeni dezvåluirea lor. De
ce Via¡a lui Mihai Eminescu a putut primi premiul Hamangiu, al Academiei
Române, dar lui C. Schifirne¡ i se repro¿eazå cå a publicat ¿i unele articole
care îl pun pe Cålinescu într-o altå luminå decât aceea cu care s-a obi¿nuit
românul, obligat så înve¡e cå Maiorescu a fost „olimpian”, Cålinescu a fost
„divin”, iar Eminescu ar fi fost „nebun”? De ce se permite ¿i se stimuleazå
perpetuarea minciunii evidente în cazul Eminescu, dar dezvåluirea adevårului
devine inoportunå în cazurile altora?

Narcisism? Posibil, depinde de cine vorbim

Deocamdatå, nu putem decât så constatåm cå, dacå lui Eminescu nu
îi este puså în seamå nici o faptå realmente stranie sau cu totul anormalå,
nu la fel stau lucrurile ¿i cu al¡ii, asupra cårora a fost instituitå o falså
protec¡ie, deoarece a tåinui adevårul nu înseamnå a salva, ci a favoriza,
prin amânarea inevitabilului „decont”. Aceastå paternå ocrotire
func¡ioneazå ¿i asupra celor mai mici amånunte, multe fiind stabilite dupå
ureche. ¥n cazul lui Cålinescu, bunåoarå, pe unii îi deranjeazå pânå ¿i
faptul cå folosim prenumele Gheorghe, care, probabil, li se pare cå nu
sunå îndestul de pre¡ios. ªi cum så-i mai spunem lui Cålinescu (nåscut
Vi¿an), care în acte e Gheorghe, prin 1925 semna Gicå, câ¡iva ani mai
încolo ezita între George (mai rar) ¿i Gicu, iar în timpul Republicii Populare
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s-a mul¡umit c-un G ¿i c-un punct? Dacå pe unii îi supårå Gheorghe, så-i
zicem George? Nu, pentru cå O. Papadima avertizeazå: „Toatå posteritatea
lui s-a obi¿nuit så-i spunå George. Prenumele acesta îl abhora. Când îl
auzea, chiar ¿i din partea so¡iei sale, îl irita.” Så-i zicem Gicu, Ge ori Gî?
Sau så ¡inem cont de spusele so¡iei lui, Alice-Vera: „a¿a-i plåcea lui så-i
spunå Ghi¡å”? Parcå tot Gheorghe e de preferat, fiind, bineîn¡eles, ¿i mai
corect de citat ca „parte reclamatå” în Recurs Eminescu.

La un moment dat, Cålinescu scrie în monografia lui:

„Eminescu erà acum un tânår în preajma bårbå¡iei, de unde ¿i acea lini¿tire a
gesturilor, provenitå din încrederea în sine. Printr’un narcisim frecvent la el, înfå¡i¿area
sa de atunci, o gåsim mai bine decât în amintirea prietenilor, în propriile sale cuvinte:
«Erà frumos – d’o frumuse¡e demonicå. Asupra fe¡ei palide, musculoase, expresive, se
ridicà o frunte seninå ¿i rece ca cugetarea unui filosof. Iar deasupra frun¡ei se
sburlià cu o genialitate sålbatecå pårul såu negru-strålucit ce cådeà pe ni¿te umeri
compac¡i ¿i bine fåcu¡i. Ochii såi mari cåprii ardeau ca un foc negru sub ni¿te mari
sprincene stufoase ¿i îmbinate, iar buzele strâns lipite, vinete, erau de o asprime
rarå»” (subl. ns.).

Curioase mai sunt legile criticii literare! Dar, chiar de-ar fi så le acceptåm,
fa¡a musculoaså nu-i totuna cu una cårnoaså (cum o apreciazå Mite, în urma
primei întâlniri cu Eminescu), palid nu-i totuna cu negricios (cum î¿i descrie
Matei fratele), lui Eminescu nu i-a cåzut niciodatå pårul pe umeri,
„sprincene stufoase ¿i îmbinate” avea Brejnev, nu Eminescu, iar buzele
acestuia din urmå nu puteau fi „de o asprime rarå”, câtå vreme to¡i ¿i-l
amintesc zâmbind mereu.

Studios, Cålinescu îl gåse¿te pe Eminescu ¿i în alte cotloane literare, de
unde îl trage iute afarå, så-l punå la gazeta de perete, så-l râdå lumea:

„Eminescu, în ace¿ti ani, era înså evident bolnav. Ulcere hidoase îi acoperiau
picioarele ¿i capul îi apåsa greu pe umeri de dureri låuntrice. Legåturile cu Veronica
îi erau apåsåtoare ¿i din pricina aceasta, de¿i aceea, con¿tientå de existen¡a råului, nu
se aråta înspåimântatå. Boala cauza poetului o apåsare ¿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 desvålue ebuli¡iunea de valuri înfuriate ¿i
în-vine¡ite a sângelui. Eroul, Ioan Vestimie, impiegat monoton, circulând zilnic între
cåsu¡a sa, cancelarie, birt economic ¿i cafeneaua cu jurnale ilustrate, simte deodatå o
turburare în låuntrul såu, prevestitå prin pulsa¡iuni ¿i båtåi ale inimii tot mai neregulate.
Memoria, pânå atunci a¿a de strålucitå, îl påråsi deodatå, încât spre a gåsi numele
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unei «feti¡e blonde pe care o iubia cu credin¡å de 16 ani» trebui så-l caute în dic¡ionar.
¥ncepu så creadå cå fusese lovit de o afazie par¡ialå, sau cå o tumoare sub oasele
craniului îi apåsa creerul. Toatå existen¡a lui Vestimie este dealtfel pierdutå într’o
învolburare a spiritului, ce-l afundå ca în-tr’un pu¡ adânc în visuri grele, concentrice,
cu pierderea distinc¡iei între subiectiv ¿i realitate. Su-ferin¡ele lui Vestimie sunt fårå
îndoealå acelea ale lui Eminescu. Versurile, coresponden¡a, actele ne desvålue în
ace¿ti ani un om violent ¿i sarcastic, bånuitor de comploturi morale ¿i mizantrop,
îngrijorat ¿i neîncrezator în viitor, misogin ¿i urmårit totu¿ de o luxurie chinuitoare
(luxurå sau luxurie: „Viciu al celor ce se dedau fårå re¡inere plåcerilor sexuale;
desfrânare, concupiscen¡å” – DEX), ce-l pune câteodatå în situa¡ia penibilå de a fi
råscumpårat de prieteni din captivitatea femeilor de noapte. Dorin¡a de moarte se face
tot mai puternicå dar este înveninatå de obsesia hâdå a decesului, care îl ¡intue¿te mai
cu seamå în vis (subl. ns.).

Spre exemplificare, „divinul” continuå cu strofele 1, 7 ¿i 8 din poezia
Vis, pe care o publicåm în întregime, precizând cå a avut douå versiuni,
ambele din prima perioada ie¿eanå – mai exact, din anul 1876, când numai
Cålinescu ¿tia ca Eminescu så fi fost urmårit de „obsesia hâdå a decesului”
¿i când numai el socotea cå oamenii scriu doar despre ceea ce-i obsedeazå:

1. Ce vis ciudat avui, dar visuri
Sunt ale somnului fåpturi,
A nop¡ii minte le scorne¿te,
Le spun a nop¡ii negre guri.
...........................................

2. Pluteam pe-un râu. Sclipiri bolnave
Fantastic trec din val în val,
În urmå-mi noaptea de dumbrave,
Nainte-mi domul cel regal.

3. Cåci pe o insulå în farmec
Se ’nnal¡å negre, sfinte bol¡i
ªi luna murii lungi albe¿te,
Cu umbrå împle orice col¡.

4. Må urc pe scåri, intru ’nlåuntru,
Tåcere-adâncå l’al meu pas.
Prin întuneric våd înnalte
Chipuri de sfin¡i p’iconostas .
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5. Sub bolta mare doar stråluce
Un singur sâmbure de foc;
În dreptul lui s’arat’ o cruce
ªi ’ntunecime ’n orice loc.

6. Acum de sus din chor apaså
Un cântec trist pe murii reci
Ca o cer¿ire tânguioaså
Pentru repaosul de veci.

7 Prin tristul sgomot se aratå,
Încet, sub vål, un chip ca ’n somn,
Cu o fåclie ’n mâna-i slabå,
În albå mantie de Domn.

8. ªi ochii mei în cap înghea¡å
ªi spaima-mi seacå glasul meu.
Eu îi rup vålul de pe fa¡å...
Tresar... încremenesc... sunt eu.

………………………………………

9. De-atunci, ca ’n somn eu îmblu ziua
ªi uit ce spun adeseori;
ªoptesc cuvinte ne ’n¡elese
ªi parc’ a¿tept ceva – så mor?

¥n Opera lui Eminescu, Cålinescu merge mai departe cu descoperirile
sale:

„Poezia Vis e fårå discu¡ie oniricå. (...) Autenticitatea visului se verificå prin acel
element tipic al autoscopiei. E un caz, în fond, de dedublare, a¿a de frecvent la Eminescu.
Insula cu bolta în care descoperim un mort este insula cu pe¿terå, înconjuratå de ape,
pe care Euthanasius î¿i sfâr¿e¿te zilele.”

Exemple precum cele de sus ar fi putut trece u¿or, provocând un zâmbet,
asemenea involuntarului autoportret pe care ¿i-l face „divinul”, atunci când
descrie fantezistele rela¡ii ale lui Eminescu cu femeile, obsesiile sexuale ¿i
altele de soiul åsta. Din påcate, „atestatele” mai mult sau mai pu¡in oficiale
acordate lucrårii lui de cåtre Academia Românå ¿i de cåtre ¥nvå¡åmântul de
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Stat dintr-o anumitå perioadå au transformat biografia scriså de el într-un
adevårat HCM. ¥n consecin¡å, mul¡i autori au luat de bune minciunile,
bufoneriile sau acrele ironii cu care este împånatå aceastå monografie
literaturizatå, transformatå ad-hoc în... anamnezå. Un exemplu ne oferå
doctorul C. Vlad („docent universitar”), care în 1936 redacteazå studiul Mihai
Eminescu din punct de vedere psihanalitic. A¿a cum am aråtat în pagini
trecute, acesta afirmå cå „Narcisismul e cel mai capital simptom în
schizofrenie”, apreciind cå pânå „¿i înstråinarea de realitate ¿i incapacitatea
de a se adapta la ea se datore¿te tot acestui narcisim, acestui refugiu în sine
¿i de la sine, îndestulându-se cu persoana proprie ¿i lumea sa imaginarå
creatå dupå bunul lui plac, ¿i nu dupå cum i-o aråta realitatea… Din acela¿i
narcisism derivå ¿i toate tulburårile psiho-sexuale ale schizofrenilor în
general, ¿i ale lui Eminescu în special” (subl. ns.).

Cum a ajuns doctorul C. Vlad la concluzia cå Eminescu ar fi fost narcisist
¿i schizofrenic? Aflåm chiar de la acesta, încå din primele rânduri:

„Urmårind cursul vie¡ii lui Eminescu, a¿a cum ni l’a expus, centralizat, în recenta
sa lucrare, D-l G. Cålinescu ¿i mai recitind odatå ¿i operele celui mai mare ¿i mai
nenorocit poet, nu-i e greu unui medic så-¿i dea imediat seama cå Mihail Eminescu a
prezentat în tot timpul – pânå la isbucnirea meningoencefalitei sale – tabloul clinic al
unui bolnav care era continuu în pericol de a deveni schizofrenic, o maladie numitå ¿i
demen¡å precoce” (subl. ns.).

Cu trecerea anilor, gluma s-a tot îngro¿at. Biografia roman¡atå scriså de
Cålinescu s-a transformat în punct de referin¡å, în ancorå pentru o întreagå
literaturå. Astfel, a devenit un real pericol, ca orice sentin¡å arbitrarå.

Am încercat så ocolim anumite aspecte privitor la „divin”, sperând cå
puterea documentelor va fi suficientå spre a determina reexaminarea
nedreptå¡ii fåcute de acesta cetå¡eanului Eminescu. Nu a ajuns invita¡ia de a
separa talentul de statura moralå a insului, pentru cå nu am fost crezu¡i. Mai
mult, ni s-a imputat rea-voin¡å. Ne vedem obliga¡i så recitim câteva mårturii
care-l privesc pe Cålinescu.

¥ntrebatå de I. Opri¿an ce afla de la „amici despre Cålinescu”, ªtefana
Velisar Teodoreanu, so¡ia lui Ionel Teodoreanu, råspunde:

„Nu povesteau prea minunat. Ralea, de exemplu, ne spunea cå-i fåcuse odatå o
vizitå lui Cålinescu ¿i, în plinå conversa¡ie, a intrat nevasta lui Cålinescu cu o tavå
cu dulcea¡å, cafea, ca-n Moldova... ªi s-a înfuriat Cålinescu cå le-a întrerupt discu¡ia
¿i a tras un picior în tavå, de s-a råsturnat pe jos tot – ¿i cafea, ¿i dulcea¡å... ªi
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Ralea s-a ridicat ¿i a plecat. A fost un gest nervos, cum nu se pomenea a¿a ceva la
Ia¿i” (subl. ns.).

Nu spunem cå a da cu piciorul într-o tavå cu dulcea¡å ar fi dovadå de
nebunie, dar nu pare så fi fost un simplu accident. Un incident asemånåtor
relateazå chiar Alice-Vera (so¡ia lui Cålinescu), cu diferen¡a cå tava cu dulcea¡å
(¿i fårå cafea) era ¡inutå chiar de cåtre mama nervosului istoric literar:

„El se rådea cu lame. Ei! Dar când era ceva, eram eu de vinå, cum era¡i voi la
Institut, când nu era lucrarea fåcutå! Fåcea o gurå! Se rådea ¿i fåcea o gurå acolo! Cå
avea o gurå mare ¿i urla de s-auzea peste trei stråzi. Må-sa la u¿å: «Hm! Båiatul meu!
Båiatul meu n-a fost nervos! Ce så må fac?! Båiatul meu!» Adicå, din cauza mea! Cå ea
nu ¿tia cå era necåjit din cauza lamelor, cå se tåiase. Eu må duc la bucåtårie plângând...
Zic: «Uite, domnule, în ce-am intrat! Am plecat de la ai mei, care sunt cumsecade, så vin
la asta cu morala!» Zic: «Eu må duc acaså!» Mi-am luat geamantanul ¿i-am plecat.
Dar, înainte de-a pleca, prin u¿a din fa¡å am auzit: «Pooc!» Venise cu dulcea¡å ca
så-l îmbuneze. ªi el i-a dat un picior la dulcea¡å cu tavå cu tot!”

 Despre rela¡ia lui Cålinescu cu propria-i mamå naturalå, Alice-Vera
poveste¿te cum, în urma a ceea ce pentru stråini era un „scandal între slugi”
(una dintre respectivele slugi fiind... înså¿i mama lui Cålinescu), s-a låsat cu
båtaie ¿i a intervenit Sindicatul. ¥n fa¡a acestuia, Cålinescu „a explicat:
«Domnilor, am pe femeia asta... m-a crescut de când eram mic». N-a spus
cå-i mama lui”, Mari¡a, o „olteancå de aia, care-¡i dådea replica pe loc!
Fårå så fie cu ¿coli. Dar te punea la punct dintr-un cuvânt. Era de¿teaptå.
(...) Eu am iubit-o” (subl. ns.).

Råspunzând curiozitå¡ii lui N. ºone („Ce amintiri påstra¡i «divinului
critic»?”), Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga î¿i aduce aminte (vezi Eminescu al nostru):

„Sunt 35 de ani de atunci… Amintirile sunt foarte amestecate, adicå eram to¡i, la
vremea aceea, pur ¿i simplu cople¿i¡i de personalitatea lui, a¿ zice chiar strivi¡i. Fiindcå,
mi-aduc aminte, dacå vre¡i så trecem la capitolul anecdoticå, mi-aduc aminte cum
tremuram ca varga înaintea ¿edin¡elor, una pe såptåmânå, la care trebuia så citim ni¿te
biete referate de-ale noastre. Vå închipui¡i cum ne înfå¡i¿am în fa¡a marelui Cålinescu.
Era o teamå generalå, tremuram to¡i ¿i ne temeam to¡i de dispozi¡ia maestrului: «Cum
e azi, cum e, cum e? E bine dispus? E prost dispus?» Cåci dacå Jupiter era «tonans» în
ziua aceea, atunci ne sim¡eam pierdu¡i. Dacå era bine dispus, era fermecåtor,
fermecåtor…” (subl. ns.)

Teama invocatå de Zoe Dumitrescu-Bu¿ulenga era împårtå¿itå ¿i de al¡ii.
„Ce resorturi psihologice îl determinau pe Profesor så propage în jurul såu
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frica? ªi de ce era a¿a de mul¡umit cå o putea provoca?”, întreabå I. Opri¿an,
iar George Muntean îi oferå propria explica¡ie:

„Cålinescu era ¿i un om complexat, nu numai complex. Sigur cå, în primul rând,
era un om complex. Era complexat de acea copilårie nefericitå pe care a avut-o. A ¿i
mâncat cam multå båtaie în copilårie (?) – ¿i de la mama adoptivå de la tatål adoptiv
¿i de pe la rude... A fost destul de des urecheat. Råmåsese c-o stare de retractilitate
fizicå. ªi-atunci, prin compensa¡ie, se bucura cå-i poate înfrico¿a pe ceilal¡i, så dârdâie
de frica lui... «Åsta e ¿i-un mijloc de legåturå», zicea el. Dovadå cå, dacå cineva din
târg spunea despre vreunul din «ipochimeni» – cum ne zicea el – câte ceva, Cålinescu
reac¡iona violent. Eram ai lui. Buni, råi, cum eram, el ne judeca, dar în afarå n-avea
nimeni dreptul...” (subl. ns.).

Interesantå percep¡ie! Interesant sentiment trebuie så fie acela tråit de cel
bucuros a se ¿ti „individ” aflat în proprietatea unui complexat, în fa¡a cåruia
dârdâie cu suprem respect! Tot de la G. Muntean aflåm ¿i o nuan¡å de altå
naturå, privind... natura: „Ciudå¡enia e cå el nu s-a socotit niciodatå român
curat. Nici nu era român curat...” (subl. ns.). Din påcate, I. Opri¿an, în fa¡a
cåruia a fost fåcutå afirma¡ia, nu a cerut detalii, trecând peste aceastå informa¡ie
ca unul care ¿tia la fel de bine ca G. Muntean despre ce e vorba, dar, din
motive care îl privesc, prefera så nu discute subiectul. Concluzie temporarå:
despre Eminescu s-a spus cå ar fi fost turc, bulgar etcetera, el fiind român,
iar despre Cålinescu se spune cå a fost român, de¿i el era... etcetera.

Despre rela¡iile lui Cålinescu cu unele femei ¿i cu so¡ia, G. Muntean ¿tie:

„– Cålinescu avea amorurile despre care se face caz, dar pe care le socot mai mult
platonice. Nu ca så-l apår, dar din câte mi-am dat seama. Mergând cu «Cronica
optimisului», dådeam ¿i peste câte una din aceste fiin¡e pe acolo, sau nimeream în
momente când doamna Cålinescu era trimiså la plimbare... Era o stare de tensiune.
Iva¿cu a råbufnit odatå. I-a zis direct: «Domnule, n-o mai altoi!» Cålinescu era pu¡in
de principiul lui Creangå cå femeia nebåturå e ca moara neferecatå. ªi-o fereca din
când în când...

– Adevårat?
– Da. Nu chiar s-o calce în picioare... Så-i ¿tie de fricå, cum s-ar zice.”

Ei, dacå o båtea, dar nu o cålca în picioare, cinste lui!
Så-l credem înså pe Muntean? Nu prea avem de ales, câtå vreme chiar

Alice-Vera î¿i aminte¿te:

„Mergem noi så-mi arate Capela Sixtinå. Am intrat în capelå. Aveam un basc, a¿a,
pus pe-o parte. Capela era plinå de lume! ªti¡i cum e în Capela Sixtinå, cå n-ai loc
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deloc..., englezi..., toate neamurile acolo. Zice el: «Leonardo da Vinci ¿i-a fåcut portretul,
îl vezi?» «Nu-l våd». «Uitå-te-n partea aia.» Pe urmå l-am våzut eu... dar cu Cornelia
l-am våzut. Zice: «¥l vezi? Uite-l colo, mic, a¿a, portretul lui, fåcut între ålea!» «Nu-l
våd!» Cine dracu m-a pus så spun a¿a... ªi când mi-a ars o palmå, mi-a sårit basca pe
partea cealaltå!”

Despre cât de modest era Cålinescu aflåm ¿i de la Ion Chi¡imia, care se
confeseazå aceluia¿i I. Opri¿an:

 „– Cineva mi-a istorisit de un incident care s-ar fi petrecut la o månåstire în
legåturå cu lucrarea dumneavoastrå despre ªtefan cel Mare. Cå un cålugår v-ar fi
acordat mai multå importan¡å decât lui Cålinescu ¿i Profesorul ar fi fost afectat.

– Da. S-a supårat. Asta s-a petrecut în satul Densu¿. ¥ntr-adevår, când a aflat
preotul, a venit la mine, mi-a dat mâna... Cålinescu s-a fåcut foc. La drept vorbind, nu
era o ambi¡ie. Era just. El era directorul Institutului, el conducea aceastå excursie...
Preotul, nefericitul, nu ¿tia cå el este directorul Institutului, cå altfel, sunt convins cå i
s-ar fi adresat întâi lui.”

 „– S-a fåcut, de exemplu, foc, când Bistri¡eanu trebuia så se întoarcå la Bucure¿ti,
dintr-o excursie, pentru cå avea obliga¡ii profesionale la catedrå. De altfel, atunci s-a
supårat ¿i pe Papadima, dar l-am convins cå Papadima n-a mers cu noi pentru cå era
bolnav. Dar când a aflat cå Bistri¡eanu vrea så se întoarcå la Bucure¿ti pentru treburile
Catedrei, a spus: «Dar eu ce sunt aici? Sunt cantitate neglijabilå? Se pleacå pentru un
alt profesor ¿i Cålinescu poate så råmânå în drum? Atunci pute¡i pleca cu to¡ii ¿i
råmân singur?!» L-am convins pe Bistri¡eanu så nu mai plece.

– Dar nu l-a dat jos din ma¿inå?
– Stai! Stai! Stai! Dupå ce l-am låmurit pe Bistri¡eanu så nu mai plece ¿i i-am

aråtat lui Cålinescu cå Bistri¡eanu s-a hotårât så råmânå, am crezut cå totul s-a lini¿tit.
Dar, a doua zi, când – plecând de la Putna, spre o månåstire, spre Moldovi¡a – Bistri¡eanu
s-a dus så dea telefon spre a anun¡a cå nu mai sose¿te la Bucure¿ti (fapt pentru care
eram foarte bucuros), ne-am trezit cu bagajele lui Bistri¡eanu date jos din ma¿inå.
De altfel, ¿i secretara a fost datå jos din ma¿inå, cåci ¿i ea voia så plece ¿i i-a spus:
«Acum po¡i så pleci! Nu mai am nevoie de dumneata». ªi-a råmas acolo, ¿i-a plecat
la Bucure¿ti.”

 „¥n al doilea rând, mi s-a pårut cå lucrul cel mai neplåcut, pentru el, era så se
vadå înconjurat de ni¿te egali... Din punctul åsta de vedere, a încercat så-i facå neplåceri
lui Perpessicius.”

 „Atitudinea lui era a unui director care vrea så introducå timorarea.”

G. Muntean mai spune despre „¿eful” Cålinescu:

„Dacå uneori apuca så zicå ceva, era greu så-l tragi din drum, chiar dacå sersiza
cå n-are dreptate. De regulå, asemenea reac¡ii erau violente. ¥i spuneai: «Domnule
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Profesor, pânza asta-i verde». ªi el zicea: «Nu, e ro¿ie!» Era ca o durere care ¡â¿nea din
el, cå trebuie så-¿i recunoascå eroarea. Nu-i fåcea plåcere. Nu l-am våzut cerându-¿i
scuze, în anii cât am stat lângå el! Nu ¿tiu dacå avea chiar con¿tiin¡a infailibilitåii,
dar con¿tiin¡a valorii o avea” (subl. ns.).

De ce era a¿a? Poate pentru cå i se permitea. Cât prive¿te suportul politic,
când este întrebat de I. Opri¿an, D. Vatamaniuc råspunde tran¿ant:

„– ¥n spatele lui Cålinescu se afla Gheorghiu-Dej?
– Da, în spatele lui se afla Gheorghiu-Dej!
– M-am întrebat care era omul politic care îl sprijinea?
– Era Gheorghiu-Dej. El i-a fost recunoscåtor pentru acea campanie pe care a

fåcut-o Cålinescu la procesul lui Antonescu!” (I. Opri¿an, G. Cålinescu. Spectacolul
personalitå¡ii / „dialoguri adnotate”).


Dac-ar fi så facem scurta paralelå la care al¡ii ne obligå, privitor la autorul

injurioasei minciuni literaturizate intitulate Via¡a lui Mihai Eminescu am
constata:  tatål lui s-a sinucis;  Cålinescu însu¿i a fost internat în sanatoriul
de la Predeal, manifestårile lui fiind relatate de cei care îi erau apropia¡i (so¡ia:
„El era bolnav de nervi de când era student”), dar diagnosticul a fost ascuns;
 profitând de pozi¡ia socialå ob¡inutå prin comprimosuri jenante, î¿i ducea
„indivizii” så le dea câte o memorabilå pråjiturå, cå bani avea, slavå Domnului;
 uneori violent nu numai în vorbå, ci ¿i în faptå, î¿i teroriza subalternii ¿i
nu se sfia så-¿i plesneascå nevasta, chiar ¿i în public;  nu-¿i corecta erorile
(deci, putea tråi în minciunå);  s-a zbåtut continuu så iaså cât mai în fa¡å ¿i
så fie mereu aplaudat.

Câtå deosebire între un asemenea personaj sugrumat de propria-i
infatuare ¿i victima crimei lui literare – crimå încununatå cu premiu
academic! Ce imenså distan¡å între unul ca el, bob de lut lipit de lut, ¿i
înål¡imile eminesciene:

„De ce nu voi pentru nume, pentru glorie så scriu!
Oare glorie så fie a vorbi într’un pustiu?
Azi, când patimilor proprii muritorii to¡i sunt robi,
Gloria-i închipuirea ce o mie de neghiobi
Idolului lor închinå, numind mare pe-un pitic
Ce-o be¿icå e de spumå într’un secul de nimic.”

Ne oprim aici ¿i speråm så nu mai fim obliga¡i så deschidem acest subiect.
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TREZIªI-VÅ, BÅTRÂNÅ DOAMNÅ!

Meritå remarcatå constan¡a atitudinii Academiei Române fa¡å de „divin”:
înainte de 1940 i-a acordat Premiul Hamangiu (100.000 de lei, în 1936), iar
din 1948, de la 29 aprilie, luna în care tocmai începuserå ¿i lucrårile pe ¿antierele
de la Bumbe¿ti-Livezeni, l-a ales membru titular al Academiei, în care pe-
atunci dirija M. Roller, omul care, pânâ så se sinucidå (1958), a fåcut istoriei
na¡ionale un bine comparabil cu puroiul scurs din pana confratelui Robert
Rössler, autorul a¿a-numitelor „Studii române¿ti. Cercetåri asupra istoriei
vechi a românilor”. Peste nici patru luni, sim¡ind academicienii no¿tri
(„fosilele de la Academie”, cum le nume¿te Cålinescu, într-o epistolå din
iunie 1936 cåtre Al. Rosetti) cå, dacå nu fac ¿i acest pas, riscå så se ducå de
râpå ¿i artele ¿i ¿tiin¡ele în România, la 12 august, l-au avansat pe Cålinescu
„membru titular activ”. Utile, fosilele astea!

Aparent, nimic ciudat, consecven¡a fiind o virtute. ¥n cazul nostru înså,
este vorba de decizii luate sub regimuri care se luptaserå pe via¡å ¿i pe moarte.
Se poate spune: tocmai asta e o dovadå cå Academia, Båtrâna Doamnå a
culturii române, ar fi apoliticå. Ce glumå! Dacå ar fi scåpat de influen¡ele (ca
så nu spunem dictatura) politicului, aceastå orgolioaså institu¡ie ¿i-ar fi permis
så vorbeascå liber ¿i despre al¡ii, dar ¿i despre sine. Acum un secol, sub
acoperi¿ul ei se înfruntau oameni ca Ha¿deu ¿i Maiorescu, aståzi nu ¿tim
dacå ¿i cine mai polemizeazå, dar observåm cå, doar pentru simple schimburi
de idei, nu e neapårat nevoie så fiin¡eze pe banii Statului încå o institu¡ie, cu
înrâurire atât de anemicå asupra vie¡ii societå¡ii noastre. Iar când gireazå ¿i
mari neadevåruri, din ipotetic factor de echilibru ¿i progres devine real pericol,
ca orice model strâmb.

De Academie suntem obliga¡i så vorbim în prezenta noastrå anchetå
jurnalisticå, pentru cå, în cazul Eminescu, ea nu a dovedit dreaptå judecatå.
ªi continuå så fie la fel de echivocå în solu¡ii. Nu ¿tim exact ce reprezintå
domnii dintre zidurile ei pentru cultura na¡ionalå, dar ¿tim cå nu e mai cruntå
ironie pentru un scriitor decât a-l îngropa în propria-i crea¡ie, deasupra lespezii
a¿ezând bustul tipografului!

De la Academie multe sperå românul obi¿nuit, care o prive¿te cu respect,
dus pânå aproape de un soi de teamå misticå fa¡å de suprema competen¡å.
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15 = 21= 25 = ?

15

21

25

..............................................................................................

Dr. Dorina N. Rusu, autoarea Dic¡ionarului
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ªtim în ce scop a fost înfiin¡atå, dar nu mai e deloc la fel de clar ce vrea
aståzi cu adevårat aceastå institu¡ie de la noi, dupå cum noi nu ¿tim ce så-i
cerem. Teoretic, acolo sunt concentrate marile for¡e de inteligen¡å ale
Na¡iunii. Dea Dumnezeu a¿a så fie! Problema este cå n-am auzit ca Academia,
care-ar putea fi un fel de Bisericå laicå, så se fi implicat frontal ¿i crucial în
chestiunile importante ale acestui neam. N-am auzit ca de acolo så fi venit
totdeauna ¿i cele mai în¡elepte sfaturi.

Dar de ce ne-am mira, când Academia, pårând lovitå de amnezie totalå,
¿i-a creat ¿i ¿i-a roman¡at mitul propriilor fondatori. Falså temelie, discutabil
prestigiu. Academia Românå s-a înfiin¡at pe bani stråini, iar primii ei membri
n-au fondat nimic, fiind numi¡i, asemenea unor func¡ionari la primårie, ¿i
având o sarcinå preciså, pe care nici måcar nu ¿i-au ales-o singuri. Din
motive care ne scapå, în locul acestui adevår simplu, cu nimic înjositor, a
fost aleaså formula fondatorilor. Asupra numårului acestora încå par a mai fi
controverse. Bunåoarå, în lucrarea Membrii Academiei Române. 1866 – 1999.
Dic¡ionar ne sunt oferite trei cifre: 16, 21 ¿i 25. Concret: 1) fotografia care îi
înfå¡i¿eazå pe „Membrii Societå¡ei academice române” cuprinde doar 16
chipuri, 2) în Cuvânt înainte, domnul pre¿edinte Eugen Simion se referå la
„cei 21 de fondatori” ¿i 3) Dr. Dorina N. Rusu (autoarea numitului Dic¡ionar)
întocme¿te o listå cu „Membrii fondatori”, care con¡ine 25 de nume
a¿ezate alfabetic. Cei 25 au fost numi¡i la patru date diferite: în 1866, la
22 aprilie ¿i la 11 iunie, iar în 1867, la 2 iunie ¿i 20 iulie. Asemenea stranii
cumulåri de membri fondatori amintesc neplåcut de mult de majorårile de
capital prin emisiune de ac¡iuni la o societate comercialå. Cam multe petice
la un singur sac!

Informa¡ia, nervul puterii arbitrare

¥n mod firesc, documentarea necesarå anchetei noastre jurnalistice ne
obligå så mai aruncåm privirea ¿i asupra unor pagini de pe Internet. A¿a am
ajuns la numårul din iunie 2003 al publica¡iei Lumea copiilor, ziså „revista
celor mici”. Ce gåsesc autorii necesar så transmitå popula¡iei din grådini¡e ¿i
elevilor din primele clase? De pildå, domnii cu babe¡icå la gât ¿i fra¡ii lor
care asudå fåcând bastona¿e sunt învå¡a¡i cå Eminescu a urmat „clasa a III-a ¿i
a IV-a la ¿coala «National Hauptschule» din Cernåu¡i, apoi este înscris la
«Ober-Gymnasium» din acela¿i ora¿”, cå „învå¡åtura nu prea se potrivea
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cu firea sa zbuciumatå ¿i zburdalnicå” (deci: så facå sau så nu facå ¿i ei ca
el?) ¿i cå a continuat „studiile ca «privatist» (un fel de student la facultate
particularå)”. Spre marea lor satisfac¡ie, ¡âncii aflå cå Eminescu a debutat
„în revista «Convorbiri literare» cu poezia «Venere ¿i Madonå». Publicå
apoi «Epigonii», «Fat-Frumos din lacrimå», «Mortua est», «¥nger de pazå»
¿i îl recomandå pe Slavici celor de la revista «Junimea»”.

Urmeazå douå paragrafe bine împånate cu titluri de poezii, lipsind doar
referirile la Shopenhauer ¿i citatele din Homer – în greacå, desigur.

Mai departe:

„Un an mai târziu, dupå ce demisia de la «Timpul» nu îi este acceptatå, Eminescu
då primele semne de boalå, fiind internat – pe 28 iunie 1883 – la sanatoriul doctorului
ªu¡u. Sfâr¿itul aceluia¿i an aduce apari¡ia primului volum din poezia lui Eminescu,
prefa¡a fiind semnatå de Titu Maiorescu. Volumul con¡inea poeziile publicate anterior,
plus încå 26 de crea¡ii lirice noi, iar pe coperta interioarå scria «1884 – POESII».
(Deci „1884" face parte din titlu? – n. ns.)

Internat în continuare la sanatoriu, Eminescu este zdruncinat de aflarea unei alte
(?) ve¿ti proaste: moartea tatålui såu (pe 8 ianuarie 1884). ¥n septembrie, deoarece
starea sånåtå¡ii se îmbunåtå¡ise, participå la banchetul anual al «Junimii» ¿i este
numit subdirector la Biblioteca Centralå din Ia¿i. Nu trec, înså, nici douå luni, ¿i
Eminescu se interneazå din nou, de data aceasta la Spitalul «Sf. Spiridon» din Ia¿i,
unde este vizitat – printre al¡ii – ¿i de Alexandru Vlahu¡å. ¥n 1885 este tipårit al doilea
volum de poezii ¿i, separat, în «Convorbiri literare», apare «Sara pe deal». Dupå un
tratament la Balta-Liman, se întoarce în Iasi ¿i continuå activitatea la bibliotecå...
Boala, totu¿i, revine. Dupå tratamente la båile Repedea (lângå Ia¿i), urmeazå internarea
la ospiciul Månåstirii Neam¡, apoi – în urma unui consult în Ia¿i – este trimis în
stråinåtate, la Halle, pentru a fi tratat de ni¿te doctori
speciali¿ti.”

Nu mai pierdem vremea comentând toate
erorile, mai mici sau mai mari, mul¡umindu-ne
så spunem cå al doilea paragraf este astfel
conceput, încât sugereazå continuitatea „bolii”
declan¿ate în 1883. Cauzele? Nici nu mai
conteazå.

Acest text ne aduce aminte de prima vizitå
fåcutå la Chi¿inåu ca gazetar, curând dupå
1990. Nu în¡elegeam atunci de ce majoritatea
moldovenilor întâlni¡i dincolo de Prut priveau
cu interes rece pe to¡i cei din România. (Aståzi,
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ostilitatea lor pare a fi ¿i mai mare.) ªi mai ciudat era cå nu-¿i motivau
atitudinea – mul¡i nici n-o recuno¿teau (dar nici nu se stråduiau så ne convingå
cå am gre¿i). Am priceput totul doar dupå ce m-am uitat prin manualele lor
¿colare ¿i dupå ce unul dintre ei ¿i-a cålcat pe inimå ¿i ne-a adus aminte de
vara lui 1940. Nu comentåm aici dacå au sau nu dreptate, dar pozi¡ia lor este
în logica firii. ªi ne ajutå så în¡elegem sensul adânc al afirma¡iei: „informa¡ia
este putere”. Acolo unde copiii sunt crescu¡i în regim de pui de Crevedia,
otrava neadevårului fåcând parte din hrana lor zilnicå, minciuna se va instala
atotståpânitoare, adevårul devenind folclor. Practic, trecutul piere.

¥n general, folosirea Internet-ului presupune asumarea a tot soiul de
riscuri, inclusiv cele privitor la exactitatea informa¡iei, pe aceastå cale
putându-se planta ¿i dezinformåri periculoase.

Ce så facå Academia Românå? Nu ne permitem så-i dåm sfaturi, dar
¿tim cå simpla de¡inere a celor mai mari depozite de carte, de manuscrise ¿i
de periodice din ºarå o obligå så intervinå în general, ¿i în particular în cazul
lui Eminescu, cåci pe site-ul Bibliotecii Academiei Române, jumåtate din
prezentarea fåcutå la Istoric sunå astfel (sublinierile ne apar¡in):

„Beneficiarå a depozitului Legal din 1885, are în atribu¡iile sale publicarea
bibliografiei retrospective a cår¡ii ¿i periodicelor române¿ti, precum ¿i a unor
bibliografii speciale, cum ar fi Bibliografia Mihai Eminescu sau Bibliografia
Råzboiului de Independen¡å, servind documentarea ¿i cercetarea asupra ¿tiin¡ei ¿i
culturii române.

Fondurile sale se cifreazå la peste 10 milioane de unitå¡i, dintre care 3.600.000
monografii ¿i 5.300.000 publica¡ii seriale.

Colec¡iile speciale, aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române, îi asigurå
acesteia un loc de frunte printre institu¡iile de acest fel din România. Dintre ele, colec¡ia
de manuscrise este cea mai bogatå din tarå, iar colec¡iile Cabinetului de Stampe, cele
ale Cabinetului de Numismaticå, Cabinetului de Muzicå ¿i Cabinetului de Hår¡i sunt
adevårate puncte de referin¡å în domeniu” (text preluat, indicå site-ul,  „din vol. Acad.
Duiliu Marcu: ARHITECTURA; Bucuresti, Ed. Tehnicå 1960, p, 395").

Inestimabila sa avere informativå îi impune så facå ¿i altceva decât så o
¡inå sub cheie. Nimeni nu-i cere så emitå sentin¡e, cåci nu asta e menirea ei.
Dar a nu-¿i revizui propriile judecå¡i de valoare atunci când apar dovezi cå a
gre¿it e intolerabil. Prin for¡a lucrurilor, Academia Românå este institu¡ia cea
mai aptå pentru ca, prin tipårituri, suporturi magnetice de orice fel sau site-uri,
så punå la dispozi¡ia publicului (singurå sau în colaborare – de exemplu, cu
Arhivele Statului) informa¡ii primare privind, de pildå, persoane ¿i evenimente
controversate (adicå fa¡etele adevårului), fotografii autentice ori trucate ale
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marilor personalitå¡i, precum ¿i liste cu marile falsuri dovedite ca atare. Suntem
convin¿i cå dupå numai o lunå speciali¿tii institu¡iei (academicieni sau nu)
ar putea oferi un numår impresionant de date sistematizate tematic, creându-
se astfel nucleul unui centru informativ, pe care så-l viziteze oricine înainte
de a-¿i începe documentarea. Fårå a fi obligatå så impunå concluzii, Academia
poate deveni un credibil factor de echilibru, parte într-adevår vie a societå¡ii.
Altminteri, prin lipså de implicare ¿i de competitivitate, ne aminte¿te de
Cålinescu, care vorbea de „fosilele” ei.

Desigur, înainte de a ajuta pe al¡ii, Academia trebuie så se ajute pe sine,
cåci nu ¡ine la sânu-i bogat numai oameni one¿ti sau pricepu¡i. Dovadå,
ultimul volum din OPERE (XVII).

Iatå despre ce este vorba.
¥n anul 2000, declarat chiar Anul-Eminescu, Academia Românå a pus

în circula¡ie un CD-ROM, a cårui prezentare graficå de vede în facsimil.
CD-ul nu este numai greu de folosit, dar are ¿i un con¡inut straniu, dat

fiind enun¡ul de pe copertå: „M. Eminescu
 OPERE // Vol. XVII. Bibliografie // Partea
I (1866 – 1938)”. Din întreaga lui capacitate,
bibliografia ocupå doar circa 4 la sutå, iar în
jur de 3 la sutå revin unor pagini facsimilate
din volumul Poesii, prefa¡at de Maiorescu.
De ce tocmai aceastå edi¡ie, pe care
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Eminescu a urât-o? Tot din considerente care ne scapå, nu sunt integral
prezentate în facsimil nici måcar versurile grupate la op¡iunea Poezii ilustrate
grafic ¿i sonor, de¿i programul are ¿i o facilitate expreså de a „întoarce pagina”
(facilitate a cårei prezen¡å trebuie så o ghice¿ti). Bunåoarå, Luceafårul este
recitat integral, dar facsimilele cuprind doar 14 strofe (primele ¿i ultimele
douå pagini, a¿a cum apar în edi¡ia Maiorescu).

Doina este reproduså, dar nu este recitatå, probabil, din motive similare
celor care au fåcut ca decenii în ¿ir så fie interziså. Interzicerea ei în a doua
jumåtate a veacului trecut n-a fåcut decât så continue o situa¡ie instauratå în
1895 ¿i respectatå ¿i de O. Minar, care în Programa analiticå pentru
bacalaureat din 1933 – vezi Colec¡ia de legisla¡ie ¿colarå – ocole¿te Doinå.
De aceea, G. ªtrempel are dreptate când afirmå cå „în 1950, el [Eminescu]
nu era prea iubit” de cåtre oficialitå¡i, dar adevårul este cå situa¡ia din 1950
nu a fost deloc ceva nou, ci o veche mo¿tenire.

Revenim la CD-ul nostru. Când atacå Scrisoarea III, recitatorul începe
cu „Un sultan dintre aceia...”, dar înregistrarea se încheie cu versul: „Ear în
urma lor se-ntinde falnic armia românå”, eliminându-se a¿adar exact partea
cenzuratå încå din secolul al XIX-lea. ¥ntr-un cuvânt, nimic nou. Avem
convingeri (sau obliga¡ii?) ¿i le repectåm.

Dacå pentru versurile lui Eminescu nu s-a gåsit destul spa¡iu pe CD, în
schimb, 76 de procente din capacitatea acestuia au fost alocate unor fi¿iere
audio: 9 cântece pe versuri de Eminescu, 27 de poezii recitate (unele
fragmentar), prefa¡å ¿i prezentare (ca pentru analfabe¡i), iar 13 procente
revin unor clip-uri banale (mul¡i copii pot face lucruri mai interesante ¿i
superioare calitativ).

Cine cântå pe CD-ul Academiei? Diver¿i, singura melodie cu adevårat
inspiratå pårându-ni-se a fi cea a trupei Mondial (Atât de fragedå) – din
påcate, înregistrarea este de foarte slabå calitate. Cine cite¿te? Preferåm så
nu dåm nume. Spunem doar cå este vorba de vechi mon¿tri sacri ai scenei
române¿ti, înregistra¡i cu decenii în urmå. ¥n cele mai multe cazuri
båtrânicioase, uneori parcå muribunde, când nu par ecouri dintr-un co¿mar
al lui Bacovia, råmas brusc fårå apå, vocile amintesc de fatali¿ti fali¡i care
zac la pat råpu¿i de dureri de ¿ale. De¿i personalitå¡i foarte puternic
individualizate pe scenå, când recitå din Eminescu, seamånå între ei nea¿teptat
de mult, parând så fi avut un regizor care ¡inea mor¡i¿ så dea o anumitå

fa¡adå complexului Eminescu, cât mai mohorâtå. Så fie totul doar rodul
momentului istoric, pe-atunci pretinsul pesimism eminescian fiind sus¡inut
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cu ¿i mai mare îndåråtnicie decât aståzi, când G. ªtrempel ¿i cei condu¿i de
dumnealui în fructuoase „¿edin¡e de discu¡ii” se numårå printre pu¡inii care
gåsesc la un Eminescu al lor doar „triste¡ea ¿i strålucirea lui”? De-aici
sobrietatea morbidå, monotonia exasperantå?

Pe acela¿i CD intitulat M. Eminescu  OPERE // Vol. XVII. Bibliografie
gåsim ¿i o stupefiantå prezentare radiofonicå a basmului Fåt-Frumos din
lacrimå. Dramatizat tot de un nume destul de sonor în bran¿å, ciobul de
basm începe abrupt, de undeva dinspre ultimul sfert al textului, de la
cuvintele: „El se urcå pe cal cu buzduganul de-a umere”, ¿i se încheie dupå
mai bine de trei minute ¿i jumåtate cu un încurajator nechezat de cal. Curat
Anul Eminescu!

Excep¡ionale så fi fost interpretarea actorilor, muzica ¿i vocile cântåre¡ilor
ori dramatizarea basmului, tot nu aveau ce så caute în OPERE. XVII, care nu
e totu¿i o casetå pirat, ci unul dintre volumele care încheie a¿a-numita edi¡ie
Perpessicius. Alåturi de Bibliografia eminescienå puteau sta falsurile
depistate, facsimile ale unor documente sau opiniile unor oameni de culturå,
care se rostesc avizat despre Eminescu ¿i opera lui (sunt atâ¡ia), Eminescu
cântat sau recitat putând face obiectul unui CD special.

¥n sfâr¿it, CD-ul Academiei folose¿te pentru comprimarea fi¿ierelor un
format tipic CD-urilor audio ¿i pe care-l putem în¡elege atunci când ar fi
vorba de Pavarotti sau de Maria Calas, dar nu ¿i în cazul unor func¡ionari,
care numai privighetori nu-s. Nu vrem så se în¡eleagå cå am fi împotriva
înregistrårii vocii domnului G. Strempel cale de 6 minute, cu banii sponsorilor
sau chiar cu ai Statului, dupå cum n-am avea nimic împotrivå ca pentru asta
så fie ¿i plåtit, cåci e munca dumnealui. Dar ca înregistrarea respectivå så
ocupe de 150 de ori mai mult decât întregul volum Poesii ni se pare un pic
exagerat, deoarece dacå ne-ar întreba cineva ce anume preferåm så gåsim
într-o lucrare declaratå ca fiind închinatå lui Eminescu ¿i apårutå în Anul

Eminescu: opera acestuia sau glasul unui func¡ionar al  Bibliotecii Academiei
Române, în nici un caz nu am alege a doua variantå.

Calitatea produsului academic poate fi apreciatå ¿i prin compara¡ie. Tot
în 1999-2000, cei de la Petar Software din Boto¿ani au lansat pe pia¡å un
excelent CD care cuprinde, paginå cu paginå, primele 16 volume din OPERE
¿i fa¡å de care – ¿i ca graficå, ¿i ca gândire, ¿i ca programare – oferta Academiei
Române råmâne o modestå încropire de garsonierå confort IV. Un exerci¡iu.
Påcat de munca majoritå¡ii bibliografilor (se va vedea imediat de ce subliniem
cå nu ne referim la to¡i).
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Cine folose¿te Internet-ul ¿tie cå aståzi circulå ¿i o alcåtuire cuprinzând
Poeziile edi¡iei princeps ale lui Eminescu. Are 0,2 MB, pe un CD cu capacitatea
celui lansat de Academie încåpând trei mii de asemenea fi¿iere – adicå tot
atâtea cår¡i de mårime egalå. Totodatå, programul folosit pentru a-l deschide
permite între altele adnotarea pe marginea textului, cåutarea anumitor cuvinte
sau marcarea ¿i copierea strict a pasajelor care intereseazå (nu ca în cazul
CD-ului Academiei, unde vrei doar un rând ¿i ¡i se dau zeci de pagini, de nu
mai ¿tii cum så smulgi imprimanta din prizå). Varianta la care ne referim nu
prezintå în facsimil edi¡ia Maiorescu, ba nu-i publicå nici prefa¡a (dar asta nu
impieteazå, cåci nu Maiorescu este autorul, iar prefa¡a nu  con¡ine adevårul).

 „Nestråmutat chiar în fa¡a eviden¡ei”

¥naintea CD-ului din 2000 a fost înså volumul tipårit în anul precedent.
Så începem cu Prefa¡a lucrårii. Semnatå ¿i cititå de G. ªtrempel, dateazå

din „noiembrie 1998", fiind, se pare, prima realizare audio a Colectivului de
lucru condus de domnia sa. Aici, domnul ªtrempel informeazå:

„Am urmårit câ¡iva ani buni colectivul de lucru ¿i am condus zecile de ¿edin¡e de
discu¡ii purtate asupra metodologiei adoptate, dar nu numai. ¥ntreaga grupare de
speciali¿ti, unii deta¿a¡i pentru necesitå¡i legitime, de la alte servicii, ¿i-a fåcut datoria,
dacå nu de dragul institu¡iei, întotdeauna, de dragul lui Eminescu, fårå îndoialå. Cåci
apropiindu-se, zi de zi, de triste¡ea ¿i strålucirea lui s-au deprins så-l iubeascå ¿i så-l
respecte.”

Ne bucuråm så citim ¿i så auzim cå Eminescu este atât de iubit la Academia
Românå ¿i nu conteståm cå grupul a tins in corpore spre el, dar dacå n-au
gåsit decât triste¡e ¿i strålucire, înseamnå cå au gre¿it drumul, „apropiindu-se, zi
de zi” de o iluzie. Precizårile directorului general al Bibliotecii Academiei
Române sunt înså binevenite, cåci nu-i råu så cunoa¿tem cât de târziu „s-au
deprins så-l iubeascå ¿i så-l respecte” anumi¡i cercetåtori pe Eminescu,
precum ¿i cine anume încå se mai numårå printre sus¡inåtorii teoriei privind
a¿a-zisul lui pesimism.

Iar dacå „La data apari¡iei ultimului volum (OPERE XV, 1993 – n. ns.),
bibliografia era terminatå în forma ei primarå, fiind necesare doar revizuiri,
rectificåri unele completåri” (G. ªtrempel, Prefa¡å vol. XVII), faptul nu prea
este de naturå så probeze iubire fa¡å de Eminescu. Ba nici måcar exces de
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pasiune profesionalå, cåci, totu¿i, între 1993 ¿i 1999 sunt 6 ani, iar lucrarea
are 11 autori ¿i 16 colaboratori, care doar inventariazå cår¡i ¿i articole, nu le
¿i scriu. Problema realå pare så fi fost una mai veche: nu s-au oferit bani

pentru aceastå muncå. (Nu acuzåm, dar nici nu acceptåm împåunåri
gratuite.) Nimeni n-a fost dispus så-¿i sacrifice timpul liber sau timpii mor¡i
de la slujbå, pentru bibliografia Eminescu. Explica¡ii de soiul: „între timp se
schimbase optica cu privire la planul lucrårii” sau „fluctua¡iile intervenite
în conducerea serviciului” nu rezistå, deoarece nu ¿efii redacteazå asemenea
lucråri, iar esen¡ial nu era modul în care avea så fie organizat materialul, ci
existen¡a lui. Fi¿ele nu sar singure de la locul lor când se schimbå directorii,
iar criteriul cronologic a existat dintotdeauna ¿i mai mereu a dat roadele cele
mai bune. ¥mpår¡irile tematice ¿i indexurile (oricâte), puteau fi (oricând ¿i de
oricine) grupate la încheiere, con¡inând trimiteri la paginile din volum. Oricum,
pânå în 1889 firul vie¡ii lui Eminescu trebuia så se deruleze neîntrerupt,
astfel încât så poatå fi lesne sesizate contradic¡iile, reac¡iile la diverse
evenimente ori informa¡iile care dau de gândit. De altfel, a¿a cum se va
vedea, tocmai „optica cu privire la planul lucrårii” este cea care îndepårteazå
de adevåratul Eminescu.

Nu credem cå suntem de rea-credin¡å dacå aducem în discu¡ie realitå¡i
ocolite de al¡ii. ¥ntâi, amintim cå încå din 1960 (dacå nu anterior) Biblioteca
avea „în atribu¡iile sale” publicarea „unor bibliografii speciale, cum ar fi
Bibliografia Mihai Eminescu”, dar lucrul n-a demarat decât în 1965. Când
luåm în calcul faptul cå volumul în discu¡ie este rodul eforturilor unui „numår
apreciabil” de persoane (40, din 1965 pânå în 1999), care l-au produs muncind
24 ani în regimul trecut (1965-1989) ¿i al¡i 10 în cel prezent (1990-2000)
– din care 6 ani de „revizuiri, rectificåri, unele completåri” – ¿i când ¿tim cå
vor urma alte douå – poate chiar trei – lucråri similare, în¡elegem cå, la mai
bine de un secol de la stingerea sa, Eminescu încå mai asigurå o pâine
speciali¿tilor. Nu o spunem nici cu repro¿, nici cu invidie. Constatåm, pur ¿i
simplu ¿i ne gândim cå måcar pentru asta Eminescu merita så fie iubit ¿i
respectat de absolut to¡i autorii Bibliografiei.

Ilustra¡ia volumului XVII atrage ¿i ea aten¡ia. ¥ntâi, prin absen¡a unei
liste a facsimilelor inserate, apoi prin cele alese spre publicare (dintre toate,
cel mai util este acela care prezintå tomul întâi al lucrårii lui Eudoxiu
Hurmuzaki, Fragmente din istoria românilor [1879], deoarece dovede¿te
involuntar cå numele traducåtorului, Eminescu, nu apare, a¿a cum avea så
se întâmple cu Slavici, în volumele urmåtoare). Colectivul de autori prezintå
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capul de paginå al „ziarelor cu care polemizeazå Eminescu” ¿i al unor
publica¡ii stråine, dar li s-a terminat hârtia tocmai la Timpul!

Larghe¡ea cu care sunt prezentate lucrårile care literaturizeazå via¡a lui
Eminescu surprinde, deoarece nu la fel se procedeazå ¿i cu cele care publicå
documente autentice. Despre Cålinescu ¿tiam cå este marea slåbiciune a multora
din Academie. Dar Riria, cu penibilul ei „Dialog dramatic în 5 scene”,
intitulat Ultima razå din via¡a lui Eminescu? Sunt atât de meritorii romanele
Bålåuca ¿i Mite, scrise de E. Lovinescu cu neîmplinita speran¡å declaratå cå
va eclipsa monografia lui Cålinescu? Au extaziat publicul romanele semnate
de Cezar Petrescu (Luceafårul, Nirvana ¿i Carmen Saeculare, unite sub titlul
generic Romanul lui Eminescu)? Ce criteriu a operat pentru a aduce în fa¡å
lucråri ¿tiute ca fiind nu doar partizane, ci ¿i siropos literaturizate, toate
provocând polemici aprinse la apari¡ie? De ce Academia Românå prezintå
numai lucrårile uneia dintre taberele care ¿i l-au disputat pe Eminescu?

Detaliu interesant, Riria apare în volum, dar este eliminatå pe CD, unde
locul ei e luat de doctorul C. Vlad, cu textul såu profund denigrator (Mihai
Eminescu din punct de vedere psihanalitic), scris în mare måsurå pe baza
monografiei „divinului”. (Strict informativ, pentru cå se potrive¿te situa¡iei
¿i pentru cå din ra¡iuni copilåre¿ti DEX ¿i MDE au eliminat acest cuvânt: în
dic¡ionarul lui I. A. Candrea se precizeazå cå vlad „se zice cuiva care se
amestecå în vorba altora ¿i spune o prostie”.)

Din Låmuriri privind metodologia ¿i structura lucrårii aflåm:

„Din dorin¡a, altfel legitimå, de a descoperi ¿i aduce la luminå cât mai multe date
¿i imagini fotografice ale lui Eminescu, din entuziasm, nepricepere sau, uneori,
incorectitudine, au fost puse în circula¡ie, drept autentice, fotografii false (Caragiale
avertizeazå asupra acestei realitå¡i încå din 1892: „må revoltå ¿i scandalul cu portretele
¿i busturile puse fårå sfialå în circula¡ie ca fiind ale lui” [Douå note] – n. ns.). Astfel, în
1909, Octav Minar publica o fotografie a lui Eminescu la Månåstirea Neam¡ului, evident

M. Eminescu. OPERE , Bibliografie (volumul XVII), Partea I, 1999
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un fals grosolan, în care a fost folosit ultimul portret, cel din 1887. Faptul este cu atât
mai regretabil cu cât aceastå fotografie, pretins autenticå, a fost apoi luatå drept surså
de inspira¡ie pentru portrete în ulei (D. Stoica etc.). Dupå aproape 30 de ani, exegetul
lui Eminescu, George Cålinescu, va publica, în 1938, cu tonul autoritar pe care doar
entuziasmul descoperirii îl poate justifica, o fotografie a poetului la tinere¡e care,
dupå cum s-a dovedit, îl reprezintå pe Constantin Bålånescu, actor ie¿ean, binecunoscut
în epocå. Nestråmutat chiar în fa¡a eviden¡ei, George Cålinescu va reproduce fotografia
¿i dupå publicarea unor argumente peremptorii ale neautenticitå¡ii ei, fiind reluatå
de editori ¿i în edi¡iile postume criticului (subl. ns.).

Socotim inutil a zåbovi asupra imaginii de pe coperta volumului Eminescu de
Octav Minar, apårut la Bucure¿ti în 1935, ¿i care reprezintå un copil de 4-5 ani a¿ezat
pe un fotoliu, faptul putând crea neplåcute confuzii.” (Nu în¡elegem ce „neplåcutå
confuzie” ar putea provoca fotografia unui „copil de 4-5 ani” ¿i credem cå, dimpotrivå,
tocmai aceste falsuri ar trebui inventariate ¿i publicate rapid, pentru ca publicul neavizat
så nu poatå fi påcålit de tot soiul de escroci.)

Ne bucurå cå Academia recunoa¿te nestråmutarea lui Cålinescu, dar nu
¿i faptul cå ea, depozitara tuturor manuscriselor eminesciene, nu ac¡ioneazå
în nici un fel pentru a stopa perpetuarea falsurilor. Am prefera fapte, nu
lacrimi uscate, cåci dacå fiecare continuå så facå råu altora, scriind ce vrea
despre ace¿tia chiar dupå ce îi sunt aduse „argumente peremptorii” cå gre¿e¿te,
vina nu mai e atât a lui, cât a celorlal¡i. A råmâne „Nestråmutat chiar în fa¡a
eviden¡ei” nu-i semn bun pentru nimeni – psihiatrii pot da detalii. Iar dacå
pânå ¿i aståzi Academia Românå încearcå så îndulceascå situa¡ia neverosimilå
mai sus relatatå, „entuziasmul descoperirii” devenind scuzå pentru
promovarea neadevårului, lucrurile sunt chiar foarte grave.

¥¿i imagineazå cumva Academia Românå cå, recunoscând o seamå de
lucruri evidente printr-un mic text citit de foarte pu¡ini, se acoperå
moralmente? Pasivitatea acestei institu¡ii fa¡å de încåpå¡ânarea „divinului”
surprinde ¿i nu tocmai, pentru cå, la urma urmei, are ea cåderea moralå så-l
denun¡e pe Cålinescu ca „nestråmutat chiar în fa¡a eviden¡ei”, câtå vreme
procedeazå similar? Nu „nestråmutatå” a råmas ¿i ea atunci când felurite
semnale critice – inclusiv ancheta noastrå jurnalisticå – i-au prezentat atâtea
alte eviden¡e? Dacå socote¿te cå noi nu am avea „argumente peremptorii”,
de ce nu dovede¿te cå am gre¿i? De ce nici måcar nu redeschide subiectul?
Så nu te-ntrebi: Academia Românå a fåcut jocul lui Cålinescu sau, dimpotrivå,
Cålinescu a fåcut jocul Academiei Române, care l-a ¿i premiat?

Dar toate acestea pot fi socotite fleacuri, comparativ cu faptul cå
Bibliografia din 1999, care trebuia (¿i putea) så fie neutrå, se dovede¿te mai
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mult decât tenden¡ioaså în oglindirea adevårului privind îndeosebi destinul
gazetarului ¿i cetå¡eanului Eminescu. Este de naturå så inducå în eroare
prin sugestie, prin omisiune, prin minciunå ¿i, nu în ultimul rând, prin
prezentarea propagandisticå a unor autori prefera¡i.

Zosin, denigratorul lui Eminescu,
råsfå¡atul bibliografilor

¥n sumarul volumului XVII al OPERE, la „Referin¡e despre via¡a ¿i opera
lui Mihai Eminescu”, un subcapitol trateazå „Reflectarea sa în literaturå”
(care „sa”? via¡a sau opera?). Aici, de pildå, un anume M. Codreanu apare
la pozi¡ia 5860 cu propriul volum de versuri numai ¿i numai pentru cå, ne
anun¡å Colectivul academic, cartea lui este „dedicatå memoriei lui M.E.” ªi,
spre ¿tiin¡å, se precizeazå ¿i tipografia implicatå în demers: H. Goldner, 1901.
Oare chiar se poate reflecta Eminescu în literaturå printr-o simplå dedica¡ie?
Este dedica¡ia literaturå?

Dispropor¡ionat de multå aten¡ie se acordå ¿i Mitei Kremnitz. Bunåoarå,
la pozi¡ia 5834 este anun¡at:

„GEORGE ALLAN [KREMNITZ, MITE]: Fluch der Liebe! [Blestemul iubirii]
Novellen von... Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich, 1881, 190 p.

Volumul cuprinde nuvela Das Liebebild în care i se face o caracterizare lui
M.E., p. 44–93.”

Nu ¿tim nici cum demonstreazå autorul men¡iunii cå Mite l-ar caracteriza
pe Eminescu, nici dacå e de bine sau de råu. La pozi¡iile 13275 ¿i 14563

(care au con¡inut aproape identic), sunt enun¡ate principalele subiecte abordate
de Cålinescu într-un articol. Mite figureazå doar pentru cå, zic autorii
Bibliografiei: „muza poetului din Atât de fragedå ¿i Bogdan Drago¿ (1876),
presupune a fi Mite Kremnitz”. Dacå este firesc så fie men¡ionate paginile
con¡inând Amintiri fugare despre M. Eminescu (încredin¡ate fiului meu
adoptiv), nu ne par de folos ¿i referirile altora „la memoriile lui Mite Kremnitz”
(11814, de pildå), cåci a¿a, din referire la referire, împovåråm la nesfâr¿it (¿i
degeaba) rafturile bibliotecii.

Cei care au produs Bibliografia Eminescu par så fi uitat cå mass media
cuprind ¿i radioul ¿i televiziunea. Våzând ciudatele criterii aplicate pânå acum,
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suntem curio¿i cum se vor descurca în bibliografiile urmåtorilor ani cu sutele
de mii de „referiri din referiri” fåcute de cine vrei ¿i cine nu vrei prin aceste
douå canale de informare.

Toate exemplele de mai sus ar putea fi socotite nesemnificative, dacå
situa¡ia nu s-ar repeta ¿i în cazul altor autori. Reamintim titlul volumului:
„BIBLIOGRAFIE. Via¡a – Opera. Referin¡e”. Este vorba de via¡a ¿i de opera
reale, nu de fic¡iuni. „Referin¡ele”, o aratå ¿i titlul, privesc – ¿i ele – strict
„via¡a ¿i opera” aceluia¿i Eminescu. ¥n consecin¡å, subcapitolul Reflectarea
sa în literaturå trebuia så fie un apendice al lucrårii, cåci între scrierea unui
roman despre Eminescu ¿i crearea unui bust mai mult sau mai pu¡in stilizat
nu diferå decât mijloacele de exprimare. Romanele pornesc de la unele fapte
din via¡a lui Eminescu, dar råmân opere doar inspirate dintr-o realitate

obiectivå, cuprinzând în propor¡ii variabile adevår ¿i minciunå. Oglindirea
în literaturå poate alcåtui, a¿adar, un capitol distinct, plasat în anexa lucrårii,
nicidecum în miezul acesteia, astfel încât cel mai pu¡in avizat nu mai ¿tie ce
este autentic ¿i ce nu. (Statutul de critic literar al lui Lovinescu, de pildå,
poate induce ¿i mai mult în eroare). Romanul, nuvela ori schi¡a inventeazå
personaje care pot aminti de anumite persoane, dar nu sunt biografii sau
studii lucide asupra personalitå¡ii cuiva. De altfel, Colectivul de autori ne
informeazå (5988) cå dupå apari¡ia romanului lui Lovinescu, în articolul
Psihologia eroticå a lui Eminescu (Rampa nouå ilustratå,  25 decembrie 1934),

„Autorul afirmå, printre altele, cå bazându-se pe memoriile lui Mite Kremnitz, a
încercat så defineascå psihologia eroticå a lui M.E., în romanul Mite.”

De la o asemenea documentare, ce rezultate puteam a¿tepta?
„Reflectarea” se face la mâna a doua, pornind de la o altå „reflectare”, puså
pe hârtie de o femeie nemul¡umitå. Inevitabil, înainte ¿i dupå publicarea
unui roman, în gazete apar tot felul de ¿tiri, se stârnesc polemici. A¿a s-a
întâmplat, de exemplu, ¿i cu romanul Mite. Reac¡ia presei poate folosi celor
care vor så scrie despre Lovinescu, dar nu-i ajutå cu nimic pe cei interesa¡i
de Eminescu, întrucât nu existå nici o legåturå între „via¡a ¿i opera” acestuia
din urmå ¿i a¿a-numitele „anticipåri” privind ba faptul cå „E. Lovinescu
scrie la Fålticeni romanul Mite” (5970), ba „apari¡ia, în toamnå, a cår¡ii lui
E. Lovinescu” (5971), ba cå „E. Lovinescu va publica: Dragostea lui
Eminescu” (5974), apoi iar cå „volumul urma så aparå la toamnå” (5976)
¿i din nou cå „se anun¡å apari¡ia, pentru luna noiembrie” (5977)? Culmea,
în pofida acestei aparente acribii, data exactå a lansårii romanului Mite nu ni
se face cunoscutå!
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Când în Bibliografia întocmitå de Academie numai asemenea
„anticipåri” ocupå vreo 20 de pozi¡ii, nu-i greu de bånuit cât spa¡iu tipografic
este rezervat comentariilor. ªi n-apucå så se încheie paginile cu ecouri la
Mite, cå totul este reluat – de data aceasta cap de afi¿ fiind celålalt roman al
lui Lovinescu, Bålåuca. Problema nu este aceea cå s-ar fi stricat prea multå
hârtie pentru Lovinescu, într-o carte dedicatå exclusiv lui Eminescu. Alte
lucruri supårå. De pildå, amestecarea informa¡iilor literaturizate cu cele reale.
Biografia roman¡atå poate fi plåcutå ¿i utilå, dar în cazul nostru ea nu a fåcut
decât så conserve vreme de peste un secol false impresii despre Eminescu.
¥n nefericitå competi¡ie cu Cålinescu, Lovinescu a inventat ce l-a dus mintea
¿i ce l-a låsat inima, dar ceilal¡i n-au tratat opera lui ca atare, ci au socotit-o
reconstituire a realitå¡ii, dându-i astfel o greutate pe care n-o merita ¿i
încurcând merele cu perele. Reac¡iile la apari¡ia romanelor lui Lovinescu nu
s-au limitat la analiza esteticå – aceasta nici n-a mai prea contat. Aproape
totul a fost raportat la percep¡ia individualå asupra subiectului (preexistentå)
¿i la fapte mai corect sau mai deformat cunoscute despre Eminescu, persoanå

devenitå personaj. Recenziile nu au adus nici un element nou privind via¡a
sau opera lui Eminescu, totul fiind o dezbatere sterilå, adesea dirijatå de
mama tiroidå. E greu så fii biograf, pentru cå e greu så vrei ¿i så po¡i så intri
în pielea ¿i în cugetul altcuiva. Ar putea spera un critic så în¡eleagå vreodatå
creatorul de geniu? Implacabil, Mite ¿i Bålåuca dovedesc cå nu. Probabil,
Lovinescu ¿tia asta ¿i de aceea nici nu s-a stråduit så slujeascå adevårul.

Fire¿te, cu Via¡a lui Mihai Eminescu, varianta Cålinescu, s-a procedat în
mod similar. Cartea (socotitå de Eugen Ionescu a nu depå¿i „tecnica unei
simple vie¡i roman¡ate cu unele date exacte”) a apårut în 1932, dar a început
så fie anun¡atå încå din toamna lui 1931. Care este rostul unor asemenea ¿tiri
de preså în Bibliografia Eminescu? Ce conteazå reclama de preså, pe marginea
unor lucråri încå netipårite? Nu e prea de-ajuns publicitatea fåcutå în epocå
unor critici literari certa¡i cu adevårul?

ªi mai neplåcutå este altå constatare: în vreme ce Colectivul de autori a
gåsit pentru romane câteva pagini în care så presare alternativ „recenzie
laudativå” ¿i „recenzie elogioaså”, accidental ¿i câte-o „recenzie criticå”
(recenzia nu este criticå prin defini¡ie?), a omis anumite texte publicate în
momente-cheie ale vie¡ii lui Eminescu. De asemenea, a putut så tipåreascå
facsimile dupå pagina de gardå a romanelor lui Lovinescu ¿i Cezar Petrescu
atât de defavorabile imaginii lui Eminescu, dar n-a socotit ¿tiin¡ific så ofere
facsimile dupå „documentele” lui Zosin, dupå manuscrisul lui Onicescu sau
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dupå acela al lui Bojeicu ¿i nici dupå documentele medicale ¿i poli¡iene¿ti-
administrative (care, dacå Eminescu a fost a¿a cum pretind dumnealor, era
obligatoriu så-i fie întocmite). Ce så facem cu recenziile laudative la adresa
unor scriitori care-au scris ce-au vrut despre Eminescu, când lipsesc piesele
nodale care i-au marcat acestuia destinul? Så nu te-ntrebi dacå nu cumva
unii din sau de pe lângå Academia Românå s-au contaminat de la cei cu
tendin¡e anti-Eminescu declarate?

Un articol precum: Chopin ¿i Mihail Eminescu din punct de vedere
medical chiar are ce cåuta la capitolul intitulat Personalitatea poetului? ªi
dacå s-a gåsit de cuviin¡å så se extragå poetul din întreg, de ce nu a fost
rezervat ¿i un subcapitol intitulat Personalitatea gazetarului? Pentru cå
Maiorescu reduce în 1889 opera lui Eminescu la poeziile pe care le-a publicat
el la Socec? Autorii Bibliografiei (1999) s-au mul¡umit så întocmeascå
subcapitolul „Jurnalisticå”, în care au copiat titlurile articolelor cuprinse în
volumele IX – XIII al OPERE. Nu gåsim înså o cât de micå explica¡ie privind
con¡inutul lor – måcar al celor mai importante. Criteriul care a fåcut ca pentru
Lovinescu så se facå precizåri de soiul: „se anun¡å apari¡ia, pentru luna
noiembrie”, de ce nu  a mai func¡ionat ¿i în cazul lui Eminescu, cel cåruia
– nu-i a¿a? – îi este închinatå lucrarea? Unde sunt, bunåoarå, referirile pe
care ziarul guvernamental Românul le fåcea atât de des la ceea ce scria
Eminescu în Timpul? De ce nu sunt men¡ionate polemicile lui Eminescu?
Pentru cå, vorba pre¿edintelui Academiei, am gåsi „utopia eminescianå”?
De ce nu suntem låsa¡i så apreciem singuri? De ce nu se acordå creditul
minim puterii noastre de a discerne?

Dar Eminescu nu este singurul la care se terminå generozitatea
Colectivului condus de domnul G. ªtrempel. La subcapitolul Cår¡i consacrate
lui M. Eminescu, pozi¡ia 4254 anun¡å existen¡a volumului în care Cornelia
Emilian a publicat scrisorile primite de la Harieta (trei-patru chiar de la
Eminescu). Acest volum cuprinde textul integral al epistolelor ¿i constituie
prima adunare între douå coper¡i a acestei coresponden¡e cu cântec. ¥n pofida
acestui lucru, în Bibliografie „inventarul” nu este înso¡it de absolut nici o
notå referitoare la con¡inutul scrisorilor, a¿a cum se procedeazå în alte cazuri.
Nimic! Numele Harietei a apårut pentru cå n-a putut fi ocolit. Faptul este
vådit pårtinitor, întrucât fiecare dintre epistolele Harietei reprezintå un
document în sine, mult mai important decât majoritatea ¿tirilor din ziare.

Ulterior, aceea¿i coresponden¡å avea så fie retipåritå ¿i de I. E. Torou¡iu,
în Studii ¿i documente literare (volumul IV, 1933). Fa¡å de acesta, G. ªtrempel
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are atitudini deconcertante. Pe un site al Bibliotecii pe care o conduce, îl
plânge ¿i mai cå-i mul¡ume¿te pentru dona¡ia fåcutå (Dumnezeu ¿tie în
ce condi¡ii!):

„Printre donatorii deosebi¡i trebuie pomenit Ilie Torou¡iu, care, împins la sinucidere
de mizeriile vie¡ii, a låsat prin testament Bibliotecii o nepre¡uitå colec¡ie de manuscrise
¿i documente literare, printre ele figurând autografe Eminescu, Caragiale, Maiorescu,
Slavici etc., toate ridicându-se la peste 11.000 de piese” (vezi Biblioteca Academiei
Române dupå 130 de ani).

¥n Bibliografia pe care a coordonat-o acela¿i domn ªtrempel, pentru cele
13 volume ale lui I. E. Torou¡iu (primul editat împreunå cu Gh. Carda¿), editorii
de la Academie n-au avut înså mai mult de o paginå ¿i vreun sfert, totul scris
îndesat, parcå în du¿månie (7404). ªi asta cu toate cå måcar volumul IV al
Studii... este, recunosc ¿i dumnealor:

„dedicat «Memoriei lui Eminescu, geniu al Junimii ¿i neamului, al umanitå¡ii ¿i
veacurilor»”. (Din altå notå aflåm cå „volumul ... cuprinde 300 de pagini referitoare la
poet” – din circa 500, adåugåm noi.)

Aici, cel pu¡in, numele Harietei nici måcar nu este pomenit, despre
paginile 190–280, unde este publicatå coresponden¡a ei cu Cornelia Emilian,
notându-se sec:

„coresponden¡å care cuprinde referiri M.E.”
Prin frapant contrast cu aria lucrårilor literare, apari¡ia volumului IV din

seria Torou¡iu nu este anun¡atå ¿i separat, cum era firesc ¿i cum de altfel se ¿i
procedeazå cu celelalte tomuri editate pânå în 1938. ¥n schimb, sunt men¡ionate
o mul¡ime de texte de gazetå care se referå la acest volum închinat „Memoriei
lui Eminescu”. Dacå principiul aplicat de Academia Românå în prezentarea
lucrårii lui Torou¡iu (care, în pofida scåderilor ei – în cazul lui Eminescu
mergând uneori pânå la neadevår – råmâne o operå fundamentalå, de
neocolit) ar fi fost respectat ¿i în cazul presei, actuala Bibliografie s-ar fi
redus la circa o sutå de pagini. Dovadå cå prezentarea epistolelor Harietei
constituie o abatere de la regulå ¿i de la profesionalism gåsim, de pildå, la
pozi¡ia 4366, unde încropirii Cum a iubit Eminescu, semnatå de O. Minar
(sub 200 de pagini), îi este afectat mai mult spa¡iu decât celor 13 volume ale
lui Torou¡iu la un loc, în ciuda faptului cå opinia cvasi-unanimå privitor la
onestitatea autorului nu este deloc una favorabilå (titlul mai este pomenit ¿i
la numerele 4353 ¿i 4360, la a doua adreså având o explica¡ie ce pare
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desprinså dintr-o monografie). Nu spunem cå aici s-ar proceda råu cu Minar,
ci cå i se face o nedreptate lui Torou¡iu (¿i prin el, nouå).

Cine consultå Bibliografia, degeaba cautå informa¡ii acolo unde figureazå
prima surså care a publicat integral scrisorile Harietei. Ceva amånunte despre
acestea va gåsi înså la subcapitolul Scrisori între diverse persoane, despre
Mihai Eminescu, unde sunt men¡ionate scrisorile publicate fragmentar în
diverse texte. Aici, autorii volumului XVII al OPERE au spa¡iu tipografic
pentru a prezenta inclusiv primele cuvinte cu care începe fragmentul, dar
nicåieri nu fac trimitere la sursele ini¡iale, care con¡in textele în bloc ¿i în
întregimea lor. ¥n schimb, amabili ca tri¿orul care se pregåte¿te så-¡i ia banii
indicå: „Reprodus fragmentar ¿i în...” De ce? Pentru cå – asemenea oricårei
amputåri arbitrare – în majoritate covâr¿itoare fragmentele au fost folosite
împotriva lui Eminescu.

Aici, la „fragmente”, apare cu insisten¡å numele lui Zosin ¿i al articolului
lui, Nebunia lui Eminescu, care între pozi¡iile 9808 ¿i 9812 inclusiv poate fi
citit de zece ori. Pretextul: men¡ionarea publicårii de cåtre Zosin a unor pasaje
din câteva epistole ale Harietei – epistole care, repetåm, au fost integral
publicate de al¡i autori, dar unde nu se mai specificå, a¿a cum se procedeazå
cu Zosin, primele cuvinte ale textului.

Interesul deosebit pentru Zosin este demonstrat ¿i altfel.

 „4315 ZOSIN [PANAITE]: Nebunia lui Eminescu. Bucure¿ti, Inst. de Arte Grafice
«Eminescu», p. 3-8 (Revista medicalå «Spitalul», nr. 11, 1903) (Extras).”

Pozi¡ia 4315 este incluså la Cår¡i, capitolul Cår¡i consacrate lui M.
Eminescu, subcapitolul Via¡a. Este cumva Nebunia lui Eminescu o carte apårutå
în 1903? A¿teptåm så o vedem, dar ne îndoim cå ne va fi vreodatå aråtatå, câtå
vreme nici autorii Bibliografiei nu oferå vreun detaliu despre ea, de¿i s-au
aråtat deosebit de genero¿i în informa¡ii despre autor. Noi ¿tim cå Nebunia
lui Eminescu este un simplu articol, a cårui redactare nu permite nici o
bånuialå cå ar fi parte dintr-un întreg mai mare. De aceea, nu în¡elegem la ce
fel de „extras” se face referire. Nu ne-ar mira înså så fie vorba de un
aranjament la locul de muncå, ca så zicem a¿a, prin xerografierea articolului
¿i prezentarea lui separat de revista Spitalul.

La pozi¡ia 8466 surprizå: textul de la 4315 se repetå identic, dar îi mai
sunt adåugate ni¿te trimiteri la diverse producte intelectuale, ultimul fiind
Efectele tutunului ¿i consecin¡ele fumatului asupra organismului omenesc,
apårut în Gazeta Lugojului la 24 decembrie 1922 (oricine bånuie¿te cam



625Nr. 6-9 Semnele timpului

despre ce poate fi vorba într-o bibliografie dedicatå lui Eminescu). 8466 se
aflå în subcapitolul Lucråri despre M. Eminescu, apårute fragmentar în
periodice. Mi¿care inteligentå sau hazard? Dacå ar fi întâmplare, ce pårere
så ne facem despre „zecile de ¿edin¡e de discu¡ii purtate asupra metodologiei
adoptate” sub bagheta domnului G. ªtrempel?

Un detaliu cel pu¡in suspect: nici la 4315, nici la 8466 nu se scrie vreun
cuvânt despre faptul cå acest articol este unicul loc în care se gåsesc

„transcrise” pretinsa constatare medicalå ¿i a¿a-zisa trimitere redactatå

la 6 noiembrie 1886, prin care Spiridonia l-ar fi internat pe Eminescu la

ospiciul de la Neam¡. ªi, bineîn¡eles, nu se men¡ioneazå nici un cuvânt despre
faptul cå Zosin este unica surså care ar pretinde cå ar fi våzut cele douå

documente. Dubioaså este ¿i plasarea articolului Nebunia lui Eminescu la
pozi¡iile aråtate,  ¿i nu la subcapitolul care cuprinde „suferin¡ele ¿i declinul
poetului”. De ce? Probabil, pentru cå acolo avea prioritate C. Mille, care
invocå ¿i el internarea lui Eminescu la Neam¡, dar inventeazå cu totul alte
simptome decât Zosin.

Dovadå cå Zosin este mult apreciat în sferele academice stå ¿i lucrarea
lui intitulatå Substratul patologic în pesimismul contemporan (în care
Eminescu este privit ca bolnav). ªi aceasta este invocatå în nu mai pu¡in de
patru locuri. ¥n ordinea numerelor, se începe cu o nea¿teaptå invita¡ie:

„5219 Vezi: ZOSIN, P.: Substratul patologic în pesimismul contemporan,
Bucure¿ti 1900.

Capitolul Eminescu, p. 152-159.”

De ce så-l vedem oare? Ceva mai încolo cåpåtåm detalii, nu atât despre
text, cât despre autor:

„6545 ZOSIN, P.: Substratul patologic
în pesimismul contemporan. Tezå pentru
doctorat în medicinå ¿i chirurgie. Prezentatå
¿i sus¡inutå la 6 mai 1900. Bucure¿ti, Inst.
de Arte Grafice «Eminescu», 1900, 168 p.
(Facultatea de Medicinå din Bucure¿ti, nr.
541).

M.E. adept al filozofiei schopenhauriene,
p. 50-51;

M.E. î¿i traducea pesimismul în poezie,
p. 53; capitolul: Eminescu, cu fragmente
din: Satira I, Melancolie, Mortua est, p.
152-159.”
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Grosolana mediatizare continuå la pozi¡ia imediat urmåtoare, unde se
repetå acelea¿i lucruri, în formå ceva mai succintå.

Ultima trimitere se face la pozi¡ia 7295, unde figureazå cartea unui anume
Dan Bådåråu, O sutå de ani de naturalism în România. Ca încheiere a
prezentårii acestui titlu, Colectivul academic puncteazå referirea acestuia la
„lucrarea Substratul patologic în pesimismul contemporan, scriså de doctorul
P. Zosin”, care „analizeazå, în cadrul pesimi¿tilor patologici clasici, ¿i pe
M.E., p. 185". Nu mai lipsea decât så fie adåugat ¿i Maiorescu, pe considerentul
cå Zosin, citat de Bådåråu, se referå la rându-i ¿i la el. Dupå atâtea repetåri,
parcå într-adevår ceva e patologic.

Ce mai gåsim referitor la doctorul nostru propagandist?

„7716 ZOSIN, PANAITE: Calea unei vie¡i. Copilåria ¿i adolescen¡a – Tinere¡ea,
virilitatea – Maturitatea ¿i båtrâne¡ea. Mårturisiri, constatåri, interpretåri, aprecieri,
învå¡åturi, pove¡e ¿i îndemnuri pentru un copil de suflet, privind multiplele contingen¡e
ale unei vie¡i. Cu o fotogravurå ¿i o noti¡å despre autor. Ia¿i, Edit. Autorului, 1935. VIII
+ 312 p. cu portr.

Citate din poeziile lui M.E.: Scrisoarea II, p. 6; Doina, p. 57; Scrisoarea IV, p. 64;
Criticilor mei, p. 86; Luceafårul, p. 147; Glossa, p. 303; fragment din ¥nger ¿i demon,
p. 303; aforisme ale lui M.E., p. 63, 185, 305; despre demonul poetic eminescian, p. 126;
M.E. men¡ionat, p. VI, 48, 123, 129, 147.”

Ne scapå motivul pentru care Colectivul de autori ¡ine så informeze cå
Zosin atacå ¿i chestiunea virilitå¡ii ¿i diverse alte apåsåri personale, dupå
cum ne scapå ¿i rostul pentru care aceastå lucrare, atât de zgârcitå în
prezentarea unora, gåse¿te necesar så în¿ire poeziile sus citate, de¿i nu sunt
nici întregi, nici publicate în premierå. De ce Zosin face mereu excep¡ie?
Are cineva obliga¡ii fa¡å de el? ¥i este cineva recunoscåtor pentru cå s-a
nåscut ¿i a imaginat scenarii medicale?

Dar Colectivul de autori ne dovede¿te cå poate face ¿i mai mult(e):

„6768 ZOSIN, P.: Coup d’ œil sur la «libre pensée» en Roumanie. Ia¿i, Tip.
«Progresul», 1911, 14 p. (Extrait de «La Pensée, organe hebdomadaire de la Fédération
des Sociétés belges de Libre Pensée et de la Fédération Internationale de Libre Pensée,
N-os 316 et 317, Bruxelles, Février 1911).

Despre poezia filozoficå a lui M.E., cu exemple din ¥mpårat ¿i proletar, p. 4-5;
M.E. men¡ionat, p. 6.”

(Pur informativ, subiectul mai fusese abordat de Zosin cu un an înainte, în
Libera cugetare, publicatå în seria Biblioteca de propagandå. Tot în 1910 a
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publicat ¿i Câteva considera¡iuni pentru libertatea de cugetare. Ambele bro¿urele
trebuie så fi plåcut unora, pentru cå, ateu fiind, Zosin combåtea bine.)

Nu pricepem de ce s-a socotit necesar så fie copiat tot ce scrie pe coperta
acestei lucråri (lipse¿te numai adresa tipografiei: „Strada Mare No. 4"), dar
¿i mai de neîn¡eles råmâne nota în sine, care con¡ine ¿i neadevåruri. A scris
Zosin „Despre poezia filozoficå a lui M.E., cu exemple din ¥mpårat ¿i
proletar”? Så ne uitåm peste paginile invocate de speciali¿tii Academiei
Române, så vedem ce con¡in referitor la Eminescu:

„p. 4-5" – „Après l’union des principautés et la formation de la Roumanie, dès
1870, l’émancipation intellectuelle et on peut dire la Libre Pensée dans le sens propre
du mot, trouvent le plus grand combattant dans la personne du poète Michel Eminescu
qui, par des vers philosophiques publiés dans la revue «Convorbiri literare» (Entretiens

littéraires ose ouvertement jeter bas le masque
religieux. Par la voix du personnage révolté
de sa célèbre poésie «Imparat ¿i proletar»
(Empereur et prolétaire) de 1874, il dit aux
prolétaires:

«La religion est un mot inventé par
eux, afin que par sa force ils vous tiennent
sous le joug; car s’il manquait aux coeurs
l’espoir de récompense, après que vous
avez travaillé amèrement tout la vie,
misérables, supporteriez-vous la peine
comme la bête de somme?

«Avec des ombres qui n’existent pas ils
vous ont voilé le regard et vous ont habitué
à croire que vous serez récompensés... Non!

pagina 4

pagina 5

pagina 6

pagina 7
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La mort éteint avec la vie tout plaisir : celui qui ici-bas n’a eu que de la douleur
n’obtient rien eu-delà... care les morts sont définitivement morts».”

„p. 6" – „De sorte que vers 1880 il y avait en Roumanie et précisement à Jassy, un
très beau mouvement de Libre Pensée sous l’impulsion de ces deux émules, Eminescu et
Conta. Ils ont inculqué à la société littéraire «Junimea» (La Jeunesse), dont ils étaient
membres, leur pensée philosophique et, pour un bon nombre d’années, ils ont donnée le
cachet de leurs idées à la revue encore existante: «Convorbiri literare», l’organe de
cette société.”

Justificå aceaste câteva rânduri, parte din ele derutante pentru cititorul
de limbå francezå, includerea întregii lucråri în capitolul Referin¡e despre
via¡a ¿i opera lui Mihai Eminescu, subcapitolul Cår¡i consacrate par¡ial lui
M. Eminescu? A prezenta în prozå douå-trei strofe dintr-o poezie înseamnå a
da referin¡e despre opera autorului ei? Amintim Colectivului de autori cå
ni¿te colegi de-ai dumnealor întru Academie au produs numitul DEX, în
care cuvântul referin¡å are urmåtoarele în¡elesuri:

„1. Informa¡ie pe care o då cineva cu privire la situa¡ia unei persoane.  P. gener.
Informa¡ie, låmurire, explica¡ie. 2.  Faptul de a raporta un lucru la altul sau o chestiune
la alta.”

¥n cele douå lucråri men¡ionate (7716 ¿i 6768) oferå Zosin vreo informa¡ie
„cu privire la situa¡ia” lui Eminescu? Då el informa¡ii, låmuriri, explica¡ii,
când repetå con¡inutul unui pasaj dintr-o poezie? Ce ¿i la ce raporteazå
Zosin atunci când prezintå ¥mpårat ¿i proletar în prozå, punând propriul

text între ghilimele? De când simpla men¡ionare a numelui cuiva sau citarea
bâlbâitå din opera respectivului transformå o lucrare în operå consacratå

par¡ial celui invocat? Ce facem atunci cu manualele ¿colare?
„Exemple din ¥mpårat ¿i proletar” a dat jumåtate din clasa politicå ¿i

cine nu l-a „men¡ionat” o datå pe Eminescu? Unde sunt acele milioane de
exemple? Dacå vrem så fim atât de riguro¿i, så în¡elegem cå în urmåtoarele
volume ale Bibliografiei vor fi contabilizate toate ocaziile în care a fost
men¡ionat numele lui Eminescu ori în care s-a fåcut referire la „orânduirea
cea crudå ¿i nedreaptå”? Nu ¿tim ce ne a¿teaptå, dar este cert cå, deocamdatå,
criteriile care au func¡ionat în cazul lui Zosin nu s-au aplicat ¿i la Delavrancea,
de pildå. Un singur exemplu. ¥n dezbaterile Adunårii deputa¡ilor din 4 decembrie
1915, „M.E.” este „men¡ionat”, atunci când oratorul îl atacå pe Slavici:

„Vai! D-lor, ce odioase fapte trebuie så spui în aceastå interpelare! Germanii
aveau în slujba lor douå organe, douå ru¿ini, le mai trebuia ¿i talente. ¥ncå de la
început au pus ochii pe un om båtrân, pe un literat de o reputa¡ie însemnatå. Acest om
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fusese scos din direc¡iunea ¿coalei de menaj de la Mågurele de cåtre «Academia
Românå»! Båtrânul literat era la strâmtoare. Båtrânul literat fusese prins odinioarå în
curentul de stat maghiar. Numai gra¡ie influen¡ei lui Eminescu, de pe când era tânår, a
fost smuls din vultoarea ungureascå. Bietul Eminescu! Bietul mare om! Cu inima lui
caldå, cu patriotismul lui transcendental, cu vorba lui apåsatå ¿i grea, cu ochii lui în
care strålucea lumina veacurilor trecute, l-a covâr¿it, l-a convins ¿i l-a adus în lumea
româneascå. (Aplauze prelungite pe båncile opozi¡iei.) Mai bine nu l-ar fi adus! Mai
bine ar fi îmbogå¡it cu câteva nuvele literatura maghiarå decât så-l vedem acum, la
adânci båtrâne¡e, reîntorcându-se iarå¿i în tabåra din care cu greu l-a råpit marele
nostru Eminescu. ªi astfel se fundå Ziua, în fruntea cåruia stå omul care moare în fiece
zi pentru orice con¿tiin¡å româneascå. (Aplauze pe båncile minoritå¡ii. )” (Vezi
Monitorul oficial nr. 8.)

Chiar så nu fie mai importante spusele lui Delavrancea decât faptul cå
Zosin a citat din cutare poezie a lui Eminescu? Iar ajungem la criterii ¿i,
împin¿i de realitå¡i, la scop. Modul în care se cautå orice pretext pentru a
face publicitate unuia dintre cei mai mari denigratori ai lui Eminescu aratå
fårå dubii pe cine are acesta în spate ¿i obligå så ne întrebåm dacå nu cumva
¿i în 1903, când a publicat celebrul articol Nebunia lui Eminescu, a avut
aceia¿i sus¡inåtori.

¥ncrederea oarbå a Academiei Române în spusele lui Zosin este doveditå
¿i de faptul cå autorii Bibliografiei au desprins din articolul Nebunia lui
Eminescu atât pretinsa constatare medicalå a doctorilor Iuliano ¿i Bogdan,
cât ¿i trimiterea semnatå – zice-se – de N. Gane ¿i le-au prezentat de sine

ståtåtor, dându-le numere distincte
(10030 ¿i 10031). De asemenea, a¿a
cum se observå în facsimil, Colectivul
de autori a adåugat ¿i alte gazete care
au copiat aceste a¿a-zise transcrieri
din articolul lui Zosin, întårind iluzia
cå ar fi vorba de douå documente
care pot fi oricând pipåite de oricine.
Profesionalism? Depinde la ce ne
referim.

Ne oprim aici cu exemplificåri de
genul Zosin. Socotim cele aråtate
suficient de elocvente pentru a
preveni cititorul cå este preferabil så
foloseascå Bibliografia Eminescu
(1999) cu pruden¡å.
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Cine minte la Academia Românå?

Fårå a ne pronun¡a asupra întregului volum, care în mod inevitabil con¡ine
¿i pagini impecabil redactate, aten¡ionåm asupra a ceea ce socotim a fi extrem
de grav ¿i de nejustificat. La capitolul Via¡a lui M. Eminescu, a¿a cum a fost
ea relatatå în periodice, gåsim ¿i subcapitolul „1883–1889: Suferin¡ele ¿i
declinul poetului”. Care suferin¡e ¿i care declin? Cum le-au depistat
bibliografii? Reies ele din textele culese din gazete? Posibil, dar dacå
bibliograful opereazå în mod critic când invocå declinul, de ce nu procedeazå
a¿a mereu? De ce nu semnaleazå, de pildå, ¿i neconcordan¡ele? Ne temem
cå titlul folosit este expresia prejudecå¡ilor atât de grijuliu între¡inute – vedem
– chiar de cåtre Academia Românå.

¥nainte de a merge mai departe, så stabilim înså ni¿te lucruri. Discutåm
despre o carte care con¡ine Bibliografia Eminescu. Ce este, cât mai exact,
bibliografia?

„1. Descriere de specialitate a lucrårilor unui autor sau a lucrårilor referitoare la
o anumitå problemå. 2. Carte care cuprinde o bibliografie (1). 3. Ramurå a bibliologiei
care se ocupå cu descrierea, aprecierea, sistematizarea ¿i råspândirea publica¡iilor” (DEX).

Nu vrem så dåm lec¡ii speciali¿tilor, dar nici så ne låsåm la cheremul lor
nu este mereu rezonabil. Dacå bibliografia cuprinde inclusiv „aprecierea”
lucrårilor pe care le catalogheazå ¿i dacå în Bibliografia Eminescu (1999)
întâlnim ¿i prezentåri critice (în cazul lui O. Minar, de exemplu), nu era firesc
ca la fel så se fi procedat în toate situa¡iile în care fie apar contradic¡ii, fie este
limpede cå anumite informa¡ii sunt gre¿ite? ¥n cazul imaginilor, nu se impunea
ca toate fotografiile autentice så fie separate de cele produse prin diverse
metode tehnico-artistice?

Interesa¡i de acest subiect, am cåutat o lucrare elementarå de
biblioteconomie. ªi am ales una care precis fusese la îndemâna speciali¿tilor:
manualul lui Dan Simonescu, „pentru clasele a XI-a ¿i a XII-a” (1979).
Citåm din el câteva pasaje, pe care le socotim interesante ¿i necesare acum:

 „Cuvântul bibliografie vine din gr. biblion=carte ¿i graphein=a scrie. ¥n
antichitate, prin bibliografie se în¡elegea «scrierea cår¡ilor», iar bibliografi erau
copi¿tii, scribii de manuscrise. (...) Termenii catalogus, bibliotheca, index librorum au
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însemnat în antichitate ¿i mai târziu, în evul mediu (pânå prin secolul al XVI-lea), listå
de cår¡i. (...)

Termenul de bibliografie, cu sensul actual, a fost folosit pentru prima oarå de
cåtre istoricul ¿i eruditul francez Gabriel Naudé, bibliotecar al lui Richelieu, în
Bibliographia politica (Vene¡ia, 1638), apoi de cåtre Louis Jacob (librar francez) în
douå opere ale sale: Bibliographia Galica universalis (Paris 1644-1654) ¿i
Bibliographia Parisiana (Paris, 1645-1651).

Cu sensul de disciplinå ¿tiin¡ificå, bibliografia este ¿tiin¡a care se ocupå cu
cercetarea tipåriturilor (vechi) pentru a le descrie, clasifica ¿i aprecia în vederea
informårii cititorilor. Aceastå defini¡ie generalå se poate completa cu afirma¡ia
profesorului Camille Couderc, dupå care, bibliografia este «¿tiin¡a cår¡ii tipårite sau
manuscrise, consideratå mai ales în elementele ei materiale, în vederea descrierii ¿i
clasificårii, a precizårii valorii ei ¿tiin¡ifice, a interesului ¿i folosirii pentru un anume
studiu»” (subl. ns.)

 „Fie cå numai semnaleazå (bibliografia signaleticå), fie cå se pronun¡å asupra
con¡inutului ¿i valorii lucrårilor (bibliografia adnotatå)”, bibliografia – mai spune
manualul – „sistematizeazå, valorificå ¿i recomandå cele mai bune lucråri de literaturå,
artå, tehnicå, ¿tiin¡å etc. Ajutå studiul individual, cât ¿i instruirea autodidacticå.”

¥n ce categorie se include Bibliografia Eminescu, conceputå ¿i editatå de
speciali¿tii Academiei? Greu de spus. Ea este „signaleticå” (inexistent în
dic¡ionarele limbii române, termenul este preluat probabil din fran¡uzescul
signalétique – n. ns.) când se mul¡ume¿te så în¿ire titlurile articolelor publicate
de acesta în Timpul, dar devine „adnotatå” când autorii prezintå lucråri ca
ale lui P. Zosin. Po¡i så nu te întrebi inclusiv dacå autorii au citit integral
jurnalistica eminescianå ori s-au bazat îndeosebi pe volumele IX-XIII al OPERE
– volume la care fac permanent trimitere? Nu suntem speciali¿ti, dar operarea
cu criterii diferite o putem sesiza. Când într-un manual de bibliologie citim:

„O bibliografie corectå presupune prelucrarea criticå a izvoarelor – adicå
supunerea celor citite unei judecå¡i proprii, care så oglindeascå atitudinea cititorului
fa¡å de carte” (subl. ns.)

¿i când constatåm cå în volumul XVII al OPERE aceastå cerin¡å este
îndeplinitå (aproape?) exclusiv atunci când e vorba de texte defavorabile lui
Eminescu, mai putem så credem în asigurarea lui G. ªtrempel, conform cåruia
membrii colectivului condus de dumnealui „s-au deprins (prin antrenament
la salå? – n. ns.) så-l iubeascå” pe Eminescu?

¥n sfâr¿it, la subcapitolul „Formele principale ale caracterizårii
bibliografice” din manualul sus invocat aflåm ¿i în ce constå a¿a-numitul
referat bibliografic:
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„Referatul bibliografic este expunerea con¡inutului unei cår¡i sau articol,
analizând ¿i apreciind metoda folositå ¿i rezultatul ob¡inut în acea lucrare.

Se compune din descrierea exterioarå ¿i apreciere. Referatul este fåcut numai
de cåtre speciali¿ti, competen¡i în sesizarea noutå¡ii pe care o prezintå cartea în
problema datå.

Din punctul de vedere al scopului ¿i cuprinsului referatul se apropie de recenzie.
Trebuie så fie precis ¿i concludent, astfel încât cititorul så nu aibå nevoie, eventual, så
recurgå la original” (subl. ns.).

Posibil ca în cele aproximativ 1.200 de pagini ale volumului XVII al
OPERE så existe ¿i unul sau mai multe referate bibliografice, de¿i suntem
sceptici în aceastå privin¡å. Oricum, în punctele-cheie nu sunt de gåsit. ¥n
schimb, repetåri cu duiumul, material aruncat cu furca ¿i absen¡e ale unor
informa¡ii esen¡iale. De aceea, în cel mai fericit caz, acest cår¡oi råmâne o
lucrare tipåritå înainte de a fi încheiatå. Parcå ne-am afla în fa¡a inventarului
unei gospodårii private. Un inventar la care a participat toatå familia, dar
fiecare în felul lui ¿i fårå a avea habar de ceea ce fac ceilal¡i, în final, constatårile
fiind vårsate de-a valma, ca ni¿te saci cu boabe de porumb, într-un unic registru,
lângå care sforåie bunicul.

Cel mai alarmant aspect este înså altul. Dacå regula impune ca referatele
bibliografice så fie întocmite „numai de cåtre speciali¿ti... în problema datå”
(în cazul nostru, problema fiind Eminescu) ¿i dacå aceste referate lipsesc
(sau sunt într-un numår insignifiant), apare întrebarea: Colectivul de autori
ai acestei bibliografii Eminescu a avut sau nu între membrii lui competen¡ele

necesare? Dacå „da”, dorim så cunoa¿tem numele dumnealor. Dacå „nu”
(¿i ne temem cå acesta este råspunsul, din moment ce G. ªtrempel afirmå cå
speciali¿tii coordona¡i de dumnealui s-au apropiat „zi de zi” de Eminescu,
doar dupå ce au început så participe la „zecile de ¿edin¡e de discu¡ii” conduse
de domnia sa), cerem så se explice de ce nu au fost consulta¡i cei care puteau
oferi un sfat avizat. Amatorism la Academia Românå?


Acestea fiind datele „tehnice” ale chestiunii, ne întoarcem la subcapitolul

„1883–1889: Suferin¡ele ¿i declinul poetului”. ¥ntrebam mai sus: de ce
suferin¡e ¿i de ce declin? Vedem acum ce mult conteazå lipsa unor referate

bibliografice convingåtoare. Nu ¿tim cine a intitulat subcapitolul, dar ¿tim
cå nu este deloc limpede. Despre care suferin¡e este vorba? Morale? Asta ar
însemna cå se recunoa¿te luciditatea lui Eminescu, ceea ce ar echivala cu a
contesta – pe drept cuvânt, nu-i vorbå – „nebunia” lui, acuzatå în cor. Suferin¡e
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fizice? N-au apårut în 1883 ¿i nici n-au fost continue, de-a lungul celor ¿ase
ani indica¡i. „Declinul”? Declin în ce sens? Nedumerirea este cu atât mai
legitimå, cu cât ¿i copiii de ¿coalå ¿tiu cå din 1883 faima lui Eminescu a

fost în continuå cre¿tere, steaua lui a tot urcat. Care sunt argumentele ce au
convins Colectivul de redactori ai Bibliografiei (1999) cå Eminescu asfin¡ea
¿i tot asfin¡ea, când la sfâr¿itul lui 1888 era din nou pe val?

ªi, nu în ultimul rând, de ce precizarea: „poetului”? ¥n clipa în care s-ar
fi declan¿at pretinsul declin, Eminescu era în primul rând cetå¡ean (Legea
primeazå, nu Arta), în al doilea rând gazetar ¿i abia în al treilea rând era
scriitor (sau poet, ca så nu se supere unii). De unde insisten¡a cu care se
repetå aceastå calitate? ¥¿i imagineazå cineva cå e vreun român care så nu
¿tie cå Eminescu a fost ¿i poet? Unii ajung pânå acolo cå numesc poetul

Eminescu, dar citeazå din gazetar. Niciodatå înså ¿i invers. ªtim cå multora
le-ar fi plåcut ca Eminescu chiar så fi fost un soi de Leopardi, genial ¿i u¿or
de purtat într-un voluma¿ de buzunar, dar n-a fost så fie dupå plåcerea
dumnealor! Nu credeam înså cå tocmai Academia Românå, posesoarea tuturor
manuscriselor lui Eminescu, va promova prin speciali¿tii ei aceea¿i formulare
limitativå. S-ar zice înså cå asta este o convingere profundå în institu¡ie.
¥nsu¿i pre¿edintele Academiei Române, domnul Eugen Simion, dupå ce ¡ine
så precizeze cå ar exista unii care pun sub semnul îndoielii „paternitatea
unor articole atribuite lui Eminescu”, din simplul considerent cå autorul
acoperå o arie tematicå mult prea mare pentru în¡elegerea dumnealor (op¡iunea
autorului – dacå existå – nu e clarå în aceastå privin¡å), declarå råspicat în
Prefa¡a la Eminescu. OPERE. I (a nu se confunda cu edi¡ia Perpessicius):

„Un fapt este înså sigur: Eminescu este sincer interesat de aceste probleme ¿i ideile
pe care le aduce, chiar dacå nu sunt ale sale (subl. ns.), le trece prin imaginarul såu
politic ¿i istoric ¿i ideile ies, la urmå, tensionate, încårcate de culorile ¿i aromele unei
veritabile utopii. O utopie istoricå, o utopie socialå, o utopie culturalå prin care råzbate,
cu o mare for¡å plasticå, credin¡a nestråmutatå a unui mare poet. Så-i spunem utopia
eminescianå care, în punctul ei de plecare se bazeazå pe o teorie destul de coerentå.”

ªi, ca så nu råmânå fir de îndoialå, ultimul paragraf sunå a¿a:

„Nu trebuie, în concluzie, exageratå importan¡a practicå a acestei filozofii politice,
dar trebuie recunoscut, franc, cå proza politicå a lui Eminescu este eminentå, creatoare
(în sens literar) în cel mai înalt grad, plinå de idei ¿i coloratå de o emotivitate ¿i o
imagina¡ie pe care nu ¿tiu câ¡i al¡i gazetari români au putut-o egala. O citim azi, repet,
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ca pe o superioarå epicå de idei în care conceptul ¿i invectiva împart confortabil
acela¿i compartiment” (subl. ns.).

Cu alte cuvinte, gazetarul Eminescu nu a avut for¡a de a produce idei, ci
numai pe aceea de a distorsiona în mod plastic preluåri de la nu ni se spune
cine, fåcându-le inaplicabile „prin imaginarul såu politic ¿i istoric”, ca un
fel de ma¿inå de tocat gânduri. Cum textele cuprinzând incursiuni în istorie
sau analize sociale din jurnalistica eminescianå pot fi declarate pår¡i ale unei
utopii multilateral-dezvoltate numai în urma unor aprofundate studii în
direc¡iile respective ¿i cum domnul pre¿edinte al Academiei Române este un
foarte riguros specialist, îl rugåm så ne indice titlurile lucrårilor în temeiul
cårora se exprimå atât de categoric. Spunem asta deoarece afirma¡iile domniei
sale ne dezorienteazå. De la Al. Bråtescu-Voine¿ti, de pildå, ¿tim cå Maiorescu
i-a spus despre Eminescu, „într-o diminea¡å de iunie 1892":

„Dumneata, ca to¡i cei din genera¡ia dumitale, nu-l cuno¿ti îndeajuns ¿i nu-¡i po¡i
da seama de genialitatea lui: dumneata nu-l cuno¿ti decât ca poet. Evident, ea se vede
¿i din poeziile lui, se vede înså mult mai strålucitoare din articolele lui scrise în prozå
¿i risipite în diverse reviste ¿i ziare. Mai târziu, când se vor aduna ¿i se vor publica
acele articole, atunci ave¡i så vå da¡i seama ce vastå minte avea, constatând cå nu
existå problemå a neamului nostru care så nu-l fi preocupat ¿i asupra cåreia så nu se
fi pronun¡at cu desåvâr¿itå competen¡å ¿i claritate.”

Gre¿ea Maiorescu? Minte Bråtescu-Voine¿ti? Sau nici domnul E. Simion
nu-l cunoa¿te bine pe Eminescu „decât ca poet”?

Bråtescu-Voine¿ti nu credem cå minte, întrucât în Eminescu ¿i poeziile
lui (1889) Maiorescu recunoa¿te în mod public:

„Eminescu era omul cel mai silitor, ve¿nic cetind, meditând, scriind. Lipsit de orice
interes egoist, el se interesa cu atât mai mult la toate manifestårile vie¡ii intelectuale,
fie scrierile vreunui prieten, fie studierea mi¿cårii filozofice în Europa, fie izvoarele
istorice, despre care (Ha¿deu atestå – n. ns.) avea cuno¿tin¡a cea mai amånun¡itå
(subl. ns.), fie luptele politice din ¡arå. A se ocupa cu vreuna din aceste chestii ¿i a scrie
asupra lor era lucrul cel mai potrivit cu felul spiritului såu. ªi energia cu care a redactat
Timpul, înål¡imea de vederi ce apare în toare articolele lui (subl. ns.), puterea neuitatå
cu care în contra frazei despre na¡ionalismul liberal al partidului de la guvern a opus
importan¡a elementului autohton sunt o dovadå pentru aceasta.”

„Utopie istoricå”? Nu cunoa¿tem cu exactitate ce în¡elege domnul Eugen
Simion prin „utopie istoricå”, ¿tiut fiind faptul cå utopiile, ca orice proiect,
privesc viitorul. Bånuind înså cam la ce se referå, spunem: posibil så aibå
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dreptate, dar a¿teptåm så ne ofere ¿i câteva exemple concrete de utopism
pus pe hârtie de „acuzat”. Pânå sosesc ipoteticele argumente contrare, putem
reaminti lucruri certe, indubitabile. De pildå, documentele autentice aflate
sub controlul Direc¡iei Generale a Arhivelor Statului din România atestå cå,
atunci când Ministerul Cultelor ¿i Instruc¡iunii Publice i-a cerut så recomande
pe cineva la conducerea sucursalei din Ia¿i a Arhivelor (al cåror director
general era), Ha¿deu a pus pe respectiva solicitare oficialå urmåtoarea
rezolu¡ie, a cårei aplicare a fost blocatå de nu se ¿tie ce umbre (vezi lucrarea
Lidiei Brânceanu, B. P. Ha¿deu. Mårturii – 1993):

„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.).

Când a murit Eminescu, acela¿i Ha¿deu a scris un articol care a fåcut
ceva vâlvå la vremea aceea. Citåm începutul lui ¿i un pasaj dinspre încheiere:

„Eminescu
. . .et souvent je regrette

D’être née en des temps un peu trop raffinées
Où l’on trouve l’honneur et l’amour surannées
Et dans lesquels un fou peut seul être poète!

Julie Hajdeu, Chevalerie, p. 5

La 15 Iulie, când trebuia så aparå acest numår al Revistei noue, am aflat cå
Eminescu nu mai este. Am oprit apari¡iunea, preferind så întârzie mai bine cu câteva
zile, decât så nu cuprinzå o paginå în onoarea aceluia care face onoare ¡årei sale.

[Notå. Aceste fraze introductive ¿i motto-ul lipsesc din multe lucråri – mai mult sau
mai pu¡in – documentare, apårute în ultimele decenii. (¥n schimb, unii îi modificå titlul,
iar al¡ii, ca V. Cråciun, ciudatul editor de peste Prut, compenseazå epurarea, adåugând
cu de la sine putere cuvântul „necrolog”, scris cu majuscule ¿i silnic introdus între titlu
¿i motto). Faptul este cu atât mai surprinzåtor, cu cât necrologul lui Ha¿deu reprezintå,
conform bibliografilor Academiei, primul text prin care este public anun¡at cå Eminescu
s-a stins. De aceea, între altele, atunci când citim în jurnalul lui Maiorescu: „Pe la 6 ore
a venit Stemill ¿i Vitzu la mine så-mi spunå cå aståzi pe la 3 ore a murit Eminescu...”, ar
trebui så avem în vedere ipoteza cå numi¡ii aflaserå ¿tirea citind Revista Nouå, a lui
Ha¿deu. Asta, dacå plecåm de la premiza cå datarea corectå a publicårii articolului ar fi
15 iunie. Numai cå revista în discu¡ie apårea, fårå gre¿, la 15 ale fiecårei luni. ªi cum, pe
de altå parte, Ha¿deu anun¡å: „am oprit apari¡iunea, preferind så întârzie”, fårå a adåuga
cå, pânå la urmå, publica¡ia s-a difuzat totu¿i în aceea¿i zi, ar rezulta cå, indiferent ce
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scrie pe copertå (care apucase så fie tipåritå), în iunie 1889, Revista nouå a apårut pe
pia¡å ulterior acestei zile. Oricum, råmâne interesant faptul cå nici o foaie cu edi¡ie de
searå n-a men¡ionat evenimentul – care, tot presa zice, ar fi avut loc diminea¡a.]

Eminescu a låsat multe versuri admirabile; înså meritul lui cel covâr¿itor, un merit
de principiu, este acela de a fi voit så introducå ¿i de a fi introdus în poezia româneascå
adevårata cugetare ca fond ¿i adevårata artå ca formå (subl. ns.), în locul acelei u¿oare
ciripiri de mai ‘nainte, care era foarte igienicå pentru poet ¿i pentru cetitor, scutindu-i
deopotrivå, pe unul ¿i pe celålalt, de orice båtaie de cap ¿i de orice båtaie de inimå. (...)

¥n toate epocile s-au våzut, înså, ¿i de acele firi seme¡e, înalte, vrednice de solia ce
le-a dat-o Dumnezeirea, care niciodatå n-au întins o mânå cer¿etoare cåtre vreo mårire
påmânteascå, cåtre acei ce uitå cå nu såracii spålau picioarele lui Isus, ci Isus a spålat
picioarele såracilor. A¿a poet a fost Eminescu” (Eminescu – vezi Revista Nouå din
15 Iunie 1889).

„Adevårata cugetare ca fond” poate merge mânå în mânå cu utopia
deplinå? Nu ¿tia Ha¿deu ce spune?

Så citim ¿i spusele unui specialist într-un alt domeniu, vital. Iatå ce declarå
un economist de talia lui Mihail Manoilescu:

„Dacå Eminescu ar fi fost numai poet, ar fi dispre¡uit substratul material al unei
na¡iuni. Fiindcå a fost ¿i gânditor, el ¿i-a dat seama de valoarea lui imenså pentru
consolidarea ¿i puterea na¡iunii; de aceea a dat atâta importan¡å fenomenelor care se
petrec în subsolul vie¡ii na¡ionale, fenomenelor economice.”  „Este drept cå poetul a
stråbåtut de multe ori gândirea economistului ¿i l-a fåcut så conceapå câteodatå prea
simplist ¿i idilic organizarea produc¡iei noastre na¡ionale în forma medievalå a unui
regim limitat la meserii. Dar linia mare a cugetårii lui Eminescu råmâne întreagå ¿i
nestråmutabilå. (...) Eminescu a fost economist ¿i încå unul de linie mare. Eminescu a
avut, întâi, o culturå realå în domeniul economic. A cetit pe to¡i clasicii economiei... (...)
// Mai mult decât atât, Eminescu a avut o realå culturå matematicå.”   „Eminescu a
våzut ceea ce atâ¡i economi¿ti orbi¡i de ¿tiin¡a falså a Apusului nu reu¿iserå så vadå.
El a în¡eles toatå nedreptatea care se ascunde sub diviziunea interna¡ionalå a muncii,
care face ca unele na¡iuni så nu mai producå altceva decât câteva mårfuri inferioare cu
metode primitive” (subl. ns.).

Dacå Manoilescu gre¿e¿te când elogiazå lucida ¿i profunda în¡elegere a
„fenomenelor economice” de cåtre Eminescu, a¿teptåm dovezile.

Dar, cum Eminescu nu are nevoie de apåråtori, oricât de ilu¿tri ar fi
ace¿tia, adåugåm în anexå primul lui articol scris în Fântâna Blanduziei (vezi
Anexa 9). L-am ales pe acesta întrucât, fiind redactat cu doar câteva luni
înainte de a se stinge, se presupune cå „boala” lui trebuie så fi fost teribil de
avansatå în acel moment – fapt care ar trebui så se vadå în spusele lui.
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Dimpotrivå, articolul con¡ine o exemplarå analizå globalå a situa¡iei din
Europa acelor vremuri. Textul este de o limpezime ¿i de conciziune pe care
ne îndoim cå le-ar putea egala mul¡i gazetari contemporani. N-o spunem
doar noi. ¥nvins de realitatea minimalizatå aståzi de E. Simion, dupå lectura
textelor publicate de Eminescu în Fântâna Blanduziei, medicul Gh. Marinescu
îndeamnå (vezi Geniul ¿i nebunia lui Eminescu, Universul, 21 august 1934):

„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” (subl. ns.).

Este capabil un utopist sadea, cum îl declarå criticul E. Simion pe
Eminescu, så facå o analizå profundå vie¡ii suflete¿ti? Oare utopia nu
porne¿te de la gre¿itå în¡elegere, în primul rând, a naturii umane, principalul
element de care depinde realizarea unui proiect? Oare cel care cunoa¿te
sufletul nu poate determina poten¡ialul ¿i limitårile umane? Iar asta nu se
cheamå luciditate? ªi-apoi, din moment ce pre¿edintele Academiei Române
îi poate poate måsura „importan¡a practicå” numitei „filozofii politice”
eminesciene, înseamnå cå aceasta existå ¿i cå dumnealui – nu ne îndoim – o
cunoa¿te foarte bine. Pentru utopiile lui Platon ¿i Aristotel, de pildå, adânc
cugetåtorii veacurilor ce le-au urmat au identificat foarte exact elementele
care le fac imposibil de aplicat. ¥n cazul lui Eminescu de ce nu se procedeazå
similar, aråtându-se, concret, care ar fi ideile care ne-ar obliga så fim pruden¡i,
nu cumva så exageråm valoarea filozofiei lui politice? De ce oare Academia,
înainte de a se pune pe copiat manuscrisele scåpate prin filtrul Maiorescu,
nu prezintå într-un întreg respectiva filozofie politicå? Cât de utopicå sau nu
este viziunea lui Eminescu poate så decidå fiecare, fårå intermediari care nu
garanteazå prin nimic cå într-adevår au în¡eles tot ceea ce spune acesta. Totul
este så-l citeascå.

Modul de abordare al lui E. Simion ne aminte¿te de Cålinescu, care se
îndeamnå curajos în Opera lui Eminescu:

„Oricât de greu ne-ar veni, fårå ¿tiri despre cuprinsul acelei biblioteci de ¿apte
rafturi, fårå aluziuni, în scrieri, asupra operelor citite, så tragem hotarele culturii lui
Eminescu, bizui¡i pe o intui¡ie nestricatå de o falså idolatrie ¿i pe atâtea referin¡e câte
se aflå prin manuscrise ¿i prin compunerile publicate, vom fi în måsurå så ne dåm seama,
sub specia unei anumite relativitå¡i, de întinderea ¿i lacunele culturii sale” (subl. ns.).

Incontestabil, cultura lui Eminescu nu putea fi altfel decât limitatå.
Problema este: putea Cålinescu singur så o måsoare, fie ¿i „sub specia unei
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anumite relativitå¡i”? Prin urmare, Eminescu ar fi gângania, iar Cålinescu ar
fi microscopul care o analizeazå? Putea Cålinescu så dea note pentru
cuno¿tin¡e pe care el nu le avea? ¥ntrucât cultura nu este teren arabil, så-l
poatå måsura oricine, ca så determini „întinderea ¿i lacunele culturii” cuiva
nu trebuie, automat, ca tu însu¡i så ai cuno¿tin¡e ¿i mai vaste ¿i o putere de
påtrundere cel pu¡in egalå? Nu conteståm cå poate, a¿a cum zic unii, „divinul”
o fi fost superior lui Eminescu, dar cum din compararea operelor celor doi
acest lucru nu se vede nu evident, ci absolut deloc, a¿teptåm demonstra¡ia
care så ne convingå cå gre¿im.

Cât prive¿te „utopia culturalå” a lui Eminescu depistatå de domnul
pre¿edinte al Academiei, uimirea noastrå este ¿i mai mare. Nu insiståm înså,
deoarece scriitorul Eminescu ne intereseazå doar accidental, Recursul nostru
vizând gazetarul ¿i cetå¡eanul cu acest nume. Aten¡ionåm doar cå în articolul
anexat cititorul va avea surpriza så constate cå Eminescu, intens prezentat
drept pesimist ¿i adept al lui Schopenhauer, avea cu totul alte påreri.

Oricum, pozi¡ia domnului E. Simion surprinde, cåci rotundele dumnealui
sentin¡e nu råspund la unele întrebåri de ordin general. De pildå: cum se face
cå, în ciuda vehemen¡ei lui, Eminescu n-a avut procese de preså? Dacå opera
politicå a lui Eminescu ar fi utopicå, pentru ce a publicat-o institu¡ia pe care
o conduce acum chiar domnul E. Simion? Doar pentru calitå¡ile literare

nemaiîntâlnite în ziaristicå? Meritau acestea asumarea riscului de a sminti
un popor? ªi-apoi, dacå-i a¿a cum afirmå renumitul critic, de ce Academia
nu a fåcut nici un demers pentru ca aceste pagini, care cuprind „o superioarå
epicå de idei”, „proza politicå a lui Eminescu” fiind „eminentå, creatoare
(în sens literar) în cel mai înalt grad” (subl. ns.), så fie incluse în programa
¿colarå? Ce nebunie „¿i tristå ¿i goalå” ne-o fi apucat, ca så editåm în facsimil,
cu costuri uria¿e, absolut toate manuscrisele eminesciene, copiind ca atare
inclusiv paginile råmase albe în original? Dar, mai ales, de ce Academia
Românå contribuie ¿i azi la escamotarea adevårului despre un biet „utopist”
cu geniu poetic?

Så ne întoarcem la Bibliografia Eminescu.
¥n facsimilul alåturat se observå care ar fi referirile la Eminescu apårute

în presa lunii ianuarie 1887. Absen¡a epistolelor trimise de Eminescu de la
Månåstirea Neam¡ului, precum ¿i a poeziei De ce nu-mi vii (vezi Convorbiri
literare, 1 februarie) se observå imediat. Pentru necunoscåtori, faptul poate
så parå normal: deoarece subcapitolul se intituleazå „suferin¡ele ¿i declinul
poetului”, cum s-ar putea a¿tepta la o bogatå coresponden¡å ori la noi crea¡ii?
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Printr-o abilå „manevrå de criteriu”,
o parte a scrisorilor din ianuarie ¿i
februarie ’87 sunt dispersate la
capitolul Coresponden¡a lui M.
Eminescu, iar poezia De ce nu-mi
vii poate fi gåsitå câteva sute de
pagini îndåråt, la Operå. Poate fi
întâmplåtoare aceastå împrå¿tiere

a informa¡iei, astfel încât så nu po¡i
pune lucrurile cap la cap, în¡elegând
ce s-a petrecut în epocå? Dacå te
intereseazå o anumitå perioadå din
via¡a lui Eminescu trebuie så
parcurgi întreaga Bibliografie (¿i
acesta nu e decât primul volum!).
Separarea este cu atât mai stranie,
cu cât coresponden¡a nu numai cå
este probå materialå, dar face parte
din via¡å, pe care o lumineazå. Så
aibå tåinuitorii fotofobie?

Dupå textul denigrator al lui C.
Mille (plasat la numårul 8756),
urmeazå o ¿tire din Tribuna,
relatatå pe scurt astfel:

„Anun¡å cå M.E. a trimis o scrisoare lui Gh. Panu, în ianuarie 1887, prin care
respinge zvonurile despre boala sa”.

La primå vedere, nimic anormal. ¥n fapt, „ianuarie 1887" fiind datare
evazivå, nu se face nici o legåturå directå cu textul lui Mille, care a provocat
reac¡ia lui Eminescu. ¥n plus, nu se informeazå nici cå respectiva epistolå a
lui „M.E.” fusese publicatå în Lupta din 17 ianuarie. Mai mult, dupå amintirea
Tribunei, la „vezi ¿i” se face trimitere la o edi¡ie ulteriorå din Lupta (21
ianuarie), astfel fiind ocolit exact numårul în care fusese publicatå în ziar
replica lui Eminescu.

Manevra sare în ochi. Pe ce criteriu logic articolul lui Mille trebuia separat
de råspunsul prompt dat de Eminescu (vezi numårul 9698) ¿i publicat de
acela¿i ziar Lupta, în a¿a fel încât douå texte polemice tipårite la distan¡å de

M. Eminescu. OPERE, volumul XVII
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doar douå zile, în Bibliografia Academiei så fie despår¡ite de peste 80 de
pagini, cuprinzând aproape o mie de pozi¡ii? Pe ce criteriu logic epistola
prin care Eminescu îi trimite lui Negruzzi mai multe poezii este separatå de
anun¡ul privind publicarea uneia dintre acestea? Tipul acesta de bibliografie
dore¿te så-i ajute pe cei interesa¡i de adevår ori så-i determine så se lase påguba¿i?

Avem un singur råspuns rezonabil: Colectivul de autori ai lucrårii a for¡at
un titlu („suferin¡ele ¿i declinul poetului”), eliminând dovezile care-l
spulberau. Superficialitate sau vicle¿ug? Când vedem få¡i¿a „dezmembrare”
a lui Eminescu prin pulverizarea informa¡iei favorabile adevårului, ce så
credem? Pânå unde pot fi acceptate coinciden¡a ¿i eroarea, în cazul unor
institu¡ii precum Academia Românå?

De ce Colectivul de autori nu a
inserat înaintea articolului denigrator
al lui Mille (15 ianuarie) pe cel al lui
Vlahu¡å, din 4 ianuarie? Probabil
pentru cå Vlahu¡å afirmå negru pe alb:

„Ce påcat cå nu mai avem între noi pe
cel mai puternic ¿i mai luminat talent, ce
ne-a fost dat s’avem, pe fratele Eminescu,
al cårui desgust de om superior nedreptå¡it
– ’l-a fåcut så se retragå din mijlocul nostru
(subl. ns.), tocmai atunci când ne era mai
scump ¿i mai necesar! – Pu¡ini sunt oamenii
lumina¡i ¿i drep¡i, de cari så ne fie dor când
nu ’i-ai våzut o såptåmânå, a cåror vorbå
bunå, cinstitå ¿i în¡eleaptå så ’¡i råcoreascå
inima ¿i så ’¡i însenineze gândurile, a cåror
prietenie så ’¡i potoleascå necazurile ¿i så
te întåreascå în dureroasa luptå a vie¡ei.”

De asemenea, a¿a cum am spus,
¿tirea apårutå în Lupta din 21 ianuarie
este trecutå la „vezi ¿i” (men¡iune care
indicå subiecte „identice sau aproape
identice”), fiind astfel prezentatå ca
¿i cum ar repeta ¿tirea apårutå în ziua
precedentå în Tribuna. De ce? Pentru
cå în realitate Tribuna se referea la epistola lui Eminescu (publicatå în 17 ianuarie),
pe când Lupta din 21 anun¡a primirea alteia, scriså de un necunoscut:
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„Am publicat mai zilele trecute o scrisoare de la Eminescu prin care restabilea el
singur adevårul în privin¡a stårei lui de sånåtate.

Astå-zi primim o altå scrisoare de la o persoanå din Neam¡u în care scrisoare ni se
spune cå Eminescu a început a se ocupa serios ¿i a compus deja câte-va poezii” (subl. ns.).

ªi-asta e gre¿ealå involuntarå, când al doilea paragraf citat indicå limpede
cå la redac¡ia ziarului Lupta tocmai sosise o nouå scrisoare, despre care
Tribuna nu avea cum så scrie cu o zi înainte? Simpla men¡ionare a Tribunei,
aflatå la Sibiu (deci în stråinåtate), înaintea ziarului Lupta – singura publica¡ie
direct implicatå în cele relatate – råmâne descalificantå.

A doua zi, Universul transmite ¿i el noutatea (sublinierea ne apar¡ine):

„Am reprodus scrisoarea adresatå unui confrate de d. Mihail Eminescu, prin care
rectifica o ¿tire gre¿itå ce se råspândise asupra sånåtå¡ii sale.

Marele nostru poet ¿i-a reînceput deja lucrårile sale literare”.

Aceastå ¿tire, cel pu¡in, nu a mai fost deloc marcatå de alcåtuitorii
Bibliografiei Eminescu, editatå de Academie. De ce? Pentru cå afirma¡ii de
soiul: „Marele nostru poet ¿i-a reînceput deja lucrårile sale literare” nu
aveau ce så caute acolo unde unii hotårâserå så vorbeascå numai despre
„suferin¡ele ¿i declinul poetului”! Pentru cå, informând cå Eminescu „rectifica
o ¿tire gre¿itå ce se råspândise asupra sånåtå¡ii sale”, erau infirmate
balivernele lui Mille, aflate la mare pre¡ în ochii Colectivului de autori? Dar
acesta nu este singurul caz în care Universul a fost omis.

Tot din ianuarie (25) dateazå ¿i scrisoarea lui Vârgolici cåtre Negruzzi.
Iatå ce citim în volumul Academiei despre con¡inutul acesteia:

„Referiri la boala ¿i mizeria lui M.E. (subl. ns.); solicitå pentru acesta o rentå
viagerå sau altå recompenså na¡ionalå”.

Så ne uitåm acum
¿i peste rândurile pe
care Vârgolici într-
adevår i le-a trimis lui
Negruzzi (sublinierile
ne apar¡in):

„Eminescu, care e la Niam¡u, e cu totul bine, dar dacå ar veni la Ia¿i n’ar avea cu
ce tråi. Nu s’ar putea face ceva pentru dânsul? Vr’o rentå viagerå, vr’o recompenså
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na¡ionalå? sau vr’o pensiune de la vr’un bogåta¿ de pe acolo? E o adevåratå ru¿ine
pentru ¡arå ca un asemenea om så nu aibå cu ce tråi în via¡å când numele lui va tråi
cât veacurile.”

Unde sunt a¿a-zisele „referiri la boala” lui „M.E.”? Asta e rigoare
academicå sau, vorba lui Vârgolici, „E o adevåratå ru¿ine pentru ¡arå?

Pentru luna februarie, Bibliografia Academiei oferå doar douå
evenimente: vizita lui Creangå ¿i agita¡ia binevoitorilor studen¡i ie¿eni. Nimic
despre dedica¡ia datå de Veronica la 6 februarie pe volumul ei, Poezii. De
ce? Pe considerentul cå acel unicat nu e potrivit pentru a fi inclus într-o
bibliografie sau din cauzå cå, dedica¡ia fiind o „mårturisire de ne¿tearså
dragoste”, oricine î¿i då seama cå Veronica nu se adresa unui alienat?

Informåm Academia Românå ¿i pe amnezicii de sub pulpana ei cå, la
data de 5 februarie 1887, fotografia lui Eminescu se aflå pe prima paginå a
ziarului Universul. Sub fotografie, o trimitere la pagina a treia, unde se poate
citi urmåtorul text, intitulat Mihail Eminescu:

„Abia câ¡i-va ani au trecut de când acest nume era foarte pu¡in cunoscut, ¿i tot
atât de pu¡in pre¡uit, în lumea acelora cari citesc în ¡ara româneascå. ¥n lumea acelora
cari scriu, du¿manii lui Mihail Eminescu erau mul¡i: to¡i aceia cari nu ’l în¡elegeau sau
cari pismuiau puternicul lui geniu.

Astå-zi, ce schimbare, consolatoare pentru poet, ca ¿i pentru to¡i iubitorii adevårului
¿i frumosului! Prin for¡a geniului såu ¿i numai prin ea, Eminescu a ajuns, în scurtå
vreme, pre¡uit de aceia cari citesc, aproape dupå adevårata lui valoare.

De aceea¿i for¡å spulbera¡i, du¿manii lui literari s’au dat d’o parte ¿i ’¿i ståpânesc
ura care ¿tiu cå, esprimatå, n’ar mai avea nici un råsunet. Al¡ii din du¿mani s’au fåcut
admiratori; ura absurdå, zadarnicå ¿i neputincioaså, adese-ori sufere astfel de
transforma¡ii.

Eminescu stå astå-zi de-asupra cetei întregi a scriitorilor no¿tri actuali pe
piedestalul pe care geniul såu i l’a clådit; mai sunt câ¡i-va cari se silesc så nu’l vazå,
så’l îngåduiascå, pentru ca så conserve întâietatea unui alt poet a cårui glorie u¿oarå
se simte clåtinatå de alta mai puternicå ¿i mai îndreptå¡itå. Vor trece ¿i aceste încercåri
neputincioase, ¿i vremea e foarte aproape, când Eminescu ne va apårea tuturor ceea ce
în adevår este: cel d’intâi poet român.”

Cel care ascunde un asemenea text chiar face parte dintre oamenii care
(ne asigurå domnul G. ªtrempel) „s-au deprins så-l iubeascå ¿i respecte”
pe Eminescu?

La 28 februarie Universul anun¡å cå a fost dat în judecatå pentru calomnie,
deoarece a publicat acea „invitare a proprietarului tipografiei «Universul»
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cåtre d. A. Macedonski ca så-i achite o sumå pe care-i o datore¿te”. Redac¡ia
ziarului a refuzat propunerea Parchetului de „a face o retractare a «insultei»”,
anun¡ând cå va continua så tipåreascå respectiva „insultå”. ¥n continuare,
este publicatå scrisoarea lui Luigi Cazzavillan, proprietarul tipografiei
Universul, materialul încheindu-se cu o explica¡ie datå unei afirma¡ii
anterioare:

„* ¥n scrisoarea d-sale, d. A. M. vorbe¿te ¿i de fotografia ziarului – de care are
neapåratå nevoie, fire¿te, de oare-ce «Universul» este un ziar ilustrat, cea-ce credem cå
nu e o crimå. – Aceasta ne aratå cå poate (atât de mare e vanitatea omeneascå!) d. A. M.
s’a supårat c’am pus în ziar portretul marelui poet Eminescu, înso¡indu-l de cuvenitele
omagii. Dacå acesta e motivul supårårii fotografice a d-lui M., îl în¿tiin¡åm cå ¿i
portretul dumisale va apare în foaia umoristiocå «Pisica». Nu e mare greutate! (Nota
redac¡iei)”.

Simpla pomenire a ipotezei de mai sus aratå cå publicarea fotografiei lui
Eminescu provocase agita¡iuni printre „du¿manii lui literari”, Universul ¿tiind
bine cå ac¡ioneazå contra curentului (ceea ce nu înseamnå cå ar fi fost ¿i
complet dezinteresat). Oare acest context, în care Eminescu este „men¡ionat
în” Universul, så fie mai pu¡in semnificativ decât rândul în care Zosin îl
pomene¿te ca émule, alåturi de Conta?

Ce aflåm din OPERE. XVII referitor la plecarea lui Eminescu spre Neam¡?
La pozi¡ia 8749, suntem informa¡i cå ziarul Epoca din 14 noiembrie

1886 ar con¡ine o ¿tire „Despre înråutå¡irea stårii sånåtå¡ii lui M. E. ¿i
transportarea sa la ospiciul de la Månåstirea Neam¡ (subl. ns.), în urma
avizului unui consiliu medical”
¿i cå primele trei cuvinte ale
respectivei ¿tiri ar fi „Sånåtatea
poetului Eminescu” (subl. ns).
Bibliograful care a formulat
fraza fie nu ¿tie så citeascå, fie
serve¿te anumite interese,
stråine adevårului. ¥n realitate,
Epoca nu se referå la „poetul”, ci la „d-nul” Eminescu (pe-atunci nu se
conturase încå inten¡ia de a-l reduce pe Eminescu la poet-¿i-atât), iar destina¡ia
nu era „ospiciul de la...”:

„Sånåtatea d-lui Eminescu merge din ce în ce mai råu. ¥n urma avizului unui
consiliu medical, ¿i prin îngrijirea administra¡iei jude¡ului Ia¿i, nenorocitul poet a fost
transportat acum trei zile la månåstirea Neam¡u” (subl. ns.).

M. Eminescu. OPERE, volumul XVII
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A doua zi, 15 noiembrie 1886, Epoca
reia ¿tirea – nu cumva så råmânå vreun
cititor neinformat – dar Bibliografia
patronatå de Academie nu mai pomene¿te
¿i acest fapt nici måcar la „vezi ¿i”
(repetarea ¿tirii putând da de gândit?).

Eroare så fie faptul cå destina¡ia
ospiciu stabilitå de membrii Colectivului
de autori condus de domnul ªtrempel nu
are nici o acoperire în realitate? Ce anume
s-a dezbåtut la „zecile de ¿edin¡e de
discu¡ii purtate (sub conducerea lui
G. ªtrempel – n. ns.) asupra metodologiei
aplicate dar nu numai”? Så nu aibå
domnul ªtrempel suficientå autoritate?
Sau are prea multå?

Tot spre ¿tiin¡a Academiei Române
informåm cå existå, într-adevår, ¿i
urmåtoarea ¿tire, apårutå duminicå 16
noiembrie în Universul:

„Aflåm cu adâncå mâhnire
cå d. Mihail Eminescu, marele
poet al nostru, a fost adåpostit la
månåstirea Neam¡ului în urma unui
atac al nemiloasei boale de care a
mai fost lovit odatå” (subl. ns.).

Problema e cå aceastå ¿tire nu este cuprinså în volumul XVII al OPERE.
¥n consecin¡å, deducem cå nu ea a provocat academica dezinformare. Cum
se explicå atunci faptul? Cât timp Academia Românå va continua så
råmânå precum „divinul” ei model, nestråmutatå chiar în fa¡a eviden¡ei,
parcå mai conteazå?

Textul mai sus citat din Universul se împarte în douå. Prima parte con¡ine
evenimentul în sine (Eminescu „a fost adåpostit la månåstirea Neam¡ului”),
despre care au auzit de la colegii de la Epoca ori de la cei de la România
liberå, ambele ziare publicând cu o zi în urmå aceea¿i ¿tire. Partea a doua a
frazei se referå la cauza evenimentului ¿i råmâne o adåugare a ziarului

Universul, 16 noiembrie 1886

Epoca, 15 noiembrie 1886

Epoca, 14 noiembrie 1886, ed. II
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Universul. Cå lucrurile stau a¿a ne-o dovede¿te verbul folosit în prima parte:
Eminescu „a fost adåpostit la månåstirea Neam¡ului”, nu internat în ospiciul
de lângå månåstire, precum ¿i precizarea cå Eminescu ar fi avut „un atac”,
detaliu care nu se regåse¿te în ¿tirea din Epoca, dar care pentru cei neinforma¡i
constituia unica explica¡ie. Acest caz aratå încå o datå unde pot duce
adevårurile spuse pe jumåtate.

¥nceputul ¿tirii din Epoca pare formulat de un intrigant de claså:
„Sånåtatea d-lui Eminescu merge din ce în ce mai råu”.
Cum pânå atunci de „sånåtatea d-lui Eminescu” nu se vorbise decât

spre a anun¡a „cruda boalå”, la ce altceva så se gândeascå publicul, dacå nu
la „nebunie”? Dar ceea ce ar mai fi de în¡eles în cazul redactorului de la
Universul (poate nu prea de¿tept, poate stresat de faptul cå trebuia så încheie
edi¡ia) nu este tolerabil pentru un colectiv de bibliografi cercetåtori, care
privesc lucrurile echidistant ¿i au acces la infinit mai multå informa¡ie decât
un gråbit gazetar din epocå. Pentru cercetåtorii contemporani, lipsa oricårei
men¡iuni privind boala lui Eminescu trebuia så atragå aten¡ia, deoarece nici
nu se justificå, nici nu se poate crede cå redactorii de la Epoca aflaserå de
avizul medicilor ¿i de implicarea administra¡iei jude¡ului, dar nu aveau habar
asupra cauzei. Cum ar fi putut înså ei så spunå de ectimå, când aceasta
fusese (¿i avea så mai fie) folositå ca „probå” a nebuniei provocate de sifilis?
¥n plus, este foarte posibil så li se fi cerut expres ca ¿tirea så fie publicatå în
forma în care o cunoa¿tem ¿i noi. Cine s-o fi redactat? Un lucru e cert: la 18
noiembrie, Maiorescu îi scrie lui Slavici (trâmbi¡å pentru tot Ardealul) o
epistolå cu urmåtorul post-scriptum:

„Eminescu are o recidivå ¿i este printre aliena¡ii de la Månåstirea
Neam¡ul” (subl. ns.).

Acesta era con¡inutul care trebuia citit printre rânduri de to¡i cei cårora le
cådea în mânå Epoca din 14 ¿i 15 noiembrie. Acesta era mesajul.

Ne întoarcem la cuvintele prin care Bibliografia din 1999 comprimå
con¡inutul ¿tirii din Epoca, 14 noiembrie 1886:

„Despre înråutå¡irea stårii sånåtå¡ii lui M. E. ¿i transportarea sa la ospiciul de la
Månåstirea Neam¡, în urma avizului unui consiliu medical”.

Onorabilii bibliografi deveni¡i co-autori socotesc cå Eminescu nu putea
suferi decât de o boalå, „alienarea mintalå”? „Transportarea sa” presupune
stare de incon¿tien¡å? Nici unul dintre autorii Bibliografiei nu a fost vreodatå
„transportat” de al¡ii, fårå a fi nebun? Iar de-ar fi fost alienat, Eminescu nu
ar fi fost internat la Golia, ospiciul din Ia¿i?
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Ordinea în care sunt în¿irate faptele din ¿tirea citatå: 1) sånåtatea scâr¡âie
(nu este invocatå înså sånåtatea mintalå), 2) un consiliu medical pune pe
hârtie un aviz, iar 3) „administra¡ia jude¡ului” înlesne¿te transportul aratå cå
prima interven¡ie a fost a medicilor. ¥ntrucât nu este invocat un ter¡ ¿i nici de
autosesizarea doctorilor nu se vorbe¿te (de altfel, din Epoca nu rezultå cå
Eminescu ar fi fåcut ceva ie¿it din comun), deducem cå, dacå respectivul
aviz a fost într-adevår cerut de cineva, acela nu putea fi decât Eminescu

însu¿i. Faptul cå acel document n-a fost niciodatå våzut de (alt)cineva nu
face decât så ne convingå cå doar acesta ar putea fi adevårul.

Så privim mai atent sensurile cuvântului „aviz”, de-a lungul vremii:
 „în¿tiin¡are. A. de tratå, încuno¿tin¡are despre cuprinsul cambiilor ¿i

felul acoperirii sau rambursårii” (Minerva).
 „pårere, sfat;  în¿tiin¡are în scris prin care se face cunoscut ceva

publicului;  ¥n¿tiin¡are, adreså din partea unei autoritå¡i prin care se
încuviin¡eazå ceva, precum plata unei sume, ridicarea unui mandat etc.”
(I. A. Candrea, Dic¡ionar enciclopedic ilustrat „Cartea Româneascå”).

 „1. în¿tiin¡are, informa¡iune; 2. transmitere de platå la o bancå” (Lazår

ªåineanu).
 „1. Hârtie, document prin care se comunicå o în¿tiin¡are cu caracter

oficial. 2. (Mai ales în legåturå cu verbele «a da», «a cere», «a lua») Punct
de vedere, fel de a vedea, pårere, apreciere emiså de cineva asupra unei
probleme în dezbatere.  Apreciere oficialå, încheiere, rezolu¡ie a unei
autoritå¡i competente” (D.l.r.c. ¿i – cam la fel – DEX).

A¿adar, cuvântul aviz a avut mereu ¿i sensul de document oficial, care
con¡inea de obicei o pårere competentå. Pårerea nu se exprimå înså din
senin. Or, repetåm, nici unul dintre jurnalele epocii nu afirmå cå familia,
autoritå¡ile sau amicii ar fi solicitat expertizarea medicalå a lui Eminescu.
Arhivele demonstreazå cå nimeni dintre cei aminti¡i n-a cerut a¿a ceva. Cum
am mai spus, råmâne Eminescu. Posibil ca avizul amintit de Epoca så fi fost
o banalå formalitate, necesarå poate tocmai pentru a-i convinge pe cei în
mâna cårora era „administra¡ia jude¡ului” cå au temeiul legal ca „prin
îngrijirea” lor, cum spune ziarul, Eminescu så fie „transportat” la Neam¡.
De ce tocmai acolo? Pentru cå în Târgu Neam¡ avea caså Veronica (chiar
lângå spitalul local), pentru cå acolo locuia unchiul lui Creangå (preot la
paraclisul spitalului) ¿i pentru cå pânå la Månåstirea Neam¡ului mai erau
doar câ¡iva kilometri. „Avizul” era un fel de recomandare menitå så îi u¿ureze
transportul ¿i så îi înlesneascå eventuala internare în spitalul din Târgu Neam¡.
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De ce internare? Pentru cå ectima de la picioare (un argument în plus pentru
a fi „transportat”) se agravase, iar medicamentele erau deosebit de scumpe.
De altfel, acest lucru este prezentat public de Liberalul, câteva luni mai
târziu, când face o recapitulare a evenimentelor ultimului an:

„Earna trecutå, poetul nostru M. Eminescu cåzuse greu bolnav de picioare.
Epitropia Ospitalului Sf. Spiridon, våzându-l lipsit de mijloacele necesarå, l-a trimes
la spitalul din Târgu-Neam¡” (18 iulie 1887).

Ne oprim deocamdatå aici cu argumenta¡ia, urmând så o dezvoltåm la
locul potrivit: Boto¿anii.


Când comparåm Bibliografia din 1999 cu aceea din 1976 (pe a cårei

structurå s-a clådit) ies la ivealå alte mizerii. Dacå le a¿ezåm alåturi, întâi
frapeazå diferen¡a dintre grosimile lor (formatul este acela¿i). Edi¡ia din 1976
are 4612 pozi¡ii ¿i ocupå 278 de pagini, iar cea din 1999 are 1236 de pagini
¿i 15802 pozi¡ii. Diferen¡a este mare, dar nu neapårat semnificativå ¿i în plan
calitativ. Am aråtat mai sus cazul lui Zosin, cåruia în 1999 doar cå nu i-au
fost prezenta¡i unchii ¿i måtu¿ile. Totodatå, Bibliografia din 1976 con¡ine ¿i
o informa¡ie interesantå, de care masiva ei „fiicå” de la sfâr¿it de mileniu s-a
scuturat oripilatå: „Lista publica¡iilor periodice consultate care nu con¡in
materiale M. Eminescu”.

Principala deosebire constå în faptul cå, în vreme ce Bibliografia din
1999 apare ca operå a Academiei Române ¿i a Bibliotecii Academiei

Articolul din Liberalul (18 iulie 1887),
preluat din volumul Diverse, 1895 (1893?)
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Române, de cea din 1976 este responsabilå doar Biblioteca Academiei

Republicii Socialiste România. De altminteri, în primele 6 volume, cât timp
a fost vorba de o „Edi¡ie criticå îngrijitå de Perpessicius”, numele Academiei
Române nu a apårut pe pagina de gardå, unde s-a insinuat doar dupå moartea
lui Perpessicius, alåturi de Muzeul Literaturii Române. Altfel spus, din 1977,
când a apårut volumul VII, s-au schimbat criteriile. Trecându-¿i numele înainte
de al lui Eminescu, Academia ¿i Biblioteca devin autori, iar Eminescu,
subiectul lor. Pânå la volumul VI inclusiv, Eminescu fusese autorul publicat
prin îngrijirea lui Perpessicius ¿i, de la o vreme, cu banii Academiei, dar
fårå ca numele institu¡iei så fie pomenit undeva. Mai mult, cât a tråit criticul,
capul tuturor paginilor cu numår par con¡inea numele M. Eminescu, în cele
cu numår impar fiind prezentat titlul operei comentate în respectiva paginå
(dupå moartea lui Perpessicius, s-a renun¡at ¿i la una ¿i la alta). Apårând
Colectivul de autori, Academia s-a gråbit så-l reprezinte cât mai vizibil, uitând
rostul acestei edi¡ii, declarat public încå din 1939, în Prefa¡å:

„Cåtre aceastå prezentare totalå a operei lui Eminescu  purcede, cu acest întâiu
volum, Funda¡ia pentru literaturå ¿i artå «Regele Carol II». Integralå ¿i criticå, edi¡ia
aceasta nåzue¿te så ducå  la bun sfâr¿it împlinirea acelui corpus eminescianum, la care
¿i memoria poetului, ¿i obliga¡iile culturii contimporane, ¿i nåzuin¡ele ani de ani amânate,
au deopotrivå dreptul”( subl. ns).

[O curiozitate: în 1999, în colec¡ia Opere fundamentale, tot Academia
Românå a editat trei volume intitulate „Eminescu. OPERE”, fåcându-¿i astfel

Dupå Perpessicius¥n timpul lui Perpessicius
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singurå concuren¡å (simpla eliminare a majusculei „M” conteazå doar la
tribunal). O edi¡ie Eminescu. OPERE, în 8 volume, a apårut ¿i la Chi¿inåu,
sub coordonarea lui Mihai Cimpoi.]

A doua deosebire esen¡ialå între cele douå
bibliografii Eminescu este aceea cå versiunea
din 1976 nu are nimic comun cu lucrarea lui
Perpessicius, fiind de sine ståtåtoare. Chiar ¿i
titlul este altul: în loc de Mihai Eminescu.
OPERE (dupå care ar fi urmat numårul
volumului ¿i con¡inutul lui), pe coperta lucrårii
citim: Bibliografia Mihai Eminescu. 1866–
1970. Volumul I. OPERA.

ªi, de altfel, Perpessicius nici nu avusese
în plan o bibliografie precum cea din 1999.
Pornind la drum cu speran¡e mult mai modeste decât s-ar crede, Perpessicius

¿i-a lårgit din mers frontul de lucru, în func¡ie
de posibilitå¡i. Nimic nu dovede¿te înså cå în
1939, când a apårut primul volum al OPERE,
el ar fi avut în gând ¿i o bibliografie, necum
una exhaustivå.

¥n introducerea la volumul VII al OPERE
(Perpessicius ¿i romanul edi¡iei integrale a
operei lui Eminescu), Al. Oprea, pornind de la
documente din „arhiva particularå a lui
Perpessicius”, afirmå:

„Apåruse volumul al IV-lea (1952 – n. ns.), se
pregåteau pentru tipar volumul al V-lea ¿i al VI-lea
¿i iatå-l pe Perpessicius alcåtuind un nou itinerariu
(subl. ns.), cu escale prevåzute în spa¡iul unui cincinal.

A¿a se ¿i intituleazå noul program Schi¡å a planului cincinal al edi¡iei integrale a
operei lui Mihai Eminescu”.

Urmeazå planul în sine, încheiat cu „Volumul XVIII. Bibliografie selectatå.
Indice general al întregii edi¡ii.” Dacå ultima formå a bibliografiei gândite
de Perpessicius era una „selectatå”, problema era pe jumåtate rezolvatå, el
prezentând critic încå din volumul I Tabloul edi¡iilor pânå în 1938, ultima
fiind cea întocmitå de Cålinescu. Ne îndoim cå Perpessicius ar fi dat celor
care doar se referiserå la Eminescu sau citaserå din poeziile lui importan¡a

19
99

19
76



650 Nr. 6-9Semnele timpului

de care s-au bucurat din partea grupului condus de G. ªtrempel. ¥n afarå de
aceasta, un argument cå bibliografia imaginatå de Perpessicius nu putea fi
foarte amplå îl constituie însu¿i titlul lucrårii lui, OPERE, care aratå cå nu
inten¡iona så abordeze ¿i VIAºA. ªi poate cå a fost mai bine a¿a, dacå ne
gândim cå el, cercetåtorul atât de meticulos, a fåcut încå din primul volum
afirma¡ii stupefiante privitor la destinul lui Eminescu. Mai exact, în Låmuriri
pentru edi¡ia de fa¡å, anun¡å Cronologia lui Eminescu ¿i explicå rostul acesteia
(sublinierile ne apar¡in):

„Adeseori în cursul lecturii uneia din note sau a urmåririi unei circumscrieri
cronologice, cetitorul, care am fost tot timpul ¿i noi, simte nevoia unei confruntåri,
unei certitudini: unde se afla la epoca, despre care se vorbe¿te, Eminescu, ce fåcea, ce
scrisese sau ce eveniment îl încadra? Atunci, ce plåcut e så po¡i întoarce pagina ¿i ca
pe o transparentå scarå a anilor, så afli preciziunile ce-¡i sunt de lipså.”

¥n esen¡å, adevåruri. Când parcurgem textul în sine, surprizå! De pildå,
referitor la anul 1883 citim:

„1883. – ¥n Februarie î¿i då demisia dela Timpul. ¥ncredin¡eazå lui Iosif Vulcan
pentru Familia, poeziile: S’a dus amorul, Când amintirile, Adio, Ce e amorul, Pe
lângå plopii fårå so¡, ªi dacå.

Almanahul României June, cu data de Aprilie, tipåre¿te Luceafårul.
In Iunie, la Ia¿i, cu prilejul desvelirii statuei lui ªtefan cel Mare, cite¿te la Junimea:

Doina.
¥n vremea cåldurilor tropicale, abåtute asupra Bucure¿tilor, Eminescu suferå ¿ocul

decisiv. ¥ntre 28 Iunie – 15 August se aflå internat la Sanatoriul ªu¡u.
Convorbiri Literare din Iulie tipåre¿te Doina ¿i în August reproduce Luceafårul.

La 14 Octomvrie Alecsandri conferen¡iazå la Ateneu (ora 3 p. m.). Intrarea 2 lei noi.
«Venitul întreg .... destinat unui scop de binefacere», va sluji la între¡inerea lui

Eminescu într’un institut de aliena¡i.
La 20 Octomvrie, Chibici înso¡e¿te pe Eminescu la sanatoriul din Ober-Döbling de

lângå Viena.
¥n Decemvrie (c.ca 20) apare, la Socec, întâia edi¡ie a poesiilor, îngrijitå, de

Maiorescu.”

Cu alte cuvinte, atunci când a ajuns la ªu¡u, Eminescu ar fi fost ¿omer,
demisionat de la Timpul încå din februarie – situa¡ie în care foaia era descårcatå
de orice obliga¡ie fa¡å de el. Noroc cå modul mizerabil în care a reac¡ionat
Timpul  poate fi oricând dovedit cu ziarul în fa¡å. Perpessicius nu are nici o
scuzå. Este adevårat cå la 15 februarie 1883 Eminescu î¿i înaintase demisia
cåtre Lascår Catargiu – Perpessicius însu¿i a publicat pasaje din ea în Cuvântul
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– dar un istoric de calibrul lui nu ¿tia cå lucrurile se lini¿tiserå rapid? Nu ¿tia
cå, la 2 iunie, Eminescu i se adreseazå magistrului, anun¡ându-l:

„Domnule Maiorescu,
Ieri, sosind Fågårå¿anu de la Gala¡i, nu am fost la redac¡ie (subl. ns). Numai a¿a

se poate explica cum s-a strecurat articolul infect al lui Bassarabescu (împotriva lui
Maiorescu – n. ns.). Azi am declarat cå må retrag de la Timpul dacå nu se face o deplinå
¿i sincerå retragere a acelor scrieri injurioase.” (Epistola a fost publicatå ¿i de Torou¡iu,
încå din 1934 – vezi volumul V.)

Sau, în sfâr¿it, se putea så nu aibå
Perpessicius cuno¿tin¡å de ultimele
articole scrise de Eminescu la Timpul,
dupå scandalul de la Ia¿i? Nu ¿tia el
cum se încheie editorialul din 28
iunie 1883? ¥l reamintim, spre
completå edificare:

„Dar credem cå nu este nevoie a
argumenta mult, spre a convinge despre
urâta pornire a guvernului asupra presei.
Trebuie så-l a¿teptåm de acum la alte
måsuri ¿i mai odioase, pentru cå panta
este alunecoaså ¿i nu are piedicå pânå-n
pråpastie.

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 ¿i teamå ne e cå,
cåutând victoria peste tot, va pierde ¿i
cea deja câ¿tigatå în monstruoasa sa
pornire de a-¿i subjuga presa”

¥nceputul ¿i încheierea ultimului

editorial scris de Eminescu la Timpul

...............................................
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Nu doar Perpessicius prezintå astfel demisia lui Eminescu. Zigu Ornea
scrie ¿i el într-o parantezå din Junimea ¿i junimismul:

„Eminescu a demisionat de la Timpul la 16 februarie 1883. Dar nu-¿i mai exercita
acolo func¡iile redac¡ionale de la instalarea lui Påucescu.”

Dar Z. Ornea måcar face ¿i alt soi de precizåri, „care-¡i sunt de lipså”
uneori, vorba lui Perpessicius:

„Eminescu nu era maleabil, nu admitea så se adapteze conjuncturalului ¿i nu
concepea ideea tranzac¡iei cu idealul ¿i convingerile. Oricine i-ar fi cerut-o, l-ar fi
refuzat decis.”

„Un Eminescu în postura de mercenar de idei e o imposibilitate logicå ¿i moralå.”

De aceea, decât „certitudini” precum cele din Cronologia lui Eminescu,
varianta Perpessicius, mai bine lipså!

Så revenim la compararea celor douå Bibliografii: din 1976 ¿i din 1999.
A¿a cum am våzut, G. ªtrempel, directorul Bibliotecii Academiei Române,

s-a ocupat direct de numita „coordonare generalå”. ¥n perioada în care a
apårut prima variantå a Bibliografiei, director al Bibliotecii Academiei
Române era ªerban Cioculescu, care nu mai necesitå nici o prezentare. ¥n
1976, numele acestuia apare mai mult prin for¡a împrejurårilor. Sub lista
bibliografilor implica¡i (se precizeazå ¿i perioada în care a lucrat fiecare)
gåsim urmåtoarea frazå:

„Lucrarea a fost elaboratå se serviciile de bibliografie ale Bibliotecii, director
general fiind acad. ªerban Cioculescu”

Deci Cioculescu nu s-a amestecat în treaba bibliografilor din subordine
pentru a-i coordona prin întruniri asemånåtoare cu „zecile de ¿edin¡e de
discu¡ii” conduse de domnul G. ªtrempel. Modestie, pruden¡å, normalitate?

Oameni uita¡i

G. ªtrempel afirmå cå în 1965, când a început a se întocmi Bibliografia
Mihai Eminescu, un „numår apreciabil, dar nu constant, de speciali¿ti a
atacat frontal subiectul”. ¥n total, au fost 17, unii lucrând doar o lunå-douå.
Dacå 17 înseamnå „numår apreciabil”, 27 – câ¡i apar în volumul XVII –
cum mai e?
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Din curiozitate ¿i pentru cå socotim cå s-a fåcut o nedreptate, am alcåtuit
o „foaie de pontaj” a bibliografilor care au conlucrat la cartea din 1976,
marcând cu bold numele celor care au activat întregul an ¿i cu italice pe ale
celor a cåror participare a fost temporarå:

1965 : Nicolae Liu, Sevastia Bålå¿escu, Valeria Trifu, Liliana ºopa-

Alexandrescu, Eleonora Vlådu¡iu.

1966 : aceia¿i.
1967 : aceia¿i.
1968 : Nicolae Liu, Sevastia Bålå¿escu, Valeria Trifu, Eleonora

Vlådu¡iu, Liliana ºopa-Alexandrescu (pânå în martie), Aurora Nasta
(decembrie).

1969 : Nicolae Liu, Valeria Trifu, Eleonora Vlådu¡iu, Rodica Fochi o
înlocuie¿te pe Sevastia Bålå¿escu (februarie), Traian Påunescu-Ulmu
(ianuarie-aprilie), Angela Marinescu (martie-mai), Ana Ioachim (iunie-
decembrie).

1970 : Nicolae Liu, Valeria Trifu, Eleonora Vlådu¡iu, Rodica Fochi,
Ana Ioachim (pânå la o datå incertå), Marin Cernea (septembrie-decembrie)
¿i Traian Påunescu-Ulmu (septembrie-octombrie), Sergiu Sålågean
(decembrie).

1971 : Nicolae Liu, Valeria Trifu, Rodica Fochi, Liana Miclescu,
Eleonora Vlådu¡iu (pânå în februarie), Marin Cernea (ianuarie-mai), Sergiu
Sålågean (ianuarie iunie), Neonilå Onofrei (ianuarie-iulie), Avram P. Tudor
(iunie-august), Aurora Nasta (august-septembrie).

1972 : Valeria Trifu, Rodica Fochi, Liana Miclescu, Nicolae Liu (pânå
la 17 aprilie), Marin Cernea (noiembrie-decembrie, cu jumåtate de normå)

1973 : Valeria Trifu, Rodica Fochi, Liana Miclescu, Irina Pu¿chilå,
Marin Cernea (februarie-iunie, cu jumåtate de normå)

1974 : Valeria Trifu, Rodica Fochi, Liana Miclescu, Irina Pu¿chilå,
Marin Cernea (aprilie-iulie).

„Sistematizarea în volum a materialului a fost efectuatå de RODICA
FOCHI ¿i VALERIA TRIFU (noiembrie 1972-iulie 1974), care au alcåtuit ¿i
indicii (aprilie-septembrie 1975)” ¿i care semneazå Introducerea.

Din toate numele de mai sus, volumul coordonat de G. ªtrempel nu a
re¡inut decât patru: Rodica Fuchi, Valeria Trifu, Liana Miclescu ¿i Neonilå
Onofrei, to¡i cei aminti¡i fiind trecu¡i la „au mai colaborat” – nu se ¿tie când
¿i cât. Elegan¡a minimå cerea Academiei Române ¿i Bibliotecii acesteia så
adauge într-o casetå minusculå ¿i numele celor au deschis calea pentru actuala
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lucrare. Faptul se impunea cu atât mai mult cu cât pe fiecare volum al
OPERE scrie „Edi¡ie criticå întemeiatå de Perpessicius”. Este munca (nu
persoana!) unui critic literar mai respectabilå decât cea a unui bibliograf? Se
poate face abstrac¡ie de Nicolae Liu, atâta timp cât se recunoa¿te public cå el
i-a propus lucrarea lui Tudor Vianu (pe atunci director al Bibliotecii), iar
acesta a înscris-o „în planul de activitate al B.A.R.” (merit pe care nu i-l
recunosc mul¡i cu voce tare, dar pe care nici nu i-l poate lua nimeni)? Posibil
ca dacå n-ar fi fost Liu sau Vianu så fi fost al¡ii. Deocamdatå înså, ei au fost
scânteia, fåcând pentru Bibliografie incomparabil mai mult decât a visat
Perpessicius la început.

Paradoxal înså, colectivului care a redactat „varianta ’76" i s-a fåcut astfel
un serviciu, deoarece nu mai poate fi învinovå¡it de nici una dintre gafele
existente în volumul XVII al OPERE. Cine, când ¿i de ce a decis schimbarea
„garniturii ’76"? Poate ni se va explica vreodatå. Pânå atunci, avem råspuns
la o altå întrebare: a fost înlocuirea lor ¿i faptul cå, a¿a cum mårturise¿te
G. ªtrempel, „se schimbase optica cu privire la planul lucrårii”, în favoarea
lui Eminescu? Nu. Dimpotrivå! Dat fiind cei 7 ani de „revizuiri, rectificåri,
unele completåri” ale datelor strânse de-a lungul a trei decenii, era de a¿teptat
så aparå modificåri în bine, îndeosebi în ceea ce prive¿te informa¡ia referitoare
la via¡a lui Eminescu. Or, tocmai acum s-au operat prelucrårile bibliografice,
så le zicem a¿a, menite så inducå în eroare.

De ce s-a schimbat „optica”? Nu pretindem cå am de¡ine adevårul, dar
¿tim cå, dacå ar fi fost directivå de Partid în acest sens, faptul ar fi fost dezvåluit
de mult. Mai ¿tim cå, odatå epuizatå OPERA, Bibliografia din 1976 avea så
abordeze VIAºA lui Eminescu. Mai ¿tim ¿i cå ziaristica lui Eminescu de la
Timpul – în bunå måsurå, parte din via¡a lui – a agitat atât de puternic o
seamå de compatrio¡i, încât unul dintre volumele care o con¡inea (X) s-a
aflat la un pas de a fi trimis la topit. Mai ¿tim ¿i cå bibliografia onestå ¿i
profesionist întocmitå poate fi extrem de elocventå pentru cercetåtori. ¥n
sfâr¿it, mai ¿tim ¿i cå volumul XVII al OPERE folose¿te criterii pe care nu
noi le vom califica, dar despre care putem spune cu certitudine cå reu¿esc
doar så înnegureze firul vie¡ii lui Eminescu în momentele-cheie. Eliminând
în mod abil orice suspiciune, aceastå variantå giratå de Academia Românå
impune un vechi scenariu, la care institu¡ia înså¿i pare så fi aderat
necondi¡ionat.

[N-am vrea så se în¡eleagå cå Bibliografia din 1976 ar fi fårå gre¿ealå.
Iatå una chiar grosolanå:
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„4007 Eminescu ¿i ziaristica, SE, VII (1943), nr. 1733, aug. 5/6, p. 2 (Caleidoscop)
M. Eminescu a mårturisit:
Incipit: «Sunt strivit, nu må mai recunosc...
A¿tept telegramele Havas, ca så scriu, iar, de meserie, scrie mi-ar numele pe mormânt

¿i n-a¿ mai fi ajuns så tråiesc».
Se citeazå cunoscuta scrisoare despre munca la «Timpul».”

A¿a cum am aråtat, cuvintele sunt citate dintr-un colaj al cårui autor este
E. Gruber (pasajele au fost pentru prima oarå rostite public la Boto¿ani, în
toamna anului 1890). ¥n 1976, „cunoscuta scrisoare” nu fusese våzutå de
nimeni, iar publica¡ia indicatå [Seara] era departe de a fi prima care gåzduia
aceastå fåcåturå. Rea-inten¡ie? Posibil, dar nu este evidentå, chit cå verbul a
mårturisi nu este cel mai potrivit în context, acest soi de amestec din partea
bibliografului fiind el însu¿i nepotrivit.]

Evolu¡ia lucrurilor face legitimå întrebarea: s-a temut cineva de volumul
II al Bibliografiei Mihai Eminescu. 1866–1970? Aproape cert, da. Cât de
bogat era materialul informativ strâns pânå la data înlocuirii echipei de
bibliografi? Din 1974, doi dintre primii bibliografi s-au ocupat cu
sistematizarea informa¡iei existente. Dar ceilal¡i? Nu avem mårturii în acest
sens, înså niciodatå nu-i prea târziu.

Am vorbit mai sus de „prelucråri bibliografice”. Iatå de ce. ¥n Bibliografia
din 1976, la subcapitolul Scrisori trimise de M. Eminescu citim:

„3976 [Scrisoare de la Mânåstirea Neam¡ului, adresatå lui Iacob Negruzzi, în
ianuarie 1887]. CL, XXXIII (1899), nr. 1, ian. 15, p. 10.

Incipit: «¥¡i trimit deodatå cu aceasta mai multe versuri...»
Cu o scurtå prezentare de Iacob Negruzzi.”

¥n Bibliografia din 1999
constatåm drastica scurtare
a citatului din epistola lui
Eminescu (pozi¡ia 9697):

„Incipit:
«¥¡i trimit deodatå...»”

De ce a fost nevoie så
intervinå satârul måcelarilor
pe care Academia Românå

pare a-i ¡ine ascun¿i în Bibliotecå? Pentru a nu se mai atrage aten¡ia asupra
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faptului cå Eminescu i-a trimis lui Negruzzi de la Neam¡ mai multe poezii

(nu doar De ce nu-mi vii, cum pretinde inclusiv Cålinescu, biograful premiat
de Academia Românå) ¿i pentru a elimina astfel întrebårile: de ce? unde sunt
celelalte? Când ¿tim cå Negruzzi a fost în repetate rânduri pre¿edinte ¿i
vicepre¿edinte al Academiei Române, cum så nu ne întrebåm dacå
dezinformåri prin omisiune de acest soi nu sunt menite så apere însu¿i
prestigiul acestei institu¡ii? Cum så nu ne întrebåm: în beciurile cårei min¡i
au fost clocite toate acestea?

Dacå cei 11 autori ai volumului XVII nu ar fi preluat materialul strâns de
colegii lor ¿i nu l-ar fi ciuntit fårå nici o justificare, dråmuind arbitrar
informa¡ia, prezentarea putea fi neprofesionistå, dar nu s-ar fi pus ¿i problema
onestitå¡ii cenzorului. A¿a, cosmetizarea devine evidentå ¿i explicå încå o
datå de ce informa¡ia a fost grijuliu disipatå de-a lungul a 1200 de pagini,
astfel încât destinul lui Eminescu så-¿i piardå cursivitatea. Academia mai
bifeazå o „reu¿itå”, iar cititorul neavizat råmâne complet dezorientat, råtåcit
ca într-un nor negru, ca într-o gogoa¿å otråvitå, în care sporadic izbucnesc
orbitoare ¿i derutante jocuri de artificii.

Pozi¡ia 3980 a Bibliografiei din 1976 sunå astfel:

„3980 [Scrisoare de la «Monastirea Neam¡ului», adresatå lui G. Panu în ian.
1887]. LUPTA, IV (1887), nr. 158, ian. 17, p. 3. (Ultime informa¡iuni).

Incipit: «S’a råspândit prin ziare ¿tirea cå a¿ fi grav bolnav...»
Dezminte afirma¡iile lui Const. Mille în legåturå cu gravitatea bolii sale. Reproduså

în «Universul», IV (1887), nr. 15, ian. 18/30, p. 3.” (subl. ns.)

ªi iatå acum ce a mai scåpat din acest text dupå ce a trecut prin filtrul
echipei coordonate de domnul G. ªtrempel:

„9698 [Scrisoare adresatå,
de la Månåstirea Neam¡, lui G.
Panu, ianuarie 1887]*. LUP-IB,
IV (1887), nr. 158, 17/29 ian., p.
3. (Ultime informa¡ii).

Incipit: «S’a råspândit prin
ziare ¿tirea...»”

1999

1976
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A¿adar, a fost eliminatå exact cheia întregii întâmplåri: faptul cå, la doar
douå zile dupå ce Mille råspânde¿te zvonul cå Eminescu ar suferi de o
interesantå „nebunie lucidå”, acesta îi adreseazå lui Panu un elegant drept la
replicå, al cårui miez suntem obliga¡i så-l amintim, cåci prea e acaparatoare
„iubirea” unora pentru „poetul na¡ional”, de ¿i-o manifestå încercând så-i
îndepårteze pe to¡i ceilal¡i de el:

„Toate aceste zvonuri, lipsite de orice fundament, sunt råspândite, poate cu rea
inten¡ie, din Ia¿i, încât d. C. Mille, într-unul din
articolele sale, a gåsit motiv de-a vorbi de boala
mea pretinså. Te rog a spune tuturor cå se aflå în
deplinå eroare ¿i cå (afarå de suferin¡a mea de
picioare) nu am absolut nimic” (subl. ns.).

Reamintim celor ce dovedesc grave
probleme de memorie cå punerea la punct
a chestiunii de cåtre Eminescu este atestatå
chiar ¿i de ziarul Liberalul, care recunoa¿te
cå acesta nu a plecat la Neam¡ pentru cå ar
fi înnebunit, ci din cu totul altå cauzå:
„cåzuse greu bolnav de picioare” ¿i era
„lipsit de mijloacele necesarå” unui
tratament eficient.

Acum este ¿i mai limpede de ce în
volumul XVII al OPERE scrisoarea lui
Mille se gåse¿te la pozi¡ia 8757, iar

råspunsul lui Eminescu, care trebuia så-i urmeze imediat, a fost mutat håt la
9698, unde e lipsit de orice explica¡ie privind con¡inutul.

Q.E.D.


¥n rândurile de mai sus existå formulåri din care poate reie¿i cå întreaga
Academie Românå ar fi responsabilå de viclenitul volum XVII al OPERE.
ªtim cât de mult ¡in unii la ideea cå nici o institu¡ie nu poate fi fåcutå vinovatå,
ci numai anumi¡i membrii ai ei. Institu¡ia, ca produs al gândirii, sigur cå este
nevinovatå, deoarece nu are personalitate decât prin oameni. De aceea,
bineîn¡eles cå nu avem nimic de imputat frumoasei idei de Academie Românå,
dupå cum nu avem a ne certa cu clådirile în care cugetå cei dedica¡i acestei
idei – iar organigrama nu ne intereseazå acum. ¥n ceea ce prive¿te înså

Lupta, 17 ianuarie 1887
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personalul specializat, lucrurile stau altfel, întrucât vinovå¡ii nu sunt numai
cele sanc¡ionate de Lege (¿i-acelea foarte nuan¡ate); existå ¿i responsabilitate
implicitå, iar a nu fi la fel de vinovat nu echivaleazå cu a fi inocent ca un
prunc. De¿i produs îndeosebi de bibliografi, nu de plenul Academiei, volumul
XVII al OPERE råmâne – cel pu¡in par¡ial – o gafå (så nu spunem mai mult)
a întregii institu¡ii, cåci în fruntea paginii de gardå nu sunt trecute numele
autorilor (oricum solidari, din moment ce textul: Låmuriri privind metodologia
¿i structura lucrårii este semnat Colectivul de autori), ci scrie Academia

Românå ¿i Biblioteca Academiei Române, în josul paginii anun¡ându-se ¿i
participarea Editurii Academiei Române. Prin urmare, dumnealor ne
adresåm, chestiunile de via¡å internå privindu-i direct.

Situa¡ia este delicatå pentru toatå lumea, dar speråm cå nu-¿i imagineazå
cineva cå, mai devreme sau mai târziu, nu s-ar fi ajuns tot aici. Volumul
XVII al OPERE aratå, credem, destul de limpede cå (în) Academia Românå
este ¿i aståzi o roti¡å care face parte din mecanismul anti-Eminescu. Cele de
mai sus, enun¡ate dupå o primå lecturå, dovedesc cå pânå ¿i la cel mai înalt
nivel de competen¡å încå se opereazå cu prejudecå¡i, unii încercând så le
permanentizeze, inclusiv prin cosmetizarea realitå¡ii.

Mai pu¡in emo¡iona¡i de dimensiunea cheltuielilor fåcute în ultimii ani
(din banul public, la urma urmei) pentru tipårirea operelor ¿i manuscriselor
lui Eminescu, cerem Båtrânei Doamne så spunå public ¿i fårå ocoli¿uri cum
prive¿te cazul Eminescu. Dacå va continua så-l declare nebun, a¿teptåm så
prezinte ¿i dovezile respectivei nebunii sau så probeze cå semnalårile noastre
ar fi fundamental eronate. Dacå nu se încumetå, atunci trebuie så reanalizeze
dosarul. Este greu ¿i neplåcut, dar nu noi suntem responsabili de faptul cå
Academia Românå a fost aduså în gre¿ealå, ci chiar unii dintre membrii ori
doar salaria¡ii ei din corpul administrativ. Nu se poate tråi la nesfâr¿it nici din
sugestii strecurate printre rânduri, nici din tåceri vinovate, menite så påstreze
nealterate iluziile unui Neam privind o mânå de oameni.

Cålin L. Cernåianu
2005
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G. ALEXIANU, Al. SUTZU, P. PETRINI (5 iunie 1878)

„RAPPORT MEDICO-LEGAL
Asupra stårii mintale a lui ªtefan Logotetopulo
Acusat de omor
Elaborat de
D-rii : G. Alexianu, A. Sutzu ¿i Petrini Paul
Numi¡i esper¡i în aceastå afacere de primul pre¿edinte al Cur¡ei cu jura¡i din Ilfov

Sub-semna¡ii, doctori în medicinå, G. Alexianu, profesor la facultatea de medicinå, medic al
spitalelor, medic legist al Capitalei; A. Sutzu, medic primar al spitalelor civile, ¿i Petrini P., medic
al spitalelor civile, invita¡i de D. Pre¿edinte al Cur¡ei cu Jura¡i Ilfov, sesiunea din Martiu 1878, cu
adressa No... spre a esamina starea facultå¡ilor mintale ale lui ªtefan Logotetopulo, acusat de
omoru, dupå ce am luat cunoscin¡å de cele con¡inute în dosarul sus-zisului, am mers în trei
rânduri la penitenciarul Våcåresci unde el se aflå, ¿i am procedat la cercetarea directå a facultå¡ilor
sélle mintale. Resultatul investiga¡iunilor nostre, l’am consemnat în aceste 5 capitole privitore: 1,
faptelor petrecute; 2, commemorativelor procurate de martori; 3, cercetårii noastre directe; 4,
discu¡iuni medico-legale, ¿i 5, conclusiunilor acestui raportu.

§ 1. Faptele

ªtefan Logotetopulo, domiciliat în strada, Lucaci 61, aceea¿i caså cu concubina sa, Veta
ªtefåneasca ¿i muma sa Maria Logotetopulo, dupå ce în seara de 20 Ianuariu 1878, s’a certat mai
mult de uå orå cu muma  sa, a intrat a doua zi, pe la 8 ore dimine¡a, în camera sa ¿i dupå uå
întârziere de uå jumetate de orå, a e¿it palid, turburat, spunând cåtre concubina lui cå a sugrumat
pe muma sa. A doua zi dupå acesta el a redus cadavrul mamei salle în zece bucå¡i, iar în a treia a
aruncat intestinele ¿i capul într’un pu¡u, trunchiul înså mânile ¿i piciorele le a pus într’uå ladå.
Aceastå ladå, a încredin¡at’o unui om de la ¡earrå spre a o duce la ªtefånesci ¿i a o preda unui frate
presupus ale såu. Aceste fapte resultå atât din interogatorul luat de d. jude instructor, cât ¿i din
propriile lui spuse precum ¿i din zisele femeei Veta ªtefånescu cåtre subsemna¡ii. Ele sunt prin
urmare autentice ¿i necontestabile.

§ 2. Comemorativele

Din depunerile martorilor chema¡i de justi¡ie resultå cå ªtefan Logotetopulo, nåscut în
Tessalia, a venit sunt deja mai mul¡i ani în România, adus de fratele lui reposatul Hristache
Logotetopulo, care se gåsea de mai nainte în ¡errå ¿i care, occupatt cu comer¡ul grânelor, avea pe
lângå densul ca îngrijitor pe accusatul ªtefan. Martorii: Safta våduva, Teodora Niculeasca, Anica
Alexoaia ¿i Dima Polimeridi, vecini ¿i cunoscu¡i cu susnumi¡ii, au depusu, cå båtrâna Maria
Logotetopulo se plângea de multe ori în contra fiului såu ªtefan, zicând cå ea i-ar fi dat bani
pentru a face comer¡; cå el i-ar fi cheltuit; cå ªtefan tråia în posadnicie de mai mul¡i ani cu Veta,
fårå a voi a se cåsåtori cu densa, sau a o låsa spre a se cåsåtori cu alta pe care ea ’i-o gåsise. To¡i
marturisesc cå ªtefan era un om posac, tåcut, umbla prin cafenele. venea acaså la ore neregulate,
nevoind adessea a se pune la maså cu mumå sa ¿i tot d’auna, certându-se cu aceasta în cestiuni de
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bani, cåci båtrâna Maria încredin¡ase lui ªtefan de câtu-va timp uå sumå de 200 galbeni pe care el
’i-a perdutu. Aceste certuri erau zilnice în aceste dupå urmå zille, dupå cum mårturisesce ¿i
femeia Veta Stefåneasca concubina lui, certuri care au împins pe accusat så’¿i exprime cugetarea
sa: el a zis cåtre Veta de mai multe ori, «Cum o så ne scåpåm de dânsa?»

Violen¡a caracterului ¿i råutatea sim¡imântelor ¿i a moravurilor lui reesse într’un mod evident
din purtarea sa cåtre mama sa Maria, din via¡a nelegitimå cu Veta, din risipirea banilor ce’i s’a
încredin¡at de muma lui, din certurile necontenite ce avea cu dânsa, din abusurile de încredere ce
le-a comis cåtre fratele såu Hristache când acesta l’avea îngrijitor la mo¿ie.

Nu voim så dåm acestui rapport forma unui recuisitor care ar avea tendin¡a de a agrava
situa¡iunea inculpatului. Trebue så se scie însa cå elementele ce procurå instruc¡iunea, sunt
adessea acellea¿i pentru a pune pe exper¡i în stare så confirme apprecia¡iunile lor sciin¡ifice.
Gåsim în via¡a lui ªtefan Logotetopulo probe suficiente de uå via¡å desordonatå ¿i necuviincioaså,
plinå de fapte immorale ¿i reprehensibile, aci în¿elând pe fratele sau care l’a îmbrå¡i¿at , aci
extorcând bani de la mama sa subt pretext de a face comer¡ de porumb, certându-se mereu cu
aceasta de câte-ori nu voia så’i mai dea bani, vagabondând ¿i petrecând via¡a prin cafenele ¿i
lenevie, tråind în ciuda ¿i subt ochii batrânei selle mame cu uå femee pu¡in stimabilå ¿i de
condi¡iune socialå inferioarå cu a sa, a¿teptând cu neråbdare moartea mumei salle, care, cu toate
acestea, dupå deposi¡iunea tutulor martorilor avea un caracter blând ¿i bun; mumå, zicem, de care
inculpatul cerea så scape, dupå cum s’a pronun¡at cåtre posatnica sa. Aceastå purtare nu aratå oare
cå inculpatul tråia ¿i a tråit o via¡å de viciuri ¿i cå crima era uå consecin¡å naturalå a unei
assemenea existen¡e? Cercetarea directå la care ’l-am supus confirmå pe deplinu aceastå
aprecia¡iune.

§ 3. Cercetarea directå a inculpatului.

ªtefan Logotetopulo, de ani 48, de constitu¡ie forte, de temperament nervos, de talie subt cea
de mijloc, se presintå noå în cabinetul penitenciarului Våcåresci având un esterior umil. Figura lui
esprimå preocupa¡iunea, cåutåtura este mobilå, defientå, îndreptându-se adessea cåtre
interlocutorele såu într’un mod furi¿. El se esprimå cu înlesnire, råspunsurile lui sunt intelligente,
calculate, denotând uå perfectå memorie. El povestesce în toate amånuntele ei via¡a sea trecutå,
fapta ce a commis, cåutându une-ori a se contrazice pe el însu¿i, pare cå ar voi så denatureze
faptele deja mårturisite de dânsul ¿i så deruteze pe acel care îl întreabå. ¥ntr’un cuvânt ne gåsim în
fa¡a unui om intelliginte, de¿tept ¿i chiar viclean.

Este de remarcat aci cå în differitele interogatorii luate de cåtre d. jude de Instruc¡iune,
cuvintele lui au fost logice, denotând uå perfectå memorie. El n’a negat cå se certa adessea cu
mumå-sa, ca de mai multe ori a fost supårat pe dânsa, când ea îi spunea cå o så-i månînce plåcintå
din erburi culese pe mormântul lui: nu neagå cå îi împrumutase bani în mai multe rânduri pre care
nu ’i-a înapoiat. Motivele, zicem, ce a alegat în fa¡a d-lui jude de Instruc¡iune sunt : aci cå a comis
fapta fårå a voi : el a strîns’o pu¡in de gât ¿i ea a murit; sau cå a ucis’o pentru cå ea ’i-ar fi spus
cå are så månînce plåcintå de erburi de pe mormântul såu. ¥n fa¡a noastrå înså el a mai adåogat un
al treilea motiv: el ne-a spus cå era «zåpåcit, nebun» când a comis fapta.

Pentru a demonstra Justi¡iei cât de slabå ¿i de de¿eartå este aceastå alega¡iune, punem aci
câte-va, întrebåri ce le-am adresat inculpatului împrennå cu råspunsurile ce ne-a dat.

– ¥n. Ai fost de multe ori zåpåcit ¿i nebun ca atunci când ai comis omorul?
– R. Am fost de mai multe ori ¿i la Giurgiu ¿i aci.
– ¥n.. ºii minte ce fåceai când te gåseai în aceastå stare?
– R. Nu ¡iu minte. Mi se spunea numai pe urmå, cå nu sciam ce fåceam, cå strîngeam

lucrurile, cå vorbeam multe, cå voiam så trimit pe Veta a-caså; cå eram nelini¿tit.
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– ¥n. Când erai în aceastå stare erai închis în casså sau e¿iai din casså.
– R. E¿iam, må duceam la cafenea, må întorceam a-casså singur, darå eram zåpåcit.
– ¥n. Câtå vreme ¡inea aceastå stare?
– R. Trei-patru zille.
– ¥n. ¥n timpul acestei ståri ¡ineai minte de faptele ¿i de mi¿cårile talle ?
– Nu.
– ¥n. Darå cum ai aråtat singur d-lui Judecåtor unde ai pus capul ¿i ma¡ele mumei talle?

Aci accusatul tace ¿i nu mai îucearcå så mai råspundå.
– ¥n. Dupå ce ai ucis pe muma ta, de ce n’ai aråtat autoritå¡ilor cå muma ta este moartå?
– R. De teamå ca så nu se descopere moartea prin violen¡å.
– ¥n. A doua zi de ce ai fåcut’o îu bucå¡i ¿i ’i-ai ascuns ma¡ele ¿i capul ?
– R. Ca så poatå cu înlesnire så se transporte la ¡earrå ¿i så nu fie recunoscutå.
– ¥n. Nu ’¡i-a fost teamå cå, chiar fårå, cap så se descopere crima ?
– R. Nu; pentru cå am crezut cå destupând lada ce se încredin¡ase ¡åranului ¿i våzând un

cadavru fårå cap ¿i hainele pusse d’asupra bucå¡ilor, ¡åranul se va mul¡umi cu hainele, ¿i va
îngropa corpul fårå så denun¡e autoritå¡ilor.

– ¥n. Cine este acell Christache Grecu cåtre care ai trimis lada cu cadavrul?
– R. Am spus acest nume pentru cå aveam un frate a¿a numit care este mort.
Pentru a nu låsa så existe cea mai micå bånuealå în spiritul nostru de vre-uå maladie capabilå

så altereze Iiberul arbitru al accusatului, am împins investiga¡iunile noastre în sensul acesta ¿i mai
departe. ’L-am întrebat dacå el a sufferit vre-uå data de boale nervoase: el ne-a råspuns cå a
sufferit, cåci în penitenciarul Våcåresci el ar fi avut într’uå noapte un fel de ame¡ealå, ar fi avut
epilepsie.

– ¥n. Ce fel de ame¡ealå a fost aceasta ¿i cum s’a întâmplat ?
– R. ¥ntr’uå noapte pe la 12 ore, am le¿inat în pat ¿i am cåzut jos; dupå douå ore m’am

de¿teptat ¿i arestan¡ii mi-au spus cå am vorbit singur ¿i am fåcut spumå la gurå.
– ¥n. ºi s’a întîmplat altå datå aceastå boalå când erai a-casså?
– R. Nu ¡in minte.
– ¥n. Cine te-a våzut, cåci nici påzitorul, nici vreunul din personalul direc¡iunei penitenciarului

n’au nici uå scire, ci numai arestan¡ii?
La aceastå întrebare råmâne uimit, spuindu-ne ca nu scie, ¿i så ne referim arestan¡ilor. Vom

vedea în urmå cå ame¡eala, dacå a existat, a fost în totul simulatå.
Atât memoria cât ¿i percep¡iunea ¿i idea¡iunea ¿i ra¡ionamentul ¿i associa¡iunea ideilor sunt

darå în perfectå stare normalå, nepermitându-ne a cugeta la vre-uå malatie care ’i-a putut turbura
idea¡iunea ¿i voli¡iunea, ¿i prin urmare produce impulsiuni råu-fåcåtoare.

Cercetarea organelor physice nu denotå, nici uå diformitate sau neregularitate a craniului
care så ne facå så bånuim uå malatie hereditarå sau acuistå. ¥n sensibilitatea ¿i în motilitatea
generalå sau localå nu constatåm nici uå perturba¡iune care så denote uå malatie nervoaså acuistå
sau accidentalå.

Pentru a complecta aceastå cercetare, am întrebat pe Veta Stefåneasca cu care el a tråit ¿ase
ani aproape, dacå a observat la accusat vre-uå malatie nervoaså. Ea ne-a råspuns într’un mod
negativ: el n’avea obiceiul de a bea, el n’avea nici epilepsie, nici vre-uå boalå de asemenea naturå.
«A fost numai de douå sau de trei ori, de când îl cunosc, ca zåpåcit; îi venea så strîngå lucrurile,
så se mute la altå casså, devenea posac; darå nu båtea pe nimeni, nu fåcea neorândueli, î¿i vedea
de treabå.»

– ¥n. ¥n starea aceasta era când a comis omorul assupra mumei salle?
– R. Nu.
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Din cei trei martori arestan¡i adu¿i în fa¡a noastrå de dînsul, spre a mårturisi cå el ar fi avut
într’uå noapte epilepsie, duoi au spus cå n’au våzut nimic, iarå al treilea, Israelit, a respuns, cå l’a
våzut.

– ¥n. Cum era figura lui în momentul boalei lui, avea spasme, se strîmba ?
– R. N’am våzut, cå era întunerec.
– ¥n. Cum ai sim¡it cå el a avut boala?
– R. ’L-am våzut jos din pat, dând din picioare, el vorbea fårå så-l în¡eleg ¿i avea spumå la

gurå.
– ¥n. Cât a ¡inut aceasta ?
– R. Aceasta a ¡inut ca uå jumåtate de orå.
(Acestu individ dormea în al ¿eselea pat dupå acel ocupat de inculpat.)
– ¥n. ’L-ai våzut în realitate cå fåcea spume, tu care erai a¿a departe de dînsul care era jos, ¿i

fårå så te scoli ?
– R. Nu ’l-am våzut fâcând spume, darå pentru cå scuipa am crezut cå fåcea spume.
– ¥n. Darå cum ai våzut cå scuipa ?
– R. Aceasta mi s’a spus de chiar ªtefan Logotetopulo; cåci în adevår n’am våzut nimic.
¥n cursul visitelor fåcute de noi la penitenciar inculpatul pretindea în råspunsurile sele cå ar

fi supus «zåpacelei, nebuniei», etc. ¥nså mai în urmå, dupå întrebårile noastre el pårea convins cå
sus¡inerile lui sunt de¿erte, ¿i termina cu frasa «nu am ce så mai zic, ¿i degeaba umblu, cåci faptul
este fåcut.»

§ 4. Discu¡iunea medico-legalå.

Dupå studiul condi¡iunilor în care fapta s’a såvâr¿it, dupå cercetarea commemorativelor, ¿i
dupå analisa directå a facultå¡ilor mintale ale lui ªtefan Logotetopulo, ne râmâne a resolva
urmåtoarele cestiuni.

a). ªtefan Logotetopulo fost-a în vre-uå epocå a existen¡ei sele atins de aliena¡iune mintalå
?

b). Fost’a el alienat în momentul såvâr¿irei crimei, sau cel pu¡in isbit de vr’uå stare mintalå
analogå?

Discu¡iunea acestor douå puncte ne va pune pe cale så vedem dacå a existat la ªtefan
Logotetopulo uå lipså în func¡ionamentul cerebral, dacå la un moment dat a fost isbit într’un mod
oare-care arbitrul ¿i libertatea sa moralå, base necesarii ale responsabilitå¡ii.

Trebuie så se scie cå aliena¡iunea mintalå, ca toate malatiile în genere, î¿i are istoricul ei,
adicå uå serie de caractere essen¡iale, nedispensabile, bine definite, care ne permit så constatåm
existen¡a sa într’un mod sciin¡ific ¿i consciin¡ios. Ori cât ne-am sili så cåutåm în trecutul acestui
om acele semne sau unele din ele, nu le putem gåsi. ¥n toatå existen¡a sa pînâ la anul 1878,
existen¡å ce el povestesce, atât în interogatoriul instruc¡iunei cât ¿i subsemna¡ilor cu uå for¡å de
memorie ¿i cu uå luciditate de spirit ce nu laså nimic de dorit, nu gåsim nici uå faptå care s’ar putea
atribui vre-unei affec¡iuni mintale.

Venit în România de mai mul¡i ani împreunå cu mumå-sa, aduså de råposatul fratele lui mai
mare, el a fost de ei adåpostit ¿i îngrijit. Darå relele lui instincte l’au depårtat din calea onestå în
care familia sa se gåsea. El era lene¿, nesupus mumei ¿i fratelui såu, abusa de încrederea lor,
pentru care a ¿i fost condus, dupå cererea fratelui såu, în fiare de la Ploiesci la Giurgiu; tråia cu
uå femeie pe care muma lui o credea nedemnå de dânsul. Apoi, dupå moartea fratelui såu,
devenind possesor al unei sume de bani, parte a risipit’o ¿i parte a îngagiatt’o în specula¡iuni ce
n’au reu¿it. De acea el cerea bani mumei lui, care i-a dat, îi mai cerea, darå ne mai putând ob¡ine,
se certa cu dânsa, sim¡ea deja uå urå cåtre ea, urå ¿i aviditate care l’au condus la crima ce a comis.
Nici uå lacunå darå în via¡a inculpatului din punctul de vedere intellectual, nici un accident
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anormal; nici uå lipså a eului; uå deplinå, consciin¡å ¿i libertate, mi¿cate de mobile naturale, darå
viciose, de lenevie, de aviditate, de dorin¡a de a posseda într’un mod neonest. Unde existå darå
aliena¡iunea mintalå; ce fapt, cât de mic ar fi, care så denote înabu¿irea liberului lui arbitru? Iatå
pentru trecut.

În lanuariu 1878, ura ce sim¡ia cåtre muma-sea crescând mereu ¿i certurile devenind zilnice,
se hotåråsce în ziua de 21 Ianuariu, în urma unei certe ¿i mai grave petrecute de cu searå, se
hotåråsce, zicem, så aducå uå loviturå ca så’¿i asigure cu uå orå mai nainte averea mumei sale. El
se scoalå de dimine¡å, dupå ce a dormit pu¡in, ¿i pe când încå concubina sa era în pat, intrå în
camera mumei sale, o omoarå prin sugrumare ¿i se duce la ladå unde ea î¿i ¡inea banii. Dupå
aceasta, sim¡ind încå uå remu¿care a faptei sale, spune femeei Veta care insista în întrebarea sa, cu
vocea tremurândå ¿i cu figura palidå, cå a comis crima. La exclama¡iunea acesteia, el o amenin¡å
cå dacå nu tace o va omorî ¿i pe dânsa. Darå aceastå turburare se potolesce peste pu¡in: el se pune
a cugeta cum are så ascundå cadavrul; esse afarå din caså, dupå ce încuiå odaia, în care se afla
cadavrul mumei sale, cautå a se distra, revine ¿i în fine î¿i face planul ¿i se culcå; darå, impacient,
doarme puçin. A doua zi el intrå în camera mumei sale ¿i începe a executa oribila mutilare a
corpului ei. O face în bucå¡i, scoate intestinele pe care, împreunå cu capul, le aruncå într’un pu¡,
ca så nu fie recunoscutå persoana omorîtå ; iarå trunchiul ¿i extremitå¡ile le a¿eazå într’uå ladå. ¥n
a treia zi el gåsesce uå saniå de birjå, încarcå lada ¿i merge cu dânsa la ¡åranul Sandu Drågoiu, la
hanul Florea, se învoiesce cu dânsul ca s’o ducå la Stefånesci a o preda unui presupus Hristache,
recomandându’i ca în cas de nu’l va gåsi, så påstreze lada pînå la sosirea lui.

¥n aceste diferite fapte, såvâr¿ite în mijlocul celei mai depline sånatå¡i mintale, calculate
într’un mod logic ¿i inteligent combinate, în de¿ert cåutåm så gåsim un semn de turburare mintalå,
uå lesiune a idea¡iunei, «uå zåpåcealå, uå nebunie», dupå cum zicea el, uå pierdere a liberului
arbitru, ori uå slåbire a voli¡iunei. Consciin¡a faptei el a avut’o neatinså, integritatea ra¡ionamentului
absolutå. Toate fasele faptei, începând de la mobilul principal pînâ la disimularea ei, au fost legate
între ele într’un mod natural, era inteliginte, era logice.

Så pressupunem cu toate acestea cå ar fi existat uå aliena¡iune mintalå; så admitem un
moment alega¡iunea de zåpåcealå fåcutå nouå de inculpat ¿i de femeia Veta Stefånescu.

Darå atunci vom avea sa ne întrebåm de ce naturå a fost acea smintire ¿i sub ce formå
s’a presentat.

Hereditatea care joacå, dupå cum se scie, un rol însemnat în studiul causelor smintirei, nu
poate fi invocatå în favoarea inculpatului. Nici pårintele, nici muma, nici fratele såu n’au presintat
vre-un semn de aliena¡iune mintalå. Smintirea darå, dacå existå, nu este hereditarå.

Alcoolismul, una din cele mal frecuente cause de aliena¡iune mintalå care conduce la fapte
criminale, nu existå la inculpat. ¥n cursul vie¡ii sale, ca ¿i în momentul crimei, nu gåsim dupå
deposi¡iunile martorilor, nici uå împrejurare care så denote abusuri alcoolice sau vre-un acces
acut de alcoolism. Cercetarea directå asemenea nu aratå urme de un alcoolism cronic. Fapta darå
n’a fost efectul acestei nevrose, nici chiar al unei be¡ii accidentale.

¥n cursul cercetårilor noastre asupra inculpatului s’a invocat de cåtre dânsul trei ståri
appar¡inând aliena¡iunei mintale în genere. 1, perderea memoriei, 2, epilepsia ¿i 3, zåpåceala. Så
ne fie permis a analisa  aci într’un mod repede una câte una aceste ståri, doarå vom gåsi explica¡iunea
faptei.

1. Perderea memoriei, este un simptom al mai multor marbe mintale. Darå care este caracterul
acestei altera¡iuni ¿i în ce forme se observå ? Perderea memoriei, sau amnesia, se observå în
duoå moduri ¿i în douå classe de malatii. Ea este sau permanentå, sau transitorie. Într’un mod

permanent, o gåsim în toate acelle morbe mintale care constå în altera¡iunea organicå a substan¡ei
chiar a creerilor, precum este mania paraliticå, demen¡a, ramoli¡iunea cerebrului, hydrocefalia.
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Transitorie, ea se presintå în morbele caracterisate priutr’un ictus apoplectic, precum sunt,
maniile congestive, apoplexia, epilepsia, somnambulismul, malatii ¿i ståri în cursul cårora individul
î¿i perde cu desåvâr¿ire memoria faptelor. Într’uå congestiune cerebralå, spre exemplu, amnesia
are uå duratå de câteva ore numai, egalå cu durata congestiunei, înso¡itå mai tot-d’auna sau de
delir acut, sau de coma. ¥n epilepsie amnesia este assemenea transitorie, ¿i cât ¡ine atacul epileptic.
Inculpatul avut’a ore uå arnnesie permanentå? Nu, de sigur; cåci el a povestit d-lui Jude instructor
¿i subsemna¡ilor toate phasele vie¡ei salle, tote peripe¡iile oribilei fapte ce a comis. – Avut’a uå
amnesie transitorie? Assemenea nu, cåci el scie când a intrat în camera mumei salle, ¿i cât a stat;
el ’¿i aduce aminte ce a fåcut pânå a doua ai, cum s’a încuiat cu cadavrul mumei salle ¿i l’a mutilat;
unde a pus capul ¿i intestinele; cum a treia zi a mers la Sandu Drågoiu ¿i ce i-a, spus. Nu:
inculpatul n’a perdut memoria faptelor salle; el n’a fost ¿i nu este dement; el n’a fost nici
somnambul, nici isbit de vertigiu epileptic, cându a comis fapta; el n’a fost mente captus.

2. Atacul epileptic ce ne spune cå ar fi avut într’uå noapte la Våcåresci, fost-a un atac
adevårat de epilepsie? Am våzut din cercetarea directå cå atacul a fost simulat, darå ¿i a¿a fiind,
epilepsia simplå nu exclude responsabilitatea, cåci nu lezeazå func¡ionamentul intellectual. Epilepsia
se transformå înså uneori, devine larvatå, devine manie transitorie: darå atunci mania epilepticå
are caractere speciale, presintându-se la to¡i indivizii sub uå formå cu totul identicå. Perderea
eului este complectå, illusiunile ¿i hallucina¡iunile sunt automatice ¿i primejdioase; delirul cuvintelor
¿i a faptelor desordonat, incoerent, acut. Acest aparat simptomatic presintatu-s’a la inculpatul vre
uå datå în cursul vie¡ei salle, sau în momentul såvîr¿irei crimei? El n’a fost epileptic în via¡a sa, n’a
fost zåpåcit în urma epilepsiei, dupå cum s-a invocat; el e¿ea din casså; nimeni, nici vecinii, nici
cunoscu¡ii lui nu’l sim¡ea; se ducea la cafenea, mânca ¿i dormea ca tot-d’una. Zåpåceala, ne spune
el ¿i Veta Stefåneasca, îi venea la 3–4 luni uå datå ¿i dura 2–3 zille. Cum, fårå delir, fårå
impulsiuni automatice, fårå perderea consciin¡ei faptelor lui? Nu ast-fel se presintå mania epilepticå,
sau månia periodicå.

3. Existå uå formå de smintire caracterisatå, nu de delir de cuvinte, ci de delir de fapte, formå
cunoscutå sub numele se manie moralå, manie lucidå, manie ra¡ionantå. Când vorbim cu
individul atinsu de aceastå formå mintalå, nu constatåm uå turburare în func¡iunile intellectuale
propriu zis. El ra¡ioneazå ut caeteri mentis sanae omines rationuntur, dupå judiciosa
observa¡iune a lui Paul Zacchias, medic legist Italian din al XVIl secol. Darå faptele salle denotå
uå perturba¡iune în facultå¡ile lor morale, uå perversiune malativå, a simp¡imintelor affective.
Aceastå formå mintalå a fost invocatå de mai multe ori, în ace¿ti de pe urmå ani în faça tribunalelor
din stråinåtate, de apåråtorii criminalilor. Acum înså ea a fost påråsitå, de când, mai cu seamå,
alieni¿tii moderni au ajuns så demonstre cå mania ra¡ionantå nu este uå malatie, nu este uå entitate
morbidå, ci cå ea constitue numai un grup de simptome apa¡inând unor alte malatii bine definite
¿i cunoscute.

Darå, mai nainte de a aråta în ce malatii mintale se observå formå ziså ra¡ionantå, trebue så
declaråm cå noi nu admittem altera¡iunea isolatå a facultå¡ilor umane, ci altera¡iunea lor totalå; cu
alte cuvinte, nu poate exista, dupå noi, lesiune în unele facultå¡i numai, celle-l-alte fiind absolut
sånåtoase. Integritatea tutulor facultå¡ilor concurå la formarea simp¡ului moral a cårui slåbire
atrage supå sine turburarea întregului sistem cerebral ¿i prin urmare ¿i neresponsabilitatea. Mania
ra¡ionantå nu consistå în altera¡iunea unui sim¡imânt isolat, în såvâr¿irea unui act unic, care
appare de uå datå, în mijlocul unei inteligin¡i sånåtoase din toate celle-l-alte puncturi de vedere ¿i
la un individ ale cåruia func¡iuni organice se executå cu toatå regularitatea cerutå; mania ra¡ionantå
se compune de uå serie de fenomene anormale ¿i patologice pe care medicul-legist scie så le
descopere. Ei bine, aceste fenomene appar¡in mai multor malatii nervoase pe care så ne fie permis
a le enumera aci în câte-va cuvinte.
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a. În perioada prodromicå a paralisiei generale, omul, de¿i în apparen¡å se bucurå de facultå¡ile
lui intellectuale, de¿i nu presintå în cuvintele lui un delir oarecare, el înså committe fapte immorale
¿i delictuoase. El devine incendiar, violator, furt, omucid; el despre¡uesce toate convenin¡ele
sociale, se isbesce de toate legile; el esse la fie-care pass din simp¡ul commun.

Darå, farå de considera¡iunea cå aceastå perioadå prodromicå durezå câte-va såptåmâni ¿i
luni, malatia ajungând repede la demen¡å, uå cercetare directå aratå ¿i alte simptome de mare
însemnåtate. Memoria individului se slåbesce, voluntatea devine incapabilå de a se oppune
impulsiunilor malative; el devine apatic, neconsciinte, fårå ru¿ine, fårå remu¿care a faptelor salle.
Aceste iarå suntu successive, variate, mobile: cåci un paralitic general, în perioada ra¡ionantå a
malatiei salle, nu se opresce la un singur fapt, la un singur delict; aståzi comite un delict, mâine un
altul, fårå consciin¡å, fårå reflexiune. Låsåm la uå parte coexisten¡a unor fenomene corporale ce
medicul constatå în aceste casuri, în sistemele de simp¡ibilitate ¿i de motilitate, ori care ar fi
perioada ¿i phasa malatiei. Am våzut în cercetarea directå la care am supus pe accusat, cå
reflexiunea existå, cå memoria este intactå, cå sim¡imântul remu¿cårii nu este distrus, cå phenomenele
physice lipsesc cu desåvâr¿ire.

b. Mania ra¡ionantå se presintå, adessea, fårå phenomene phisice în mania cronicå caracterisatå
prin perioade de excita¡iune ¿i prin perioade de depressiune melancolicå. ¥n casul acesta, individul,
de¿i sånåtos de minte, este condus a comite fapte immorale ¿i delictuoase. Aceastå formå este
cunoscutå sub numele de manie circularå, sau manie în formå îndoitå. Trebue înså så se scie
cå ceea ce caracteriså aceastå formå, hereditarå mai tot-d’auna, este successiunea, regulatå a
perioadelor de excita¡iune ¿i de depressiune, este cyclul regulat ce percurå malatia în timp de mai
mul¡i ani; successiune ¿i cyclu pe care în de¿ert am cåutat så le descoperim în existen¡a accusatului
ªtefan Logotetopulo.

c. Mania ra¡ionantå se observå în nisce deliruri par¡iale, precum este delirul religios ¿i
delirul de persecu¡iune. Indivizii isbi¡i de aceste deliruri, foarte grelle de descoperit în unele
casuri, presintå uå percep¡iune, uå inteligen¡å, un ra¡ionament remarcabile ; ei nu delireazå. ¥n
mijlocul lumei, în mijlocul amicilor lor, ei tråesc fårå a da semne de vre uå sufferin¡å interioarå ;
la un moment dat ei comit uå faptå, un omor de obicei, care aruncå terroarea, ¿i spaima în sânul
familiei lor. ¥nså, trebue så se scie, crima commiså ei nu cautå a o ascunde, ei nu cer a se sustrage,
ei nu iau nici o precau¡iune pentru a face så disparå corpul delictului : ei se duc în fa¡a justi¡iei, se
denun¡å singuri, fårå a manifesta nici uå remu¿care. Pe de altå parte, medicul, studiând individul,
ideile sale actuale ¿i trecute, recunoasce aci un fapt patologic, uå idee fixå, uå monomanie dupå
cum se zicea altå datå, un delir într’un cuvânt de religiune sau de persecu¡iune. Cine poate vedea
uå idee fixå în cugetul inculpatului, în trecutul vie¡ei salle, în mobilul care l’a condus la omucidere?
Cum ar putea cine-va så identifice modul cum a procedat acusatul ªtefan în crima sa cu modul ce
întrebuin¡eazå deliran¡ii de persecu¡iune?

¥n sciin¡a medicalå, nu pe faptul unic al delictului sau al crimei, ori-cât de stranie ¿i de oribile
ar fi elle, putem basa existen¡a smintirei, ci pe uå serie de fenomene clinice culese în via¡a trecutå
¿i actualå a individului ce suntem chema¡i a judeca; pe uå observa¡iune patologicå complectå.
Ast-fel numai, adicå printr’un aprecia¡iune sciin¡ificå a tutulor elementelor ce ne procurå faptele,
commemorativele ¿i analisa directå, putem descoperi punctele fundamentale prin care differå
ra¡iunea sånåtoaså de aliena¡iunea mintalå.

Este de prisos de a mai men¡iona cele-l’alte malatii mintale: Mania acutå, demen¡a,
imbecilitatea, idiotismul caracterisate prin simptome proprie sunt de sine escluse în casul de
façå.

§ 5. Conclusiuni.
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Studiul ce am fåcut în dosarul acusatului, unde am cåutat a cunoasce faptul ¿i modul cum el
a procedat la såvâr¿irea crimei, precum ¿i diferitele fase ale existen¡ei salle, cercetarea directå la
care l’am supus în mai multe rânduri, cercetare ce avea de scop analisa differitelor facultå¡i
intellectuale ¿i affective alle suszisului individ, în fine discu¡iunea medico-legalå asupra stårei
stårei salle mintale, ne conduce a formula urmåtoarele conclusiuni :

1. Cosiderând fapta prin sine¿i ¿i modul cum s’a såvâr¿it crima, putem afirma existen¡a unei
puteri intelectuale remarcabilå din partea fåptuitorului. Plin de hotårâre el committe fapta în
deplina consciin¡å a eului, a sigur de mai nainte cå nu va fi denun¡at de singura persoanå ce mai
exista în casså, de concubina sa Veta Stefåneasca, cåtre care comunicå îndatå fapta recomandând
absolutå tåcere. El se gåsea, zicem, în deplina consciin¡å a faptei salle, cåci plånuesce modul cum
så depårteze cadavrul din caså, spre a nu fi doscoperit, trece prin differite cugetåri ¿i se opresce
la una pe care o realizeazå cu uå acuitate de spirit ¿i uå for¡å de voluntate din celle mai mari.

2. Având în vedere commemorativele, ele ne aratå, cå în nici uå epocå a vie¡ei salle inculpatul
n’a dat semne de aliena¡iune mintalå. ¥n nici un interogatoriu luat de d. Jude instructore de la
inculpat ca ¿i de la Veta ªtefåneasca, în nici uå deposi¡iune a vre unuia din martorii chema¡i nu se
vorbesce de vre uå aliena¡iune mintalå, de vre uå stare care så denote uå perdere fie momentanå
a ra¡ionamentului såu. Din contra, ele ne aratå cå a fost lene¿, cheltuitor, a abusat de încrederea
fratelui såu, traia în concubinagiu cu uå femee, se certa necontenit ca muma lui în cestiuni de bani;
cu alte cuvinte uå via¡å în care viciul ¿i dorin¡a se a poseda într’un mod neonest formau fondul
principal al existen¡ei salle ; el a abusat de încrederea fratelui såu furându[-]i bani; a cerut bani de la
mumå-sa pentru a face comer¡, bani pe care i-a risipit; el se certa cu ea pentru a’i mai lua, în fine o
sugrumå spre a avea ¿i fårå voea ei. Mobilul este determinat, consecin¡ele naturale ¿i logice.

3. Având în vedere cercetarea directå la care am supus pe accusat, vedem un om care se
bucurå de integritatea facultå¡ilor mintale. Memoria lui este perfectå, de¿i alegå aici lipsa de
memorie, sau voesce så se contrazicå. Percep¡iunea este intactå, cåci el percepe cu mare facilitate
cestiunile ce-i posåm ¿i råspunde îndatå, idea¡iunea normalå, ra¡ionamentul perfect, fårå a se
observa vre uå lacunå în associa¡iunea ideilor lui sau un delir în cuvintele lui. El are consciin¡a
mi¿cårilor sale, consciin¡a crimei commise, cåci cautå a o explica, a o justifica adessa, a o regreta
de mai multe ori. Zåpåceala chiar ce o alegå în faça noastrå e cu totul hipoteticå, ¿i cum am våzut
deja, nesutenabilå în fa¡a cestiunelor noastre. Atacul de epilepsie invocat este cu totul simulat ¿i
chiar într’un mod puçin dibace. Din partea organelor physice, aceea¿i constatare nu ne-a dovedit
nici uå lesiune a cranului sau a vre unei pår¡i a corpului, nici un semn de vre uå malatie nervoaså,
de alcoolism, de meningoencefalitå cronicå etc. Atât darå sub raportul intelectual cât ¿i subt cell
physic, inculpatul se bucurå de uå perfectå sånåtate mintalå.

4. Luând în vedere discu¡iunea medico-legalå, am putut demonstra cå inculpatul, nici în vre
uå epocå a vie¡ei salle, nici în momentul såvâr¿irei faptei, nu era isbit de uå aliena¡iune mintalå,
alegatå de dânsul în fa¡a noastrå, sau de vre uå morbå care så’i fi alterat partea intellectualå a eului.
Memoria amånuntelor faptei salle este perfectå, cåci nu este attins de demen¡å, nici de manie
paraliticå, nici de somnambulism, malatii care isbesc facultatea memoriei. Zåpåceala invocatå
pentru a-¿i esplica fapta, este uå purå alega¡iune fårå valoare. Ori care ar fi natura ¿i gradul
vertigiului epileptic ¿i al smintirei, el exclude consciin¡a faptelor, integritatea mi¿cårilor. De ¿i în
zåpåcealå, ne spune, el e¿ea, se ducea la cafenea, lucra, durmea ca tot-d’auna. El nu este nici chiar
un maniac lucid, sau ra¡ionant, dupå cum s’ar putea crede; cåci am våzut cå aceastå formå
appar¡ine unor malatii bine definite, malatii ale cåror simptome patologice lipsesc cu desåvâr¿ire
la accusatul Logotetopulo.
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¥n resumat.
1. ªtefan Logotetopulo n’a presintat în nici uå epocå a vie¡ei salle semne de smintire.
2. El n’a fost atins de smintire sau de vre uå stare mintalå care distruge liberul arbitru în

momentul când a commis crima.
3. El este responsabil de fapta sa.
Dr. Alexianu; Dr. Sutzu; Dr. Petrini Paul
Bucuresci, 5 Iuniu 1878"

¥n bro¿ura în care a fost publicat, textului de mai sus îi este adåugatå precizarea:
„P.S. On. Curte cu jura¡i, în ziua de 6 Iuniu 1878, a condamnat pe ªtefan

Logotetopulo la muncå silnicå pe via¡å.”
NotåNotåNotåNotåNotå: Reamintim cum sunå penibilul document medical pe baza cåruia s-a

produs prima sechestrare a lui Eminescu, în ospiciul privat al lui ªu¡u:
„Subsemnatul doctor în medicinå attest prin aceasta cå dl. Eminescu adus în

cåutarea Institutului «Caritatea» din Bucure¿ti la 28 Iunie 1883 de cåtre Onor
Prefectura Capitalei este atins de aliena¡ie mintalå în forma «manie acutå», stare
care reclamå o cåutare serioaså în un stabiliment special.”

Nici un cuvânt în plus! Aceastå fi¡uicå ilegal eliberatå de doctorul ªu¡u la 5 iulie
1883 ¿i a¿a-numitå „certificat medical” reprezintå numai 1,04 (unu) la sutå din
Raportul medico-legal mai sus prezentat, care este de peste 96 de ori mai amplu ¿i –
cum era ¿i firesc – porne¿te de la o acuza¡ie foarte preciså ¿i de la un dosar întocmit de
autoritå¡i.

Anexa 2Anexa 2Anexa 2Anexa 2Anexa 2

I. SLAVICI (25 iunie 1883)

„Mai înainte de a pleca cred cå trebuie så vå spun ce treabå s-a fåcut ieri la societatea
«Carpa¡i».

Precum ve¡i fi ¿tiind, eu am intrat abia sunt acum câteva såptåmâni în aceastå societate ¿i nu
prea am rela¡iuni cu membri ei, care sunt oameni mai tineri decât mine. Am cerut, ce-i drept, de
multe ori så fiu primit în societate, înså, precum se vede, cu inten¡ie s-a amânat råspunsul la
cererea mea. Ceea ce m-a hotårât så intru în societate a fost tocmai hotårârea de a combate
tendin¡ele manifestate într-însa ¿i mai înainte de a fi cerut så fiu primit între membri ei, am luat
în¡elegere cu amicii mei mai a¿eza¡i ca: Fågårå¿anu, Eminescu, Densu¿eanu, Babe¿ ¿i ceilal¡i, care
¿i-au fåcut studiile la Viena ¿i care to¡i dezaprobå manifesta¡iile societå¡ii «Carpa¡i». Intrând dar
în societate, am dat expresie acestei desaprobåri ¿i-am ¡inut conferin¡a din duminica trecutå,
anume pentru a produce un curent în sensul ideilor noastre. Cu pårere de bine am aflat apoi, cå
acesta e curentul predominator în societate ¿i numai tinerii condu¿i de Laurian, care sunt pu¡ini,
combat ideile noastre. Sigur dar de reu¿itå, am fåcut så se convoace comitetul, care a hotårât cu 5
voturi contre unuia singur, cå balul nu se va ¡ine ¿i nu se va spune motivul pentru care se amânå.
¥n cursul discu¡iilor am aflat cå nu avea a face numai cu Laurianu, ci cu redac¡ia Românului, care
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ståruie¿te cu tot dinadinsul så se facå o manifesta¡ie iredentistå cu poli¡ia capitalei, care lucreazå
la ordinele lui Rusetache. Secå¿eanu, pre¿edintele, a fost chemat la redac¡ia Românului, poli¡ia ar
fi oprit balul, ¿i dacå acesta nu se va ¡ine, pre¿edintele va protesta prin ziare. Afarå de aceasta s-
a fåcut presiune asupra membrilor comitetului, ca så vie la ¿edin¡å, pentru ca ori ¿i ce hotårâre så
fie peste putin¡å, ba dupå ce, cu toate aceste, veniserå, membrii în numår, Ocå¿eanu, unul dintre
oamenii de încredere ai poli¡iei ¿i totodatå ¿i ai lui Laurianu, a fåcut ca un membru a plecat înainte
de votare. Astfel ieri nu s-a putut lua nici o hotårâre.

S-a hotårât så se convoace pe aståzi o ¿edin¡å; eu, Domnule Maiorescu, nu mai pot råmâne
¿i de prisos så mai råmân. Oamenii nu vor så se ¡ie balul ¿i vor hotårî în acest sens: unsprezece
dintre 14 membrii sunt de aceastå pårere; doi sunt nehotårâ¡i ¿i numai doi inspira¡i de redac¡ia
Românului. Dar dacå domnii Sturza ¿i Aurelianu pot face ca poli¡ia så nu facå presiune asupra
comercian¡ilor care fac parte din comitet, hotårârea se va lua aståzi în sensul nostru. ªi atunci înså
Românul va face tapaj. Voi face ¿i eu emigrantul, o declara¡iune, dacå se va crede de cuviin¡å, ¿i
desigur oamenii de valoare se vor uni cu mine.

Vå rog, dar, stårui¡i, dacå ve¡i fi crezând de cuviin¡å, pe lângå Laurianu så fie sincer ¿i pe
lângå domnul Sturdza så facå ce poate ca poli¡ia så le dea pace oamenilor acelora. Altfel se face
scandal.

Eu sunt råu, domnule Maiorescu, ¿i nu må laså firea så mai stau. Am råcit zilele acestea ¿i
m-a apucat boala cu atâta vehemen¡å încât ieri diminea¡å, sculându-må, m-am trezit cu un dinte
ie¿it, ¿i må tem cå, perzând timpul, pe aici, înainte de toate o så råmâi fårå de din¡i, cåci din¡ii de
trei zile mi se plimbå prin gurå.

Apoi – eu n-o så-l scap pe dl. Sturdza de amicii såi politici.”
(Scrisoare cåtre T. Maiorescu).

Anexa 3Anexa 3Anexa 3Anexa 3Anexa 3

C. SIMªION (12 iulie 1883)

„Bucure¿ti 1883 Iulie 12/24
Stimate Domn
Starea jalnicå a D-lui Eminescu ¿i bunåvoin¡a Domniei-Voastre îmi vor scuza, poate,

îndråzneala d’a vå informa în privirea Lui ¿i d’a Vå supune aprecierii D-niei Voastre gândirile
câtorva din amicii såi.

Asarå l’am våzut – ¿i dupå afirmårile Doctorului ¿i dupå toate câte am putut observa
noi, boala înainteazå agravându-se. Se aflå – aproape neîntrerupt –  foarte agitat. Pronun¡å
pu¡ine idei ¿i foarte multe vorbe, care nu apar¡in nici unei limbi ¿i pe care le for¡iazå a se rima
în penta ¿i hecsametru. Din mai mul¡i câ¡i l’am våzut pe nici unul nu pare a ne fi cunoscut.
Am reu¿it înså prin mângâieri a-l lini¿ti pu¡in ¿i, întrebându-l dacå e supårat pe amicii såi, ne-a
råspuns cå: «Nu». Aråtându-i cå în curând se va însånåto¿i, ne-a zis c’un accent plin de
durere: «Boala asta nu-mi mai trece niciodatå». ¥n urmå ne-a zis: «Vede¡i, nu mai ¿tiu nici o
limbå» ¿i de-aci înainte au început iarå¿i în pentametru privindu-ne cu asprime ¿i nesuferind
a-l privi mult timp în ochi.

Cam aceasta e starea lui de pânå azi ¿i pe care Doctoru ne-a declarat-o – cu ocazia achitårii
locuin¡ei – ci n’ar privi-o chiar ca grea dacå n’ar esista complica¡ia bolii în familie. Cu toate
acestea ne-a låsat încå bunå speran¡å ¿i în unii dintre amicii lui s-a stabilit convingerea: cå trebuie
så se întrebuin¡eze toate mijloacele recomandate de ¿ciin¡å spre a-l scåpa.
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Cheltuielile necesare så se acopere din cotiza¡ii lunare de la membri unui grup, ce se va
constitui numai din bårba¡i ¿i amici, care s-ar sim¡i dureros atin¿i, când s’ar vedea esclu¿i de la o
asemenea intreprindere. Dupå apre¡ierile noastre numai în Bucure¿ti ¿i Ia¿i se poate conta pe 40–
50 de amici, ceea ce ajunge.

Odatå grupul constituit, cel mai urgent lucru ar fi så vedem dacå «aicea» sau «aiurea» i se
poate asigura o îngrijire deplinå ¿i mai minu¡ioaså, observându-se maladia pas cu pas ¿i înfå¡i¿ând-
o – dupå cum cred cå se poate – printr-un tablou grafic. ¥n legåturå cu proiectata cåutare poate cå
facem bine a Vå mårturisi de pe acuma cå afarå de Bucure¿ti noi nu cunoa¿tem speciali¿ti distin¿i
în aceastå ramurå.

Mi-am permis, pentru ceea ce Vå rog så binevoi¡i a må scuza, a supune aceasta la aprecierea
D-voastre în speran¡a cå poate dimpreunå cu Domnul Teodor Rosetti (actualmente la mo¿ia D-
sale) ve¡i aproba aceste gânduri ¿i ve¡i binevoi a lua conducerea intelectualå în încercarea d’a se
scåpa un om ca Eminescu.

Primi¡i, Vå rog, stimate Domn, încredin¡area de stimå ¿i respect ce Vå port.
Const. Sim¡ion,
str. Sfin¡ii nr. 14".
(Scrisoare cåtre T. Maiorescu.)

Anexa 4Anexa 4Anexa 4Anexa 4Anexa 4

PERIOADA 27 OCTOMBRIE – 19 DECEMBRIE 1886

– spicuiri din presa vremii –

27 octombrie – România liberå, prima paginå. Un anonim face constatarea:

„ºara noastrå e o ¡arå plinå de pasiuni. De la cel mai mare pânå la cel mai mic, rezultanta
tuturor ac¡iunilor zilnice e patima, – patima gloriei, a vanitå¡ii, patima intereselor personale.

ªi sunt a¿a de strâmte aceste patimi încât interesul general pare o utopie, o ac¡iune cu totul
zadarnicå, un vis vecinic nerealizabil.

E firesc ca într-o astfel de situa¡ie så fie ignorate, sau cel pu¡in luate în râs, orice tendin¡e
mai emancipate, ¿i så troneze perversiunea.

¥ntr-o societate bine echilibratå aparen¡ele sunt scårmånate, adevårul scos la ivealå ¿i
minciuna dispre¡uitå; la noi din contrå: lumea se conduce dupå aparen¡e ¿i minciuna formeazå
crezul tuturor oamenilor no¿tri ¿i pretin¿i politici ¿i nepolitici.

A¿a este educa¡ia noastrå socialå, de multå vreme, – ¿i tot a¿a înaintåm.
E fals acest progres – dacå progres poate fi – ¿i încårcat de nenorociri.
Cå în genere nu existå adevårul convingerii la … (cuvinte lipså – n. ns.), cå întreg modul

nostru (cuvinte lipså – n. ns.) ... ca e falsificat, dovezi gåse¿ti în tot momentul ¿i în ori-ce direc¡ie
ai vrea så ’¡i îndreptezi investiga¡iile.”

29 octombrie – Românul, prima paginå (sublinierile ne apar¡in):

„Transilvania sau Basarabia?
Organul d-lui Tisza, Nemzet, într-unul din numerele sale, se ocupå pe larg cu aspira¡iunile

politice ale Daco ¿i Pan-Românilor, care ar dori så anexeze la regatul român sau Transilvania
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sau Basarabia, a¿teptånd ivirea unei asemenea eventualitå¡i de la isbucnirea unuii resbel între
Austro-Ungaria ¿i Rusia. Ziarul pestan zice cå aceastå pårere nu este numai fal¿å ¿i comicå, ci
cå accentuarea ei în presa românå jigne¿te foarte mult interesele române, deoarece în timp de
pace împedicå prietenia sincerå între România ¿i Ungaria. Nemzet încheie articolul în modul
urmåtor :

Orice patriot român care iube¿te în adevår patria sa, trebuie så lupte din toate puterile
contra unui asemenea ¿ovinism dezastruos. Câtå vreme poporul român ascunde – fie chiar ¿i
în cel mai ferit col¡i¿or al inimei sale – pofta asupra Transilvaniei, nu poate så esiste între noi
nici o prietenie; ¿i câtå vreme aceasta nu esistå, soarta României este nesigurå. Existen¡a
Transilvaniei ¿i împreunarea ei cu Ungaria este o necesitate europeanå. Aceasta o spunem
pentru casul imposibil când monarhia noastrå, silitå de Rusia så facå råsbel, ar fi båtutå. Noi
nu ne putem închipui nici o înfrângere atât de grozavå, încât så ne facå så renun¡åm la
Transilvania ¿i apoi convingerea noastrå este cå d’uå cam datå nici nu poate fi vorba resbel,
cu atât mai pu¡in de o înfrângere a uneia sau altei pår¡i.

Dar noi am admis casul cel mai råu, spre a aråta absurditatea ilusiunilor române. Dacå
poporul român pricepe adevåratele sale interese, dacå opiniunea public românå ¿tie så se
ridice la maturitate politicå, atunci va suprima partea întâia din alternativa ei politicå ¿i, în fa¡a
încurcåturilor orientale, se va alia în mod sincer cu monarhia noastrå. ¥n cas contrar, va trebui
så esperimenteze încå în timp de pace ¿i cu atât mai mult în timp de resbel, cå celor slabi le
merge råu când cad pe mâinile celor mari ¿i tari, dacå n-au tact, modestie ¿i în¡elegerea dreaptå
a împregiurårilor.”

31 octombrie – Notå apårutå în Epoca:

„«Poli¡ia în România»
Sub acest titlu citim în ziarul francez L’echos de Paris, publicat la Paris, urmåtoarele

aprecia¡iuni asupra celor ce se petrece la noi. Eacå cum judecå stråinii poli¡ia dlui Bråtianu:
Poli¡ia Românå continuå ispråvile sale. ¥n noaptea de Sâmbåtå spre Duminicå, ea a

devastat casa d-lui Staicovici, partisan al opozi¡iei. Trebuie så se terorizeze acei români care au
marea îndråsnealå de a nu aproba cu desåvâr¿ire actele d-lui Ion Bråtianu. La 14 ale lunei
(s.n.) vor avea loc alegerile comunale în toatå România.

Opozi¡ia a hotårât så ia parte la vot; aceasta e un pericol pentru d. Ion Bråtianu.
Edificiul puterei sale care, de departe pare a¿a de solid, arc rezista cu greu la cea mai micå

înfrângere; ¿i pentru a între¡ine raportul în supunerea ce a aråtat pânå acum, d. Bråtianu då
drumul zelului poli¡iei sale.

Vor fi 2 luni la 16 Noembre (s.n.) de când s-a tras asupra d-lui I. Bråtianu o loviturå de
revolver în urma cåreia a doua zi, bandele plåtite de poli¡ie devastarå biurourile ziarelor
independente.”

Pe prima paginå a aceluia¿i numår citim:

„Lista de subscrip¡ie pentru despågubirea d. Al. Staicovici (comerciant) pentru daunele
cauzate de agen¡ii poli¡iei.

¥ntre prime subscrieri:
Red. Epoca 100 lei, Alex Lahovary ¿i Alex. Catargiu (50 lei), un anonim (5 lei), T. Maiorescu

(20 lei).”
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1 noiembrie – Epoca, pagina I:

„Telegrama M. S. Regelui
Primi din Râmnicu Vâlcei urmåtoarea depe¿å:
Urmåtoarea telegramå am adresat-o Majestå¡ei Sale Regelui
Cei cinci aresta¡i politici, Bonciu, Apostolescu, Zugråvescu, Davidescu ¿i Stoenescu sunt

tortura¡i într-un mod din ce în ce mai neomenos de cåtre Administra¡ie. Sunt ¡inu¡i în beci plin
cu apå. Zile întregi nu li se då de måncare, adesea ori îi pun în fiare, nu li se permite så
comunice cu nimeni, nici cu pårin¡ii lor, de¿i secretul e ridicat ¿i judele instructor permite
comunicarea.

Toate reclama¡iile adresate autoritå¡ei judecåtore¿ti nu au nici un efect, fiind cå nu se ¡in în
seamå de administra¡ie.

Vå rugåm respectos så face¡i a înceta aceste violen¡e ale prefectului acestui jude¡ care e
interesat direct în aceastå afacere.”

(Semneazå Constantin Heråscu, Sc. Cålinescu, Georghe Fårcå¿anu, Ioan Buc¿enescu,
Matache Temelie, Ioan N. Iancovescu, C. N. Vlådescu, N. Iepure, I. Sinescu.)

Ziarul se întreabå, cu majuscule:

„Mai func¡ioneazå justi¡ia în ¡ara româneascå?
ªi dacå mai func¡ioneazå:
Când se vor judeca acuza¡ii din Râmnicul-Vâlcii pe care guvernul cautå så-i omoare prin

relele tratamente în închisoare?
Când se va termina instruc¡iunea deputatului Oroveanu ¿i a celor al¡i implica¡i în atentatul

de la 4 septembrie? Când se va lua måsuri pentru a se pedepsi vandalismul esercitat contra
ziarelor România, L’Indépendance Roumaine ¿i Epoca? Nu cum-va este porunca ca aceste
afaceri så stea atârnate pânå dupå alegerile comunale?”

La rubrica „Informa¡iuni”:

 „Aflåm cå M. S. Regele, care era hotårât så vie în Bucure¿ti în timpul alegerilor, precum
chiar declarase unui personagiu politic, a renun¡at la acest proect ¿i nu va veni în capitalå decât
dupå alegerile comunale.”  „Aflåm cå d. Moruzi, prefectul Poli¡iei, a convocat azi pe to¡i
comisarii pentru a le da ordine severe contra celor ce vor împår¡i listele opozi¡iunii.” 
„Guvernul desperând d’a reu¿i la alegerile comunale de la Ia¿i, a hotåråt så porneascå pe d.
Radu Mihai în capitala Moldovei, ca så organizeze lupta, aplicând ¿i la Ia¿i metoda pe care d-
sa a experimentat-o în Bucure¿ti.”


Universul. Pe pagina întâi, este anun¡atå o „Manifesta¡ie socialistå la

Londra”, unde „mai multe sute de lucråtori s-au adunat... în jurul statuei lui
Nelson pe Trafalgar-Square.”

Rubrica ªtiri: „D. I. C. Bråtianu ¿i to¡i cei-l’al¡i mini¿tri au plecat ieri la Sinaia.”
2 noiembrie – Universul, la ªtiri:
„Ieri pe la orele 4, d. N. Filipescu, proprietarul ziarului «Epoca» a fost insultat

¿i lovit de un individ necunoscut.” Publica¡ia mai anun¡å ¿i cå „D. I. C. Bråtianu a



XIV

plecat ieri la Florica”, unde î¿i avea mo¿ia. Informarea privind plecarea ¿i revenirea
såptåmânalå a lui I. C. Bråtianu de la Florica s-a fåcut cu o remarcabilå constan¡å (cel
pu¡in în aceastå perioadå).

4 noiembrie – Maiorescu cåtre sora lui:

„Bro¿ura asta o vinde Poli¡ia pe la garå cu 10 bani. C’est rouge! Dar vezi, ce teamå trebue
så aibå Guvernul de mine pentru a må combate cu atâta ståruin¡å. Eu am ¿i scris råspunsul. Va
apårea Joi la 2 ore în «Romania Liberå». ºi-l aduc la Ia¿i.” (Vezi 8 noiembrie.)

¥n Epoca, la rubrica Alegerile de ieri [Din districte] citim:

„Ia¿i – Din Ia¿i primim dupe 12 ore, urmåtoarea depe¿å:
«Colectivi¿tii cu båtåu¿ii în cap instiga¡i de Prefectul Poli¡iei ¿i de al¡i membri comunali la

10 ore presim¡ind se vede cå nu pot avea majoritatea, s-au repezit în salå cu furie ca så punå
mâna pe urnå, desordinea la culme. Pre¿edintele a cerut for¡a armatå în acest moment armata
a ¿i intrat în salå. Nu putem prevede ce se poate întâmpla apåråndu-ne sacrul nostru drept. Ne
repezim la moment în sala de alegere»” (urmeazå numele mai multor semnatari).

5 noiembrie – Pe prima paginå a ziarului Epoca, titlu mare: „Terorismul la
Boto¿ani”. ¥n col¡ul din dreapta, jos, informa¡ii despre „Manifestul boto¿enenilor”:

„Urmåtorul manifest a fost redactat de membrii oposi¡iunii din Boto¿ani. El n’a putut înså
så aparå, cåci nu s’a putut tipåri nicåeri.

Cetå¡eni
Guvernul v’a chemat la vot. A¡i venit ¿i vi s’a råspuns cu în¿elåciune ¿i v’au primit cu

gloan¡e. // Astå-zi încå uli¡ele sunt ocupate militåre¿te. // Iatå cum oamenii zilei, iatå cum pårin¡ii
comunei, plåti¡i din munca ¿i sudoarea noastrå în¡eleg libertå¡ile electorale! // Cetå¡eni, sunte¡i
oameni de ordine, sunte¡i cu femei ¿i copii, cu for¡a brutalå nu pute¡i ¿i nu vroi¡i a vå pune, în
mijlocul baionetelor nu pute¡i vota.

Cetå¡eni sta¡i acaså! Feri¡i-vå de o urnå udatå cu sângele vostru! Am  apelat la Rege ¿i
a¿teptåm dreptate. // Nu am cerut milå Regelui; am cerut dreptate pentru voi, o dreptate care
trebue så v’o dea, cåci coroana care o poartå voi a¡i luat-o pentru El în ¿an¡urile Plevnei!

Cetå¡eni, s’avem credin¡å în Dumnezeul pårin¡ilor no¿trii; mai bine de cât oamenii El
cunoaåte duferin¡ele, dreptå¡ile noastre ¿i nu ne va påråsi. // Cetå¡eni, sta¡i acaså. Ne vom
întâlni înså îndatå dupe alegere ¿i cu to¡ii împreunå, în lini¿te ¿i ordine, vom chibzui de presentul
nostru, de viitorul copiilor no¿trii.”

¥n paralel, în sânul Bisericii Ortodoxe Române tensiunile sporesc, dar încå råmân
nevåzute. Esen¡a råului pare så fi constat în dependen¡a absolutå a Bisericii fa¡å de
clasa politicå. Drept pildå, ajunge så amintim cå Maiorescu a fost în repetate rânduri
ministru al Cultelor, de¿i era ateu. Chiar slujba¿ onest ¿i con¿tiincios så fie, cel care
neagå existen¡a lui Dumnezeu ¥nsu¿i nu va putea sluji interesele Bisericii Acestuia,
între altele, ¿i pentru cå nu le va în¡elege niciodatå.

7 noiembrie – România liberå informeazå asupra evolu¡iei scandalului de la
Boto¿ani:
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„Judele instructor Månescu, trimis ad-hoc la Boto¿ani, a fåcut pânå acum 70 de areståri,
între care este ¿i d-nii Bobeica ¿i Hen¡escu”.

Universul. ªtiri: „Ieri s’a inaugurat linia feratå Bucure¿ti–Cålåra¿i.”
8 noiembrie – Epoca reproduce un articol apårut în România liberå ¿i scris de

Maiorescu sub pseudonimul Un craiovean:

„La alegerile din Boto¿ani s-a vårsat sânge. Cine este de vinå pentru vårsarea de sânge?
Este de vinå «vandalismul» opozi¡iei, cum zice Voin¡a Na¡ionalå? Este de vinå «terorismul»
poli¡iei, cum zice Epoca? ¥n fierberea unor lupte politice a¿a de încordate, cu greu se poate
stabili adevårul în toatå precisiunea lui. Un lucru ne pare înså stabilit: ori a cui ar fi fost vina,
este regretabil pentru guvernul «liberal» al d-lui Bråtianu cå s-a vårsat sânge. Sângele este un
suc foarte curios, dupå limba sinistrå a lui Mefistofeles. Sub lucirea lui ro¿ie ¿i cele petrecute
mai nainte primesc o fa¡å deosebitå. A doua zi dupå atentatul în contra d-lui Bråtianu, o ceatå
de oameni înarma¡i cu båte au nåvålit asupra redac¡iilor a trei ziare din capitalå, au båtut câ¡iva
jurnali¿ti ¿i au devastat câteva odåi. A cui a fost vina? A ziarelor? a båtåu¿ilor? a Poli¡iei? Ori
a cui va fi fost vina, este regretabil pentru guvernul «liberal» al d-lui Bråtianu, cå au fost båtu¡i
jurnali¿ti în asemenea împrejuråri. (...) ¥n momentul acestor agitåri electorale, Ministerul
Justi¡iei a fåcut schimbåri surprinzåtoare în magistraturå: la Bucure¿ti, la Ia¿i, la Buzåu, la
Râmnicul Vâlcea, la Boto¿ani, la Tribunale, la Cur¡i ¿i chiar la Curtea de Casa¡ie. A fost
ministrul în dreptul såu formal de a le face? Incontestabil. Dar nu råmâne mai pu¡in regretabil
pentru guvernul «liberal» al d-lui Bråtianu, cå s-au fåcut asemenea schimbåri în magistraturå
în momentul alegerilor. Schimbåri în magistraturå, devastarea casei unui alegåtor, båte în
contra jurnali¿tilor, sânge vårsat la Boto¿ani, atentat în contra ministrului president, omor la
Râmnicul Vâlcea ... presiunea atmosfericå cre¿te.

Un Craiovean.”

11 noiembrie – România liberå, mereu atentå la tulburårile intestinale ale
guvernan¡ilor, trage semnal de alarmå: „Aflåm cu regret cå d. Petre Mavrogheni,
ministrul României la Viena, este destul de greu indispus de câteva zile”.

14 noiembrie – Aflat în Capitalå, Creangå îi scrie lui Slavici, scuzând  întârzierea
cu care-i råspunde prin faptul cå în Ia¿i, „Sâmbåta ¿i Dumineca trecutå mari agitåri
politice”  ¿i, pe de altå parte, n-a vrut så apeleze la „un mijloc de comunicare a¿a de
indiscret precum este Telegraful în România ¿i în Ungaria”.

¥n pagina a doua, Universul trateazå „Afacerea atentatului de la 4 Septembrie”,
comis împotriva lui I. C. Bråtianu, iar la ªtiri informeazå: „Sâmbåtå se întrune¿te
Sinodul. Se crede cå primat va fi ales mitropolitul Moldovei.”

19 noiembrie – Universul. ªtiri: „Studen¡ii care au ¡inut conferin¡a la Bârlad
au fost da¡i în judecata consiliului universitar pentru cå ar fi sus¡inut idei socialiste.
Se zice cå tinerimea universitarå din Ia¿i are de gând så se punå în grevå.”

22 noiembrie (sâmbåtå) – Epoca rezervå aproape întreaga paginå întâi problemei
alegerii noului Mitropolit primat al ºårii. Este o mostrå de gazetårie care – între
altele – aratå cå nimic din ceea ce tråie¿te aståzi Biserica Neamului nu este nou.
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„¥NTRUNIREA SECRETÅ DE LA SENAT

Eri-searå s’au întrunit senatorii ¿i deputa¡ii din majoritate, pentru a se consfåtui asupra
alegerii Mitropolitului primat.

Nici unul din Episcopi nu erea present afarå de P. S. S. Episcopul Melchissedec, care aflând
cå va fi atacat, venise la aceastå ¿edin¡å.

Mai întâiu d. Urechie s’a suit la tribunå ¿i a spus, desemnând pe Episcopul Melchissedec,
cå acela trebue ales care are mai multe merite. D-sa a spus cå nu este destul ca Mitropolitul se fie
un om cuvios, ci trebue un om care se fie ¿i instruit ¿i capabil d ’a ridica nivelul clerului nostru.

Dupå d. Urechie a luat cuvântul d. Dim. Sturdza, care a sus¡inut cå înainte de toate trebue
ales un Mitropolit patriot ¿i care så nu aibå legåturi afarå din ¡arå. Ministrul instruc¡iunii publice
a fåcut direct alusiune la P. S. S. Melchissedec.

D. Boldur Lå¡escu a spus cå nu e bine se se învenineze lucrurile, punându-se în joc numele
persoanelor.

D-sa crede cå ar fi bine så se urmeze hierarhia, aducându-se ca Primat al României, Mitropolitul
Moldovei.

D. Nicolae Ionescu într’un lung ¿i elocinte discurs a zis cå trebue înainte de toate un
Mitropolit învå¡at ¿i care se nu’¿i ia inspira¡iile de la Roma. D-sa a sus¡inut candidatura P. S. S.
Melchissedec.

P. S. S. Melchissedec Episcopul de Roman, a respins insinuårile calomnioase ale d-lui
Sturdza spuind cå [este] nåscut ¿i crescut în România, de ¿i a petrecut câ¡i-va ani la Universitatea
din Kiev, el înså n’a cunoscut nici o datå altå patrie de cât ¡ara pårin¡ilor såi. Cå de altminteri ar
privi ca o grea sarcinå dacå ar fi numit Mitropolit Primat ¿i cå nu dore¿te alt-ceva de cât så’¿i
påstreze Episcopatul de la Roman.

D. Agarici, a spus cå va vota pentru P. S. S. Episcopul Melchissedec.
D. Mihail Cornea, a pus înainte canidatura sus¡inutå de guvern, a P .S. S. Episcopul

Dunårii de jos.
Aceastå candidaturå a fost primitå cu aplause de deputa¡ii ¿i senatorii presen¡i.”


„EPISCOPATUL ROM¢NIEI

Cum vedem din schi¡ele biografice a le vie¡ei Mitropolitutui Filaret al Ungro-Valahiel, date
de curând la luminå, de Prea sfin¡itu Melhisedek al Romanulul, Episcopatul nostru atinse se
culmea strålucirei în biserica råsåritulul în veacul al XVllI-å

Farul luminator al românizmulul în secolul trecut a fost Marele Grigorie Mitropolitul, care
a întemeiat în jurul såu o pepinierå de Episcopi, creând literatura limbei române, prin traducerea
tutulor cår¡ilor biserice¿ti pe române¿te, la a cåror tipårire ’¿i a consacrat via¡a, împreunå cu
ucenicii såi, Episcopii Cozma al Buzåului, Kesarie al Râmnicului ¿i Filaret, devenit în cele din
urmå Mitropolit ¿i cåruia ’i-a dedicat a 1787 întâia gramaticå românå, Marele Vistiernic al ¡erei ¿i
Dikeofilax al bisericei ecumenice, Enake Våcårescul.

Patriotismul ¿i în¡elepciunea Mitropolitulul Grigorie ¿i al Episcopatulul crescut de sfânta
suflare a duhului såu, lå¡ise strålucirea bisericei române peste întreg råsåritul. ¥n cât la 1776,
marea bisericå ecumenicå crezând, cå titlul de prea onorabil ¿i exarh al laturilor ¿i rangul de
precådere al Mitropoliel Ungro-Vlahiel între Ierarhii bisericei resåritulul, nu mai era îndestulåtor,
ridicå prin actul patriarhului Sofronie, Mitropolia ºårei Române¿ti la Kesaria Kapadokiei, care
are pasul imediat dupe Patriarhul ecumenic ¿i al cårui titular cum am våzut de unå-zi cu prilejul
abdicårei Patriarhului, este de drept chiemat a[-]i ¡ine locul.
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Cu ferici¡ii Mitropoli¡i Veniamin Costache al Moldovel, Grigorie al IV-a ¿i Neofit al Ungro-
Valahiei, cåtre sfâr¿itul întâiei jumåtå¡i a secolului nostru, strålucirea Bisericei române, a mers
apunând ¿i a ajuns în jalnica lângezire, în care o vedem zåcând azi. ¥n cât, de la alegerea de azi, a
Capului Bisericei noastre atârnå foarte mult ridicarea acestei divine institu¡ii.

Ne fiindu-ne dat a indica pe Ierarhul ce urmeazå så fie chiemat a lua nomolita succesiune a
råposatulul mitropolit primat, credem a ne îndeplini o sfântå datorie, schi¡ând pe cât ne e cu
putin¡å de esact, dar cu totul impar¡ial, starea Episcopatului nostru actual.

*
*   *

Episcopatul României constå, pre cum se ¿tie, în douå Mitropolii ¿i ¿ase Episcopii. Dupe
tradi¡ia ab-antiquo ¿i de la unirea ¡årilor surori diocezele bisericei noastre s’au clasificat în
urmåtoarele ranguri:

¥n primul rând Mitropolia Ungro-Vlahiei, Mitropolia Moldovei ¿i Sucevei.
Apoi: Episcopia Râmnicului-Noul Severin, a Romanului, a Buzåului, a Hu¿ilor, a Arge¿ului

¿i la sfâr¿it a Dunårei-de-jos. ¥n aceastå rânduialå ’¿i iau locurile chiriarhii respectivi la toate
actele biserice¿ti ¿i politice. Ba adese ori s’a ¡inut socotealå de aceastå clasificare ¿i la promo¡iunile
de la un scaun la cel-alt.

¥n aceastå ordine vom procede dar în a¿ternerea schi¡elor actualilor chiriarhii, precum urmeazå:

I. P. S. Iosif Mitropolitul Moldovei ¿i Sucevei
Fiu de preot nåscut în Basarabia, unde are ¿i azi un frate preot, råmâind orfan din cea mai

fragedå copilårie, fu luat de unchiul såu, care era cålugår în monastirea Frumoaså, situatå în
apropiere de satul natal.

Pe la 1835 fiind în vârstå de 12 ani a påråsit urmând pe unchiul såu zisa monastire ¿i au
trecut în Moldova, unde a petrecut câ¡i-va ani la Mitropolia din Ia¿i, la sf. Spiridon ¿i pe la
monastirea Neam¡u.

Apoi trecu la Buzåu, unde unchiul såu fu numit de Episcopul Kessarie, ecliziarh al Episcopiei;
iar båiatul atrase asuprå’i aten¡ia Episcopului, care ’l cålugåri la vârsta de 15 ani, ’l hirotonisi
Diacon ata¿ându’l la persoana sa.

Fiind cu Episcopul såu în Bucure¿ti când acesta era re¡inut în Capitalå de îndatoririle sale
politice, tânårul Diacon cercetå cât-va timp ¿coala de la sf. Sava. Dupe încetarea din via¡å a
protectorului såu Episcopul Kessarie, påråsind eparhia Buzåului, fu numit Egumen la un mic
schit Brâncovenesc; iar mai târziu fu mutat în aceia¿i calitate la monastirea Gåiseni, tot a
Brâncoveni!or, unde a låcuit pânå la anul 1864, când s’au secularizat monastirile.

D’aci se a¿eazå în Bucure¿ti devenind d’o camdatå profesor la Seminar, apoi profesor de
religie la Liceul Matheiu Basarab.

Mitropolilul Nifon îl dete rangul de Arhimandrit. Cuvio¿ia ¿i blânde¡a cu care se conducea,
îl ridicarå în afec¡iunea mitropolitului, care ’l hirotonisi în curând Arhiereu.

La 1873 fu ales Episcop de Arge¿, unde ståtu pu¡in spre a trece în 1874 la Mitropolia
Moldovei, la care fu ales, dupå trecerea Mitropolitului Calinic ca primat al României.

Ca operå literarå n-a dat la luminå, decât discursul ce a pronun¡at la 1879 în Senat, în cauza
unei înmormântåri civile de la Curtea de Arge¿; discurs, devenit celebru prin vehemen¡a cu care
a atacat pe primul ministru Bråtianu.

I. P. S. atinge vârsta de 65 ani, ¿i în timpul din urmå sånåtatea i-a fost zdruncinatå de o
paralizie a vederei, care din norocire n-a avut urmåri funeste.

Episcopul Iosif al Râmnicului Noul-Severin
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Este fiul unul Diacon din satul Adâncata, jude¡ul Boto¿ani. A absolvit cursurile seminarulul
de Socola din Ia¿i între anii 1836-42. Apoi fu orânduit profesor la ¿coala catiheticå din Boto¿ani
tot-odatå ¿i preot, dupe ce se cåsåtori cu o nepoatå a Arhiereului Filaret Scriban. Devenind våduv,
trecu ca preot de regiment, mai în urmå cålugårindu-se deveni profesor la seminar. Iar la 1860 fu
înål¡at la treapta de Arhiereu, în care calitate petrecu în Ia¿i pânå la 1879, când fu ales Episcop al
Râmnicului.

O datå cu suirea sa pe scaunul Episcopiei, P. S. S. a fåcut o însemnatå danie spitalului Sf.
Spiridon ¿i a destinat toate economiele sale pentru binefaceri. Din nenorocire, Episcopul suferå
de câtva timp de o paralizie, ce’l împiedicå a pårasi camera, pentru cea mai mare întristare a
Eparhiei sale.

*
*   *

Episcopul Melhisedek al Romanului,
membru al Academiei române

E fiu de preot din satul Gârcina, jude¡ul Neam¡u. ¥ntre anii 1835-41 î¿i fåcu studiele la
seminarul Socola, în biserica cåreia fu tuns în monahizm la anul 1844 ¿i numit profesor la acela¿i
seminar, unde func¡ionå pânå la 1848, când fu trimis de Mihail Vodå Sturdza în în¡elegere cu
Mitropolitul Meletie la Kiev spre a’¿i desâvâr¿i la academia de acolo, studiele sale teologice ¿i
filosofice. ¥ntorcându-se în ¡arå cu gradul de magistru în filosofie ¿i teologie fu numit profesor
definitiv la Seminarul de Socola. ¥n anul 1856 Gr. Vodå Ghica îl stråmutå ca director al seminarulul
de Hu¿i de curând înfiin¡at pe care ’l organiså.

Fiind ales deputat în Divanul Ad-hoc din 1857 se alipi pe lângå grupul tinerilor conservatori,
cu cari conlucrå la realisarea celor mai scumpe dorin¡e ale na¡iunei. Activitatea ¿i zelul ce’l
desfå¿urå îl desemnarå printre corifeii Unirei ¿i la 1859, de ¿i simplu Arhimandrit, fu numit
Ministru al ¿coalelor ¿i al cultelor în cabinetul presidat de d. Mih. Cogålniceanu.

La începutul anului 1861 fu numit locot. de Episcop la Hu¿i ¿i cåtre sfâr¿itul aceluia¿ an
priimi consacrarea de arhiereu.

La 1864 fu transferat la Episcopia Dunårei de Jos ¿i la 1865 fu numit definitiv Episcop al
acelei Eparhii, pe care o cârmui pânå la 1879 când fu ales Episcop la Roman.

Dupe vechimea promo¡iunei la treapta Episcopalå, pårintele Melhisedek este decanul
Episcopatulul român. P .S. S. a på¿it peste al 60-lea an al vârstei sale ¿i se bucurå de o sånåtate
înfloritoare, cu toatå nepregetata ostenealå ce depune, mai în toate ramurile activitå¡ei na¡ionale.

Credem cå e de prisos så în¿iråm aci numeroasele lucråri literare ale eruditului prelat, care ’¿i
consacrå o mare parte din via¡å în cercetåri istrorice asupra neamului ¿i bisericei române.

Iar adâncele sale cuno¿tin¡e teologice ¿i filosofice ’l-a fåcut nu numai o autoritate în ¡arå, dar
chiar ¿i peste hotare în învå¡åtura dogmelor ¿i canoanelor bisericii cre¿tine ortodoxe.

Guvernul actual a avut ocasiunea a se folosi de patriotismul luminat al Episcopului Melhisedec,
într’o grea împrejurare diplomaticå, misiune de care se achitå pentru cel mai mare bine al ¡årei ¿i
pentru care Regele ’i acordå Marile Cruci ale amânduror ordine na¡ionale. ¥n cât, nu ne putem
esplica intrigele mâr¿ave ¿i calomniele odioase cu care este urmårit eminentul prelat de câtåva
vreme.

*
*   *

Episcopul Inocentie Buzeu

Fiu de preot din Bucure¿ti. A urmat cursurile Seminarului d’aci ¿i fu trimis de Mitropolitul
Neofit cu al¡i tineri seminari¿ti la Pesta, unde a stat câ¡iva ani într’un gimnaziu spre a învå¡a
latine¿te ¿i nem¡e¿te. ¥ntors în ¡arå fu numit Egumen la Monastirea Dealul. Dupe secularizare
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trecu director ¿i profesor la Seminaru din Bucure¿ti ¿i înål¡at la treapta de Arhiereu de Mitropolitul
Nifon. ¥ndeplini câtva timp postul de locotenent Episcop al Râmnicului; iar la 1873 fu ales
Episcop de Buzåu, unde ’¿i a fåcut un renume pentru indiferen¡a rece ce are pentru Eparhia sa
cum ¿i de toate afacerile biserice¿ti. P. S. S. ¡iind foarte mult la casele ce le are în Bucure¿ti,
petrece cea mai mare parte a anului în capitalå. Literatura profanå ca ¿i cea bisericeascå nu ’l
cunoa¿te de loc.

*
*   *

Episcopul Calinik al Hu¿ilor

Fiu de preot din satul Vutcanii jude¡ul Fålciu, fu ata¿at din copilårie ca båiat în caså de
Mitropolitul Calinik, pe lângå care ¿i-a fåcut cre¿terea fårå a fi cercetat vr’o scoalå. Esteriorul såu
atletic ¿i talentul de cântare, au fost calitå¡ile sale distinctive, pe temeiul cårora a trecut treptele
erarhiei biserice¿ti pânå la 1873, când dupe ståruin¡a îndåråtnicå a Mitropolitului Calinik în Sinod
fu înål¡at la treapta de Arhiereu; iar la 1879 mul¡umitå aceleia¿i favori fu ales Episcop de Hu¿i.
Cum ’¿i în¡elege sacra sa misiune în guvernarea Eparhiei renun¡åm a o spune aci, din respect cåtre
Bisericå.

*
*   *

Episcopul Ghenadie Argesiu

Este fiul unul cafav din Bucure¿ti. De tânâr s’a dus la Mânåstirea Cernica, unde se cålugåri
¿i’¿i primi cre¿terea, fårå så fi cercetat vr’o ¿coalå. Având o înfå¡i¿are plåcutå atrase asuprå’i
aten¡iunea Mitropolitului Nifon, care’l luå în caså ca pagiu (båiat de serviciu), ’l hirotonisi
Diacon trecându’l repede prin treptcle ierarhiei inferioare.

Mai înainte de a’¿i da ob¿tescul sfâr¿it, Nifon Mitropolitul ¡inea så ridice la treapta de
Arhiereu pe protejatul såu ¿i la 1873 înduio¿a cu lacrimi Sf. Sinod care’i acordå sufragiele.
Slåbiciune de care s’a folosit Mitropolitul Moldovei spre a face så treacå ¿i pe favoritul såu.

Pårintele Ghenadie de ¿i lipsit de instruc¡iune, e foarte iscusit, ambi¡ios ¿i mlådios; a¿a cå,
reu¿i a’¿i câ¿tiga dupå moartea Mitropolitulul Nifon, protec¡ia palatului ¿i la 1874 fu ales Episcop
de Arge¿iu. Dela protectorul ¿i pårintele såu sufletesc a învå¡at magnificen¡a slujbelor divine ¿i se
înfâ¡i¿eazå în bisericå cu o adevåratå strålucire.

Påcat, cå n’a adoptat în aceia’¿i måsurå, tactul ¿i demnitatea ¡inutei publice a protectorelui
såu.

Episcopul Iosif al Dunårii-de-Jos

Copilåria sa a fost foarte zvânturatå; fiind nevoit a påråsi casa pårinteascå de fragedå vârstå,
se fåcu båiat de caså pe lângå mai mul¡i Arhierei, cu ajutorul cårora a urmat câteva clase la liceul
din Ia¿i. Apoi a tråit câtåva vreme la schitul Gurovei unde se cålugåri. Devenind bun cântâre¡ ¿i
biserica¿ a fost luat de Episcopul de Hu¿i, Melatie Istrati ¿i fåcut Archidiacon. De acolo trecu în
aceia¿i cualitate la Mitropolia din Ia¿i. Dar, din oare-cari împrejuråri, fåcându-se imposibil pe lângå
Mitropolit Sofronie, pe care ’l nemul¡umi foarte, fu silit a se întoarce la Hu¿i unde petrecu pânå
la 1858, când murind Episcopul såu, se duse la Paris, dupå chiemarea Archimandritului Iosafat
care ’l ata¿å ca Diacon la capela de acolo. Dupå câ¡iva ani ivindu-se mari neîn¡elegeri între Diacon
¿i Superiorul såu, fu silit a se întoarce în ¡arå la 1860. Petrecu câtva la Monastirea Neam¡u, de
unde trecu superior la schitul Påpåu¡i din jud. Boto¿ani ¿i la 1865 fu numit Episcop de Hu¿i; iar
la 1879 fu ales la Dunårea de Jos.
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Foarte iubitor de lecturå, în lipsa unei culturi înalte, se îndeletnici cu traducerea din limba
fran¿ezå a urmåtoarelor opere:

1. Jidovul råtåcitor editura libråriei Ioanid. 2. Catehismul paralel despre dogmele ortodoxe-
papiste ¿i lutherane ¿i al 3. Papalitatea schismaticå, a învå¡atului Arhim. Vl. Guetée.

Suferin¡ele fizice ale Episcopului Dunårei de Jos, ’l aratå mai båtrân de cât nu e. Starea
sånåtå¡ei P. S. S. e atât de precarå în cât adesea ’l pune în neputin¡a de a oficia chiar sfânta
liturghie. Cea ce a dat na¿tere zvonului, cå a hotårât a se retrage la Monastire.

*
*   *

Cum oricine poate vedea din aceastå credincioaså expunere, alegerea Mitropolitului Primat,
ar fi foarte u¿oarå, întru cât ce-i chema¡i a’¿i da votu ar fi însufle¡i¡i de dorul mårirei bisericei ¿i
a demnitå¡ei na¡ionale.

Noi ne am îndeplinit datoria oferind celor chiema¡i la alegere aceastå cålåuzå ¿i na¡iunei,
mijlocul d’a judeca despre râvna reprezentan¡ilor ei legali, dupå rezultatul alegerei.

Baba-Novak.”

22 noiembrie – Universul, ªtiri: „Mâne, la 12 ore amiazi, se va alege în localul
camerei, de adunarea deputa¡ilor de Senat ¿i Sinod, întrunite într-un singur colegiu,
un nou mitropolit primat în locul råposatului pårinte Calinic.”

23 noiembrie – Universul, ªtiri:

„Ieri, dupå liturghia ¡inutå la Mitropolie, s-a deschis sesiunea de toamnå a Sinodului
Bisericei române, de cåtre d. ministru al cultelor. Nefiind decât 11 membri, ¿edin¡a n-a putut
urma. Dacå numårul legiuit de 12 arhierei nu se va complecta, azi poate så nu se facå alegerea
de mitropolit.”

 „Episcopul care are mai mul¡i sor¡i de a fi ales mitropolit primat pare a fi episcopul
Dunårii de jos. Candidatura sa propuså de deputatul C. Dumitrescu la o întrunire de la
Senat, a fost primitå cu aplause” (subl. ns.).

24 noiembrie – Universul. Pe pagina I se aflå fotografia I.P.S.S. Mitropolitul
Primat.

 Rubrica ªtiri: „Se zice cå în urma alegerei Episcopului Dunårii de Jos ca
Primat, Mitropolitul Moldovei ar avea de gând så demisioneze.”

26 noiembrie – Universul. Pe pagina 1, portretul Mitropolitului Moldovei, despre
care se afirmå: „P.S.S. s-a fåcut cunoscut, la 1879, printr-un vehement discurs, cu
ocazia înmormântårii civile a unui socialist român, dr. Zubcu Codreanu, la Curtea
de Arge¿.”

2 decembrie – ªtiri din Epoca:

 „Ceremonia instituirei noului Mitropolit Primat såvâr¿itå eri a fost foarte palidå.
Aceasta se explicå de unii prin faptul cå chiar PSS Mitropolitul ar fi cerut ca aceastå ceremonie
så se facå în modul cel mai simplu. IPSS Mitropolitul Iosif al Moldovei n-a luat parte la
ceremonia investiturei noului Mitropolit Primat.

¥n ultimul moment, M.S. Regele ordonå så se mai a¿tepte Mitropolitul Moldovei dar dupå
o jumåtate de orå de a¿teptare zadarnicå, ceremonia se såvâr¿i cu vådita nemul¡umitre a
suveranului.”
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 „Aflåm cå dl. Cogålniceanu a regretat foarte mult cå din cauza sånåtå¡ei n-a putut lua
parte la alegerea Mitropolitului Primat. D-sa a adåogat cå de-ar ¿ti cå se va duce în cârje, ¿i tot
va cåuta så fie fa¡å la alegerea ce se va face pentru episcopi ¿i cå, cu aceastå ocaziune, va da pe
fa¡å toate netrebniciele [fåcute?] în numele Bisericii ¿i religii.”

3 decembrie – Epoca, ¿tire (Ultime informa¡ii):

„M. S. Regele a lucrat azi cu d.. D. Sturza, Ministrul Cultelor ¿i Instruc¡iunii Publice.
D. Sturza a prezentat semnåturii M. S. trei proecte de lege privitoare la acordarea unor
pensiuni viagere pentru P. S. Episcopul de Hu¿i, P. S. Episcopul de Vâlcea ¿i Arhiereul
Boto¿åneanu, care se retrag la månåstiri.”

Notå. Modul în care s-au încheiat cele petrecute în 1886 nu reprezintå ceva
neobi¿nuit decât pentru cel învå¡at cu logica Dreptå¡ii. ¥n primul tom al lucrårii
Fragmente din istoria românilor (tradus de Eminescu), Eudoxiu Cavaler de Hurmuzaki
poveste¿te fapte petrecute în Imperiul Bizantin, cu mai bine de o jumåtate de mileniu
în urmå:

„Ivirea lui Mihail Paleolog împårat.
În acela¿i grad în care cre¿tea însemnåtatea, mårimea ¿i succesul temeinic al Împårå¡iei

romeice, centralizate la Niceea, ¿i cu cât ea se apropia de scaunul ei de odinioarå de lângå
Bosfor, cu atâta gråbea în aceea¿i vreme spre cådere puterea româno-bulgarå ¿i cea latinå din
¥mpårå¡ia romanå a Råsåritului. ¥mpåratul Teodor Laskaris II murind (august 1259 – n. ns.),
låsase mo¿tenitor al tronului ¿i urma¿ pe fiul såu, de nouå ani numai, Ioan, dar magna¡ii
¥mpårå¡iei nu puserå epitropi ¿i purtåtori trebilor lmpårå¡iei pe cei doi bårba¡i, George Muzalos
¿i Arsenie patriarhul, pe care-i însemnase împåratul cu limbå de moarte prin testament, ci
rânduirå în locul acestora numai pe Mihail Paleolog, care covâr¿ea pe ceilal¡i prin înalta sa
nobilitate ¿i prin sim¡ul såu de orn de stat. Acest bårbat ambi¡ios trecu cu vederea dupå patru
luni deja pe epitropisitul såu, singur în drept de-a mo¿teni, ¿i puse o¿tirea så-l proclame
lmpårat ¿i så-l ridice în scaun cu tot protestul energic al patriarhului Arsenie, cårele cu toate
acestea fu în curând silit så cedeze ¿i încercå numai så mântuie via¡a prin¡ului Ioan printr-o
nouå prestare de juråmânt din partea lui Mihail ¿i så asigure venirea la domnie a legitimului
mo¿tenitor al tronului, dupå ce va fi ajuns maioren. Când dupå doi ani împåratul Mihail merse
atât de departe încât puse så scoatå ochii detronatului prin¡ Ioan ¿i-l ¡inu închis într-o cetate,
virtuosul patriarh Arsenie fu cuprins de o indigna¡ie turbatå ¿i deznådåjduitå ¿i aruncå afurisania
asupra neomenosului împårat. ln zådar a¿teptå Mihail cel escomunicat cu råbdare cucernicå
trei ani dupå dezlegarea pedepsei biserice¿ti rostitå asuprå-i; în zådar amenin¡a cå va apela la
papa; în sfâr¿it convocå un sinod spre a-l judeca pe patriarh ¿i, fiindcå acesta nu voi så se
prezinte înaintea sinodului ca acuzat, fu osândit pentru absen¡a sa, dezbråcat de demnitate ¿i
exilat la Priconesos.”

Asta era pe la 1260-1261. Peste un deceniu ¿i ceva, lucrurile se vor repeta:
„Sumisiunea clerului, mai cu sila, mai cu vorba, avu de urmare cå împåratul (Mihail

Paleologu – n. ns.) trimise la anul1274 solii såi la al doilea conciliu din Lyon, ¡inut de papa
Grigorie al X[ -lea], ¿i anume pe marele logofåt George Acropolita în numele împåratului ¿i pe
lectorul Ioan în numele întregului cler grecesc, cari întårirå prin juråmânt solemn primirea
credin¡ei bisericei romane. Numai patriarhul Iosif al Constantinopolului stårui ne-mpåcat så
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respingå uniunea, fåcu juråmânt în scris contra påcii biserice¿ti, cåzu în dizgra¡ia împåratului
¿i fu scos din scaun sub pretexte nule prin hotårârea unui sinod patriarhicesc. Urma¿ul såu,
învå¡atul Ioan Bekkus, ridicat din chartophylax patriarh, s-acomodå mlådios cu voin¡a ¿i pårerea
împåratului ¿i astfel se fåcu cå în anul1274, în ziua Obezilor Sf. Petru, s-au serbat serviciu
solemn în biserica Sf[intei] Sofii, de fa¡å fiind împåratul ¿i solii întor¿i de la Lyon, s-au citit evanghelia
grece¿te ¿i latine¿te, dupå care s-au pomenit papa Grigorie X ca arhipåstor suprem al bisericii
apostolice ¿i papå ecumenic.” (Texte preluate din volumul IV al edi¡iei Eminescu. Opere, coordonat
de acad. Mihai Cimpoi.)

Toate au înså un sfâr¿it. ¥mpåratul „se såvâr¿i din via¡å, la capåtul anului 1282",
când „nu i se acordå nici înmormântarea bisericeascå, pentru cå fusese pårtinitorul
de cåpetenie al uniunii”.

4 decembrie – La Bucure¿ti este semnat Tratatul de comer¡ româno-rus.
5 decembrie – Epoca, rubrica Ultime informa¡ii:

„Aflåm cå studentul Late¿ de la Universitatea din Ia¿i, dupe ce a fost eliminat de la
facultatea de ¿tiin¡e, a fost primit la facultatea de medicinå. D. Late¿ este unul dintre cei trei cari
au cåzut sub furia d-lui Sturza. Eliminarea D-sale a provenit din aceea cå d. Cosmovici,
profesor la Ia¿i, ar fi afirmat cå soarele då cåldurå la to¡i copii, iar d. Late¿ îi ar fi zis cå nu e
adevårat. Bine merg treburile la Universitatea de Ia¿i.”

9 decembrie – Epoca, ¿tire: „Aflåm cå dl. Leon Negruzzi, va demisiona din
consiliul comunal din Ia¿i. D-sa a declarat încå înainte de alegeri, cå dacå nu va fi
ales primar, se va retrage din consiliul comunal. Se pare cå d-sa va stårui în aceastå
hotårâre.”

19 decembrie – Epoca, Ultime informa¡ii: „Aflåm cå spiritele sunt atât de
surecitate la Boto¿ani încât d. senator Arapu a declarat d-lui Bråtianu cå situa¡ia sa
a devenit imposibilå, cå nimeni în Boto¿ani nu mai vrea så-i atingå mâna, ¿i cå a fost
scuipat la garå de o damå din societatea boto¿åneanå.”

Anexa 5Anexa 5Anexa 5Anexa 5Anexa 5

Al. VLAHUªÅ (4 ianuarie 1887)

„SCRISOARE CÅTRE CITITORI

Duminicå, 4 Ianuarie 1887.
Iubi¡i cititori,
Adesea ori må iau de vorbå cu prietinii mei despre starea ¿i soarta literaturei noastre. Sunt

lungi ¿i amårâte discu¡iile acestea. Ne plângem de multe neajunsuri ¿i în totd’a-una e o våditå
sfialå ¿i mâhnire în încurajårile pe cari ni le facem unul altuia. Ce påcat cå nu mai avem între noi
pe cel mai puternic ¿i mai luminat talent, ce ne-a fost dat s’avem, pe fratele Eminescu, al cårui

desgust de om superior nedreptå¡it – ’l-a fåcut så se retragå din mijlocul nostru (subl. ns.),
tocmai atunci când ne era mai scump ¿i mai necesar! – Pu¡ini sunt oamenii lumina¡i ¿i drep¡i, de
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cari så ne fie dor când nu ’i-ai våzut o såptåmânå, a cåror vorbå bunå, cinstitå ¿i în¡eleaptå så ’¡i
råcoreascå inima ¿i så ’¡i însenineze gândurile, a cåror prietenie så ’¡i potoleascå necazurile ¿i så
te întåreascå în dureroasa luptå a vie¡ei. Când ’¡i-ai pierdut toate iluziile cu cari ai e¿it din ¿coalå,
când tot restul vie¡ei tale se încheie într’o biatå muncå de condei, strâmtoratå ¿i anevoioaså, când
te sim¡i a¿a de mic, a¿a de slab ¿i de pråpådit în fa¡a acestei colosale nepåsåri de mort, care te
înspåimântå, ¿i împotriva cåreia tot risipindu-¡i puterile ¿i råsvråtindu-te mereu, fårå nici o isbândå,
ajungi så te întrebi singur uneori dacå nu cum-va ai înebunit, – când toate, toate, de câte încerci så te
reazimi, så rup, ¿i începi a ¿ovåi, obosit, trist ¿i fårå noroc, singura mângâere ce te mai leagå de
viea¡å, singurul sprijin ce te mai ¡ine în picioare, sunt câ¡i-va prietini, cari ’¡i ascultå påsul ¿i ¡i-l cred,
– câ¡i-va oameni buni, sinceri ¿i inteligen¡i, care ’¡i ¿tiu suferin¡a, ¿i ’¡i dau råsplata moralå ¿i
încurajarea pe care indiferen¡a celor-l’al¡i ’¡i-o refuzå.

Nu lauda ieftinå ¿i banalå a flutura¿ilor u¿urei ¿i cu preten¡ii de cunoscåtori, nu strângerea
precipitatå de mânå ¿i zâmbetul afectat al celebritå¡ilor patentate, ce vor så treacå fårå multå
ostenealå de patroni ¿i de proteguitori ai literaturii acestui veac, nici aprecierile în doi peri ale
critica¿trilor, cari fac pe ¿ire¡ii ¿i pe grozavii, – nu ast-fel de fleacuri vor putea vr’o datå så ¡ie de
cald unui semånåtor cinstit ¿i serios în ¡arina uscatå a literaturii noastre.

Acestea sunt parigorii* ¿i încântåri copilåre¿ti, dupå cari tremurå låutåra¿ii perpeli¡i ¿i
ahtia¡i, cari ’¿i închipuesc cå gloria e o milostivå de trotuar, ce se då ’n capcanå, pe te-miri-ce, ¿i
se laså ’n cucerirea ori-cårui neghiob.

Unii dintr’în¿ii råmân vecinic netulbura¡i în desmerdåtoarea lor amågire ¿i mor împåca¡i ¿i
siguri cå operile lor trec la posteritate, mari ¿i neperitoare.

E råu de cei cari ’s påtrun¿i de adânca evlavie ¿i pricepere a artei, de cei chinui¡i de setea
vecinicå a unei perfec¡iuni pe care o cautå ¿i n’o pot atinge, o simt, parcå, în ei, ¿i n’o pot scoate
¿i întrupa în afarå de ei. Ace¿tia sunt osândi¡ii cari sapå necurmat în ocna fårå fund a gândurilor
¿i se sbuciumå nop¡i întregi pentru ca så pue în via¡å o idee ¿i s’o îmbrace într’o formå mai
deosebitå, pentru ca så scoa¡å din ei fiin¡a unei sim¡iri, fårå s’o omoare, fårå s’o mutileze, fårå så
lase pe ea urmele forcepsului, clarå, întreagå ¿i frumoaså, a¿a cum a tråit atâta vreme, ¿i a purtat’o
cu sfin¡enie, ¿i a sim¡it’o de atâtea ori tresårind în sânul cald al min¡ii lui înfiorate ca fecioara
Maria de pruncul sfânt pe cere ’l purta în ea. ªi apoi, în lehuzie, palizi, obosi¡i, bolnavi, mistui¡i
de amarnica lor trudå, întrebându-se, c’o fricå de mamå înebunitå de dureri, dacå nu cum-va e
mort, dacå nu cum-va e schilod, dacå nu cum-va a e¿it un monstru dupå atâtea svârcoliri.....

Hei, domnilor, cari’mi turna¡i, pe poruncealå, a la Lope de Vega, câte o sutå de versuri pe
searå, ¿i cari vå încânta¡i de perfecta disciplinå a silabelor, cum så nu fi¡i veseli, cum så nu vå
sticleascå ochii de mul¡umire ¿i cum så nu vå îngrå¿a¡i în piealea voastrå de triumfåtori, când
vede¡i cå face¡i sgomot, ¿i så gåsesc oameni cari så vå laude ¿i Mini¿trii cari så vå dea slujbe
pentru înaltele voastre merite literare!...

Nu vå gråbi¡i, iubi¡i cititori, a face reflec¡ii råutåcioase asuprå-mi. A¡i fi nedrep¡i dacå a¡i
crede cå vorbe¿te în mine necazul, pica, invidia îngustå de paraponisit**. Fire¿te cå nu sunt
mul¡umit de ce så petrece, ¿i dacå ’mi-ar sta în mânå, pe câ¡i nu ’i a¿i pedepsi ca pe copii, ca så nu
mai scrie, i så nu mai batjocoreascå cea limbå de-a surda! – Dar – atâta tot.

Eu sunt bine. ªi bine vå doresc la to¡i (anul e încå nou), cå de bine så saturå omul, dar nici
odatå nu se plânge.”

( Lupta, 4 ianuarie 1887.)
*Parigorie, „mângâiere (luat mai mult ironic)” – L. ªåineanu.
**Paraponisit, „nemul¡umit, care se plânge de neluare în seamå” (L.ª.)
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Anexa 6Anexa 6Anexa 6Anexa 6Anexa 6

C. MILLE (15 ianuarie 1887)

„EMINESCU
E fricå condeiului pare-cå så atingå acest nume. Pe cerul întunecos al literaturei române

luci de odatå puternicul talent al lui Eminescu, care fåcu så piarå prin lumina lui, strålucirea
nefireascå a gloriilor fabricate de prostia omeneascå. ªi aceastå slavå a scriitorului, aceastå
luminå vie care a întunecat totul, a fåcut ca lumea så uite pe om. Ca ¿i când în dosul scrisului
nu ar fi fiin¡a omeneascå care sufere ¿i care då publicului, cristalizate în forme ginga¿e,
tocmai suferin¡ele ce ’i sfåramå trupul, ce ’i istove¿te puterile poetului. ªi când må scobor
din sfera seninå a scriitorului, în noroiul zilnic al vie¡ei omene¿ti, oh! pare-cå ’mi-e fricå så
ating cu condeiul numele acestui om, întocmai cum ’¡i-e teamå o ranå deschiså så o atingi. ¥n
lunga serie a martirilor literari, nu e nici o via¡å mai jalnicå ca aceea a lui Eminescu.

Pe scriitor cu to¡ii îl cunoa¿te¡i, pe om înså pu¡ini, foarte pu¡ini.
Voi ridica astå-zi, pe cât ’mi stå cu putin¡å col¡urile vålului acestui trai, sondând durerea

care ’i-a sfårâmat min¡ile.
ªi dacå am curagiul så vorbesc de om este cå, dacå nu moartea’¿i-a întins umbra peste

dânsul, ceva mai jalnic ca moartea, îl acopere. Omul cugetåtor, scriitorul care a ¿tiut så
întrupeze în forme a¿a de ginga¿e vorba româneascå, nu mai existå. Tot ce a råmas din
Eminescu, e animalul care ’¿i îndepline¿te func¡iunile, ma¿ina omeneascå, pe care nu o mai
însufle¡ete suflul cugetårei. Sunt oameni care a iubit prea mult ¿i puterea de a iubi a perdut’o
în aceste sfor¡åri supreme. Cugetarea prea adâncå ’i-a luat lui puterea de a cugeta...

Când må gândesc la soarta acestui om må înfior. Iatå o fiin¡å superioarå, individualitate
pe care omenirea o då la luminå numai la intervale foarte rari, rezultantå poate a unui veac de
sfor¡åri ¿i încercåri, iatå un om care este suprema sfor¡are a veacului, eflorescen¡å tot a¿a de
rarå ca ¿i aceea a plantei cactus. ªi aceastå personalitate, aceastå fiin¡å excep¡ionalå, cât a dus
via¡a vie a tråit necunoscut de to¡i, dezgustat ¿i amårât ¿i astå-zi, dupe ce slava i s’a recunoscut,
duce greul jug al vie¡ei moarte într’o caså de nebuni....

ªi chiar aceastå nebunie este o torturå pentru dânsul. Nebuniea nu ’i-a pus cu desåvâr¿ire
vålul incon¿tientului între el ¿i lume. Ea stå în aceia cå în capul lui s’au sfårâmat rezorturile
min¡ei care te fac så ai ¿i oare-care conveni[e]n¡e sociale, care ståpânesc înclinårile fire¿ti.
¥[n]chipui¡i-vå cå vede¡i o femee frumoaså, cu forme bogate, o femee care de¿teaptå în tine
pofta fireascå de-a o poseda. ¥nchipui¡i-vå cå aceastå femee este amanta sau nevasta ta, de
sigur nu te-ai opri nici un minut så a (?) atingi sânul, så o ciupe¿ti chiar. Pe aceastå femee nu
o cuno¿ti înså, o gåse¿ti pe stradå sau într’un local. De sigur cå convenien¡ele sociale te
opre¿te så ’¡i dai curs liber dorin¡elor nåutrice. De îndatå ce acest rezort care te ¡ine pe loc e
rupt, omul în aceastå privin¡å e nebun, de ¿i în toate cele alte rela¡iuni cu seminii såi, poate så fie
cât de sånåtos.

Tocmai acest rezort al convenien¡elor sociale e rupt la Eminescu. El nu mai poate opri cursul
înclinårilor fire¿ti. De sigur cå aceastå nebunie, e o nebunie lucidå, o nebunie care te face så ¿tii



XXV

cå e¿ti nebun, care te face så ’¡i anihilezi ¿i mai mult cugetarea, primblându-te printre nebunii ¿i
cålugårii de la monastirea Neam¡ului... Cåci acolo a ajuns bietul Eminescu.

Cine cunoa¿te ce fel de ospiciuri pentru bolnavii min¡ei, sunt monastirile, pot apre¡ui în ce
iad a fost aruncat cel mai ginga¿ dintre poe¡ii no¿tri. ªi mi¿ei ¿i nepåsåtori ce suntem, drept
råsplatå a vie¡ii sale necåjite ¿i jalnice, drept recompenså a volumului, unic, fire¿te, dar care
pre¡ue¿te mai mult ca o bibliotecå întreagå, noi nici nu ne-am interesat ca så facem cel pu¡in din
råmå¿i¡ele vasfrângerei (råsfrângerei?) acestei vie¡i, o lini¿titå scurgere de zile, în care dacå nu
mintea, cel pu¡in trupul så tråiascå omene¿te, ca o îngrijire umanå så îndulceascå tristul apus al
acestei triste vie¡i!...

Neam ¿i curciturå bizantinå ce suntem!...
Când din nou Eminescu fu luat de vârtejul nebuniei, ziarele de abea anun¡arå faptul, fiindu-

le chiar ru¿ine så spunå cå Eminescu e nebun. Nebunia pentru unele ziare, så traduce prin
perifrazå: o crudå boalå.

ªi ca ultim ecou, Monitorul Oficial publicå numirea d-lui X, în locul d-lui M. Eminescu, în
postul de sub-bibliotecar al Universitå¡ei din Ia¿i!... Un post în care Eminescu murea de foame cu
o sutå cinci zeci de lei pe lunå!...

ªi dupå aceastå nimic, nimic. Alte lucruri interesa opiniunea publicå.
Iar de atunci, înmormântat de viu între zidurile monastirei Neam¡ului, nimeni nu am mai

auzit de Eminescu. Peste cât-va timp, târziu poate, vom auzi cå Eminescu a murit de-atâtea
luni de zile, uitat de toatå lumea, aruncat în groapa ob¿teascå ¿i nici o floare, nici o lacrimå de
prieten sau de drågu¡å nu va încålzi ¡åråna rece a mormântului în care zace gloria veacului
nostru!...

Editorii vor face stare cu volumul lui, iar asupra vie¡ii sale biografii vor alcåtui prefe¡e
legendare, în care vor spune întocmai cum el bine a prezis:

Ne-putând så te ajungå, crezi c’ar vrea så te admire?...
Ei vor aplauda de sigur biografia sub¡ire
Care s’a ’ncerca s’arate cå n’ai fost un lucru mare
C’ai fost om cum sunt ¿i dân¿åii... Mågulit e fie-care
Cå n’ai fost mai mult ca dânsul. ªi prostaticele nåri
ªi le umflå fie-care în savante adunåri
Când då bine (sic!) så vorbe¿te, ’l-a (sic!) ’n¡eles de mai nainte,
C’o ironicå grimazå så te laude ’n cuvinte.
Ast-fel încåput pe mâna ori-cåruia te va drege,
Rele-or zice cå sunt toate, câte nu vor în¡elege.
Dar afarå de acestea, vor cåta vie¡ei tale,
Så’i gåseascå pete multe, råutå¡i ¿i mici scandale:
Astea toate te apropie de dân¿ii... Nu lumina
Ce în lume a’i revårsat’o, ci påcatele ¿i vina
Oboseala, slåbiciunea, toate relele ce sunt
¥ntr-un mod fatal legate de o månå de påmânt,
Toate micele mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult ii va atrage de cât tot ce ai gândit.

Eminescu aducând în literatura românå ¿i un fond ¿i o formå nouå, e firesc lucru så fi avut
o lungå ¿i grea perioadå de gesta¡iune, de forma¡iune. Când e¿ti banal, ¿i în cugetare ¿i în forma
în care îmbraci cugetarea ce mai lucru u¿or e så cån¡i:
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Frunzå verde trei sarmale
ªi pe dealuri ¿i pe vale
Urmåresc ochii matale.

ªi în general poezia ¿coalei lui Alexandri ¿i Bol.intineanu nu stå de cât în acerastå caracteristicå
banalitate de formå ¿i de fond.

Când înså ai preten¡iunea så aduci o nouå cugetare, când vreo ca aceatå cugetare så fie
întrupatå în o formå nouå ¿i originalå, e firesc lucru så cau¡i mult ¿i îndelung, så pipåe¿ti mult
terenul, så dibue¿ti mult, pânå când po¡i gåsi adevårata cale.

Începuturile greoaie ale lui Eminescu, mai ales forma, a speriat lumea învå¡atå cu alifiele
literare dinainte. Asperitå¡ile lui Eminescu nu putea så împace urechile ¿i creerii cititorilor.

Înså cu încetul forma a început så se desåvâr¿eascå, så se personifice [¿i] så se degajeze de
toate asperitå¡ile de la început. Lumea înså pe care o îndepårtase primele poezii ale lui Eminescu,
pe care o îndepårtase criticele neghioabe ale criticilor Bucure¿teni de la Revista Contemporanå,
întârzia så vie la dânsul mai ales, cå strâmtul cerc de publicitate ¿i activitate al Junimei ¿i al
Convorbirilor Literare nu era fåcut pentru a face cunoscut numele lui Eminescu.

ªi cum în asemenea împrejuråri curentul nu putea så se alcåtuiascå, cum turma necuvântåtoare
a oilor omene¿ti, nu avea dupå ce så se ea, fire¿te cå Eminescu, nu putea fi trecut printre poe¡ii de
frunte ai României.

Pentru public, Eminescu nu ree¿ia de loc dintre palidele nume ale lui S. Bodnarescu, Vasile
Pogor, St. Vârcolici ¿i a celor-alte umpluturi din societatea Junimea.

Pentru un cerc restrâns de oameni, Eminescu deveni, cu drept cuvânt, poetul cel mai talentat
al României contimporane. ªi ast-fel ¿i-a tråit poetul traiul mai bine de zece ani din via¡a sa, anii
bårbå¡iei lui literare, aproape necunoscut de nimeni, nepublicat de cât în cele 5-600 de
exemplare ale Convorbirilor, negat de aproape toatå lumea cu preten¡iuni literare ¿i ne ¿tiut
de vulgul necuvântåtor ¿i necugetåtor.

ªi de sigur i-au fost aceste timpuri jalnice. A fi întâiul om care te-ai înål¡at prin talentul
literar, a-¡i cunoa¿te superioritatea ¿i totu¿i a fi silit så tråe¿ti în obscuritate, negat de toatå lumea
pentru cå ea nu e capabilå så te priceapå ¿i privind pe to¡i nevoia¿ii gândirei, pe to¡i banalii ¿i deci,
pe toate stârpiturile literare cum så tolånesc în u¿oara slavå a zilei, tåmâia¡i, onora¡i, cântårindu-
li-se cu aur talentul lor de contrabandå. – Desigur cå toate acestea nu erau de naturå så înveseleascå
spiritul atât de sim¡itor ¿i impresionabil al poetului.

Iar ca ocupa¡iune zilnicå, zdrobitoarea muncå a ziaristicei!
Ca în toate cele ce e¿eau din pana lui, Eminescu punea în articolele sale politice, tot aceia¿i

patimå care o punea în versuri. În fie-care din revistele sale, punea câte ceva din puternicul såu eu,
consumându-se pe dânsul.

Sînt memorabile articolele Timpului de pe acele vremuri ca bucå¡i literare, Eu unul, care
am fost de cîte-va ori batjocorit prin aceste reviste, nu pot decât så le recunosc talentul.
Eminescu judeca cu sim¡irea, nu cu mintea ¿i de aceea nu punea în polemica sa de cât
pasiunea care ’l insufla. În ura’i pasionatå a oamenilor care ne guverneazå ¿i care îi insuflase
tot dezgustul, mai ales cå puneau d’asupra faptelor lor firma liberalismului, Eminescu trecu
în partea opuså, deveni reac¡ionar. Neputându-¿i pune idealul înainte, el a trebuit så ¿i’l
punå în urmå, declarând de nebunii ¿i inven¡iuni demagogice, în deob¿te toate sfor¡årile
cinstite de-a merge înainte.

*
*   *

A trebuit ca Eminescu så înnebuneascå, a trebuit ca Macedonschi så ’¿i comitå infamia,
pentru ca opiniunea publicå så se întoarcå înspre el. ªi o-datå curentul alcåtuit, edi¡iunea poeziilor
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sale se vându toate, lumea zåpåcitå nu ¿tiea de unde a råsårit acest talent original de care nu mai
auzise vorbindu-se. Eminescu numai dupå moartea lui intelectualå fu în sfâr¿it recunoscut,
gustat, proclamat ¿i sacrat în public cu dinadinsul de poet...

Acum înså era prea târziu. Poetul nu mai tråea cu mintea pentru a¿i (sic!) vedea fructul
ostenelelor sale. Însånåto¿area nu ’i-a fost nici o-datå desåvâr¿itå. Nebuniea, pentru tot-d’a-una stinsese
cu sufletul ei rece, facla geniului poetic.... Ultimii ani din via¡å nu au fost de cât o vegetare
trupeascå, o îndrumare din nou spre neantul îngrozitor al nebuniei!... Cea mai tristå privele¿te
pentru mine este a vedea natura omeneascå înjosoritå, târâtå în noroi. ªi ce e alta nebunia decât cea
mai grozavå înjosorire?

ªi acum când în toate gurele e numele såu, când nimeni nu ’¿i mai ridicå glasul spre a’i
nesocoti talentul, când slava îi e mai temeinicå decât ori ¿i când, fie-care din noi am uitat omul care
så zbuciumå în ghiarele nebuniei, sub loviturile påzitorilor, sub privegherea cålugårilor, omul
care î¿i cunoa¿te starea jalnicå în care zace ¿i care înainte ca ¿i înapoi, la dreapta ca ¿i la stânga, nu
vede de cât nepåsarea, de¿ertul, care ’l desparte de lumea exterioarå!

To¡i oamenii de inimå, to¡i aceia care ¡in cu vrednicie o panå în mânå, to¡i ¿i toate cårora
Eminescu le-a dat ¿i le då minute plåcute, ar trebui så se gândeascå la nebunul din Månåstirea
Neam¡ului…

¥ntind talgerul, cåci aceasta este soarta tuturor scriitorilor, întind talgerul publicului, tuturor
acelora care cred cå poetului Eminescu ’i se cuvine ca råsplatå na¡ionalå cel pu¡in o moarte
lini¿titå...

¥ntind talgerul!…
Const. Mille.”
(Lupta, Såptåmâna literarå. VI. Eminescu, 15 ian. 1887, p. 2-3).

Anexa 7Anexa 7Anexa 7Anexa 7Anexa 7

Al. VLAHUªÅ (25 ianuarie 1887)

„SCRISOARE CÅTRE CITITORI
Duminicå, 25 ianuarie 1887.

Iubi¡i cititori,
Acum cinci ani, amicii ¿i admiratorii D-lui Ioan Bråtianu au deschis, în toatå ¡ara, liste de

subscrip¡ii, ¿i i-au adunat un milion. Må ab¡in de la orice reflec¡ie. Câtå nevoie avea primul nostru
ministru de acest ajutor, e un lucru de discutat... ªi regele a avut mai deunåzi nevoe de vr’o douå
spre-zece mo¿ii mari, ¿i ¡ara ’i le-a dat la moment.

Noi, românii, suntem de-o generositate fårå seamån. Aceasta se ¿tie.
Tråe¿te în ¡ara asta un om într’adevår superior ¿i într’adevår sårac. Omul acesta nu e nici

rege, nici prim-ministru. El n’a fåcut råsboi. El n’a luat Plevna, din porunca lui ¿i pentru glorificarea
lui n’au murit nici måcar o mie de doroban¡i.

ªi cu toate acestea e un om mare, da – un om mare, în toatå puterea cuvântului. Numele lui
va trece în istorie. Copiii în ¿coalå îi vor învå¡a biografia, ¿i peste câte-va sute de ani va fi o chestie
foarte secundarå, ¿i mai de nimeni cercetatå, cine-a domnit ¿i cine-a fost prim-ministru în ¡ara asta
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cåtre apusul veacului al nouå-spre-zecilea, – dar nu se va gåsi om cu pu¡inå culturå care så nu ¿tie
cine-a fost cel mai mare poet, cine a fost singurul poet de-o adevåratå valoare în zilele noastre.

A¡i sim¡it de cine e vorba...... Da, e vorba de Eminescu!
Cugetåtor profund, observator distins, înzestrat cu o minunatå putere de sensibilisare, el ’¿i-a

dobândit, printr’o muncå inteligentå ¿i neîntreruptå, pe långå cuno¿tin¡a perfectå a limbii, o
culturå serioaså ¿i vastå, pe care pu¡ini, foarte pu¡ini oameni or fi având’o în ¡ara româneascå.

¥ntr’o ¡arå civilizatå, Eminescu incontestabil, ar fi fost fericit, sårbåtorit, acoperit de onoruri
¿i de toate mul¡umirile cuvenite unui ast-fel de om.

La noi a¿a lucruri sunt foarte eftine pentr’un om de nimic, ¿i foarte scumpe, de multe ori
refuzate cu desåvâr¿ire, adevåratelor merite.

Eminescu n’are avere de la pårin¡i ¿i nici nu e din stofa oamenilor cari ¿tiu så facå avere.
Eminescu e artist – ¿i arta, la noi, se ¿tie cå nu e profesie.
Munca, sbuciumul, arderea neîntreruptå a unei inteligen¡e cinstite, roadele pre¡ioase ¿i

neperitoare culese anevoe din mistuirea atâtor nop¡i triste de veghere,... toate acestea sunt bune ¿i
frumoase, dar n’aduc parale.

Simpatiile ¿i admira¡ia, din ce în ce crescândå, a celor cari’l citesc, – gloria, a¿a platonicå, nu
prea ¡in de cald – ba nu ¡in de loc – unui talent fårå mijloace.

Eminescu e sårac. Aceasta nu e o ru¿ine, pentru el, dar e o mare nenorocire ¿i pentru el ¿i
pentru noi.

Ne-a scris cå’i sånåtos. Un cunoscut al lui ne spune cå se ocupå, ¿i c’a fåcut câte-va poesii.
Le vom citi ¿i pe acestea, le vom admira de sigur, ¿i nici de astå datå nu ne vom interesa så

aflåm ce rost are autorul, unde ¿i cu ce tråe¿te. Sunt be¡ivi cari, în mijlocul orgiei, aruncå paharul
¿i’l sfarmå, dupå ce l’a golit. A¿a facem ¿i noi. Ce ne importå vasul. ¥i bem cuprinsul, îl stoarcem
de sfânta lui licoare, ¿i ’l azvârlim uitårii.

E ru¿ine ¿i neomenie.
Iubi¡i cititori, dacå mai e vr’un sim¡âmânt frumos în ¡ara asta, fac apel la d-voastrå.
Pentru marele nostru poet deschid, fårå ¿tirea lui ¿i fårå voia lui o listå de subscrip¡ie. De se

va supåra pe mine, ’mi va fi greu så suport aceasta, – dar vå mårturisesc cå’mi e mai greu ¿i mai
dureros så’l ¿tiu sårac ¿i fårå nici un ajutor. – Så ne ridicåm deci – så nu dåm cel mai trist exemplu
de nepåsare ¿i de ingratitudine!...

E råu cå aceastå propunere, cade tocmai în ni¿te momente zåpåcite, când mai toatå inteligen¡a
¡årii este a¡â¡atå ¿i târâtå în vârtejul luptelor politice, când atmosfera e grea, furtunoaså, azurzitor
de gålågioaså, ¿i când aten¡ia tu[tu]rora, tresare la tot ceasul sub biciul scandalelor de sensa¡ie.

¥n aceastå småcinare ¿i fierbere generalå, în mijlocul acestui tumult îngrozitor de patimi ¿i de
¡ipete, cine mai are chip så-mi asculte rugåmintea mea! ªi cu toate astea nu pot så cred cå nu se va
gåsi inimi bune ¿i drepte, cari så simtå cå rugåciunea mea nu e cer¿ire, ¿i darul lor nu e pomanå.

El sufere, ¿i nouå så nu ne pese?...
Ce? Nu ne mai mi¿cå nimic? Nu tresare nimic în noi la ideea cå cel mai frumos talent,

splendoarea literaturii noastre, se mistue sub greutå¡ile ¿i cumplita discurajare a såråciei?
ºara aceasta, a¿a de milostivå ¿i darnicå cu to¡i stråinii nu gåse¿te un strop din legendara

generozitate, pentru cel mai ales ¿i mai fårå sprijin copil al ei, pentru muncitorul nobil ¿i dezinteresat,
de la care mo¿tene¿te cea mai frumoaså bogå¡ie artisticå, ce-a putut agonisi un cap genial, în
såracul imperiu al literaturii noastre?
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Ridic, cu încredere, glasul ¿i vå rog pe to¡i, cari mai påstra¡i o urmå din stråmo¿easca
îndurare ¿i omenie, pe to¡i cari mai pute¡i avea un moment de lini¿te în aceste zile de ’nvålmå¿ag
¿i de vijelie, – pe voi, studen¡i încålzi¡i de idei mari ¿i frumoase, pe voi, tineri genero¿i ¿i
entusia¿ti, pe voi, doamne nobile, cari iubi¡i arta ¿i ave¡i milå de cei cari sufår, pe to¡i ¿i pe toate
cårora vi’i via¡a tihnitå ¿i casa îndestulatå ¿i nima bunå, vå rog så vå gândi¡i la lipsa de ori-ce
sprijin a marelui nostru poet.

Face¡i colecte, deschide¡i liste de subscrip¡ii, organiza¡i baluri ¿i representa¡ii, contribui¡i cu
ce pute¡i, pentru a face o via¡å mai seninå acestui geniu nenorocit.

¥n alte pår¡i asemenea fapte se chiamå datorii sfinte. Guvernul ¿i palatul î¿i disputå
onoarea de a le plåti mai în grabå ¿i mai cu dårnicie.

La noi guvernul håråze¿te mo¿ii boga¡ilor, risipe¿te milioane ca så între¡inå spioni ¿i
båtåu¿i, ca så facå lumina¡ii ¿i ca så îngra¿e miile de trântori ce’i ¡in hangul ¿i’i laudå ispråvile.

Noi avem un rege lacom de bani ¿i cumplit de avar, care tremurå de milogeala unui sårac, ca
de cu¡itul unui conspirator, un palat ale cårui u¿i sunt vecinic zåvorâte când e vorba de milå ¿i pe
al cårui prag zadarnic ar îngenunchia, ¿’ar plânge un nenorocit!

La D-voastrå, iubi¡i cititori, e toatå nådejdea, iar lista de subscrip¡ie e la administra¡ia
ziarului Lupta.”

(Lupta, 25 ianuarie 1887)

Anexa 8Anexa 8Anexa 8Anexa 8Anexa 8

G. PANU (1 aprilie 1887)

„OMUL PERICULOS
Ieri searå o nelegiuire ¿i o trådare a intereselor ¡årii s-a comis de guvem ¿i de Camerå în

condi¡iile cele mai nedemne. S-a votat autorizarea ca guvemul så poatå încheia conven¡ia provizorie
cu Austro-Ungaria.

Instigatorul acestei manoperi, omul care a impus voin¡a sa stråinå ministeruIui ¿i Camerei
este acea fiin¡å care de ani este la noi instrumentul stråin, este acel personagiu egoist ¿i neiubitor
de ¡arå care se nume¿te rege ¿i care în realitate nu este decât când o cåtanå nem¡eascå, când un ulan
prusian.

De îndatå ce am våzut cå acest instrument stråin pe teritoriul nostru pleacå din ¡arå am ¿i
spus cå el se duce ca så prepare ceva råu pentru tarå.

În adevår, regele a fost la Viena pe când erau delega¡ii no¿tri acolo, el a avut o întrevedere cu
Kalnoky ¿i în acea întrevedere a fågåduit cå va da conven¡ia comercialå, cå va vinde interesele
economice ale ¡årii.

Pe când delega¡ii români se întorceau fårå rezultat, el acordase nem¡ilor tot ce ceruse, el
fågåduise conven¡ia comercialå.

Întors în ¡arå regele a impus ministerului såu aceastå trådare, iar servilii de la guvem au
impus aceasta celorlal¡i servili din Camerå.

Iatå cum så explicå repeziciunea cu care, prin surprindere ¿i în mod brutal, Camera a votat
ieri provizoratul.
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Aståzi, mai mult decât oricând, este constatat cå izvorul tuturor relelor, omul care comite
abuzuri ¿i permite guvernului så facå totul este regele. El este samsarul tuturor trådårilor intereselor
na¡ionale, el este sufletul blestemat al regimului ce ne guvemeazå.

Cålåtoriile acestui om sinistru sunt totdeauna fatale ¡årii, totdeauna el vine aducând în
poalele mantiei sale de ulan, umilin¡a ¿i înjosirea.

Fiecare î¿i aduce aminte cå acum patru ani regele a îngenunchiat ¡ara Austriei; dupå serbarea
inaugurårii statuii lui ªtefan cel Mare el s-a dus la Viena ¿i acolo ne-a umilit; venind în ¡arå,
imediat s-a inaugurat acea politicå economicå care dureazå ¿i pânå aståzi.

Culpabilul cel mai mare este el; el trebuie lovit fårå cru¡are, el trebuie aråtat cu degetul.
Pericolul cel mare este acest om, trebuie pus deci la rezon. Trebuie ca ¡ara în picioare så-i zicå

cuvintele care s-ar pårea cå pentru dânsul au fost inventate: II faut se soumettre ou se démettre. A mai
tolera în condi¡iile actuale influen¡a sa nefastå este a voi så vedem ¡ara subjugatå ¿i politice¿te ¿i
economice¿te.

Trebuie deci ca opozi¡ia så agiteze ¿i så lumineze ¡ara asupra provizoratului cu Austria,
trebuie så înfieråm procedeurile infame ale colectivi¿tilor ¿i så aråtåm pe rege cine este ¿i ce
voie¿te.

Dacå opozi¡ia nu are curagiul så facå aceasta îi vom zice cå este nedemnå de sarcina ce
¿i-a luat.”

(Lupta, an IV, nr. 218, 1 aprilie 1887, p. 1.).

Anexa 9Anexa 9Anexa 9Anexa 9Anexa 9

EMINESCU (4 decembrie 1888)

„FÂNTÂNA BLANDUZIEI
 În sânul na¡iunilor civilizate existå foarte mul¡i cari cred cå organiza¡ia socialå ¿i cea politicå

nu e conformå cu preceptele unei ra¡iuni normale, nici cu rezultatele date de ¿tiin¡ele experimentale,
fizice ¿i naturale, ¿i cå o asemenea situa¡iune nu poate fi continuatå în mod ståruitor ¿i consecvent
în direc¡iunea apucatå. Cu toate cå învå¡åtura ¿i civiliza¡iunea se råspândesc aproape în toate ¡årile
europene ¿i transatlantice, cå descoperiri nouå pe terenul industrial sporesc condi¡iunile bunului
trai, omenirea e mai nemul¡umitå decât ori¿icând.

 Dacå ne vom uita în Germania, stat de o importan¡å politicå ridicatå în linia întâia, vom
observa cå nici legile excep¡ionale, nici puterea discre¡ionarå a organelor poli¡iene¿ti, nici chiar
starea de asediu, nu pot suprima cu desåvâr¿ire acea mi¿care care roade din temelie stâlpii
edificiului social. Afarå de aceea un råu ascuns, care nu se poate explica cu toatå låmurirea cerutå,
împinge mii ¿i iar mii de indivizi så-¿i påråseascå patria ¿i så treacå valurile mårii, un fel de
hemoragie a corpului na¡ional ce se împotrive¿te oricårei încercåri de vindecare.

În Rusia administra¡ia a pierdut sentimentul solidaritå¡ii publice, func¡ionarii nu gândesc
nici la interesele ¡årii, nici la ale poporului, ci numai la ale lor proprii; toate mijloacele sunt bune
pentru ei: chiar venalitatea ¿i traficarea dreptå¡ii. Oamenii învå¡a¡i cautå o armå desperatå în
nihilism. Oamenii de stat recurg la leacuri stranii: unul vede binele în introducerea regimului
parlamentar, altul, neavând nådejde decât în asiatism, reclamå întårirea despotismului ereditar; un
altul crede cu ståruin¡å în eficacitatea unui tratament derivativ ¿i propagå råzboiul în contra
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Germaniei, Austriei, Turciei, în contra tuturor daca trebuie. ¿i, pe când se discutå asemenea
remedii, militarismul ¿i mizeria cresc.

În Fran¡a oratori populari cer împår¡irea bunurilor. Clasa a patra se pregåte¿te a pune mâna
pe puterea statului ¿i a alunga din func¡ii ¿i sinecure burghezia, care, de la 1789, singurå de¡ine
puterea. Vechile partizi vor så reziste, dar fårå speran¡å ¿i fårå unitate, prin comploturi clericale,
monarhice ¿i militare.

În Italia mizeria agrarå e mare, salahorii lanurilor de orez din Lombardia ¿i din singuråtå¡ile
mlå¿tinoase ale Romagnei, decima¡i de friguri ¿i de pelagrå, emigreazå în stoluri, iar, daca råmân
în ¡ara lor, vând pentru cincizeci de bani pe zi munca lor.

În Anglia s-ar pårea la întâia vedere cå soliditatea e mai mare. Dar, privitå mai de aproape,
se va vedea cå singuran¡a edificiului social e din ce în ce mai compromiså. E adevårat cå biserica,
aristocra¡ia de na¿tere ¿i plutocra¡ia sunt organizate în mod puternic ¿i au o idee exactå de
interesele lor.

Burghezia se pleacå sub legile scrise ¿i nescrise ; se preface cu få¡årnicie c-ar fi evlavioaså
¿i se-nchinå la titluri, jurå cå nu e convenabil decât ceea ce satisface pe cei zece mii de aristocra¡i
¿i afirmå cå e vulgar de a contraria privilegiile lor. Dar muncitorul ¿i fermierul råmân în afarå de
aceastå conjura¡ie ipocritå ; ace¿tia înfiin¡eazå societå¡i de liberi-cugetåtori ¿i de republicani, aratå
pumnii regalitå¡ii ¿i aristocra¡iei ¿i, cine ¿tie a citi în ochii proletarului englez, vede cå furtuna va
fi amenin¡åtoare. Cât despre Irlanda, mi¿cårile sângeroase întâmplate acolo sunt cunoscute.

În Austria sau Austro-Ungaria zeci de na¡ionalitå¡i se luptå unele cu altele ¿i cautå a-¿i face
reciproc råul cel mai mare posibil, în fiece provincie, adesea în fiece sat, majoritå¡ile chiar relative
cautå a nimici minoritå¡ile; acestea, neputând rezista, se prefac a se supune, dar cu turbarea în
inimå ¿i dorind chiar destruc¡iunea Imperiului ca mijloc unic pentru a ie¿i dintr-o situa¡iune
nesuferitå.

În sfâr¿it, toate ¡årile, puternice sau slabe, au câte-o plagå nevindecatå ¿i cred a afla, dacå nu
scåparea, cel pu¡in u¿urare, sacrificând miliarde în fiece an militarismului, cu o spaimå ¿-o
anxietate care cre¿te din ce în ce.

Lupta între guverne ¿i popoare, mânia partidelor politice una în contra alteia, fråmântarea
diferitelor clase sociale e fårå îndoialå forma unei boale generale a epocii. Ea se aflå în toate ¡årile,
de¿i în fiecare are un alt nume.

Dar o formå ¿i mai gravå a acestei boale e cea sufleteascå, e nemul¡umirea adâncå ¿i
melancolia, independente de legåturi na¡ionale sau de altele, neprivind grani¡ele politice ¿i situa¡iunea
socialå, ¿i cari umplu cu toate astea sufletul oricårui om care e la nivelul civiliza¡iei contemporane.
Fiecine simte un fel de iritare, pe care o atribuie la mii de cauze accidentale, mai totdauna eronate
dacå nu cautå justificarea ei cu ajutorul analizei. El e împins a critica cu asprime dacå nu condamnå
toate manifesta¡iile vie¡ii sociale. Unii numesc acest råu nervozitate, al¡ii pesimism, al¡ii scepticism.
Dar, oricât numirile ¿i designa¡iunea ar varia, ele acopår totu¿i unul ¿i acela¿i råu.

Din nefericire neajunsurile politice ¿i economice ale statelor europene n-au råmas fårå
o înrâurire determinantå asupra artelor ¿i literaturei. Astfel, ca un fel de adåpost împotriva
realitå¡ii s-a nåscut în Germania romantismul, care descria veacul de mijloc cu colori atât de
strålucite precum desigur în realitate nu le-a putut avea, ¿i tot pentru a scåpa de un prezent
insuficient, cu ideea ca orice altå stare de lucruri trebuie så fie mai bunå decât cea existentå,
s-a nåscut ¿coala romanticå în Fran¡a, fiicå a ¿coalei romantice germane ¿i a dispre¡ului
byronian pentru lume.



XXXII

În timpul din urmå apoi francezii, în literaturå ¿i în arte, au admis un sistem, numit naturalist,
care circumscrie terenul artelor în prezent ¿i la realitate, respinge întoarcerea trecutului ¿i orice
aspira¡ie spre viitor, spre un ideal mai bun.

Dar ¿i naturalismul reprezintå poate tablouri de fericire ¿i pår¡ile frumoase ale vie¡ii? Nu. C-
un exclusivism care i se imputå, el se leagå numai de pår¡ile cele mai urâte ¿i mai lipsite de
mângâiere ale civiliza¡iei, se sile¿te a aråta pretutindenea corup¡ia, suferin¡a, lipsa consisten¡ei
morale omul murind într-o societate în agonie. Cât despre arta modernå, chiar daca nu se poate
opri de-a recunoa¿te frumuse¡a ¿-a o copia, cautå a o mânji, amestecând ideea cå forma nobilå ¿i
purå, servå pentru scopuri pu¡in înalte ¿i cari o profaneazå. Corul e batjocurit în maiestatea
frumuse¡ei prin tråsåturi de senzualitate ¿i de libertinaj, cari nu lipsesc în mai niciunul din
tablourile contimporane.

Cât despre filozofie, pesimismul e la modå: Schopenhauer e Dumnezeu, Hartmann profetul
såu. Pozitivismul lui Auguste Comte nu face nici un progres; filozofii francezi nu mai studiazå
decât psihofiziologie, filozofia englezå nu mai meritå numele de metafizicå ¿i se ocupå de chestii
practice de ordine secundarå, nu de solu¡iunea unor probleme universale. Numai Germania are o
metafizicå vie, dar ¿i aceea e întunecoaså ¿i desperatå.

Nu noi vom contesta meritele extraordinare ale marelui filozof german. În adevår, el a risipit
prin criticile lui energice domina¡iunea acelui filozofem compus din o goalå ¿i stearpå frazeologie
pe care Hegel o introdusese ¿i care a ståpânit spiritele în curs de un sfert de secol. Dar afarå de
acest merit au înlåturat prin critica lui ¿i alte sisteme, ce exercitau o domina¡iune mai restrânså la
unele universitå¡i, precum acelea ale lui Schelling, Fichte, Schleiermacher etc. Era necesar så se
purifice atmosfera ¿tiin¡ificå de miasmele unei frazeologii în care cuvinte abstracte lipsite de
cuprins ¿i neînsemnând aproape nimic pretindeau a rezolva problemele universului. Înså tocmai
aceastå criticå meritoaså a frazeologiei de¿erte a descoperit ¿i contradic¡iunea constantå între
ideile noastre ¿i formele civiliza¡iei, ne-au descoperit necesitatea de a tråi în mijlocul unor institu¡iuni
ce ni se par mincinoase ¿i ne-a fåcut pesimi¿ti. În acest conflict pierdem adeseori bucuria de a tråi
¿i dorin¡a de a lupta; acesta e izvorul relei dispozi¡ii care munce¿te pe oamenii cul¡i din mai toate
¡årile.

Arta anticå înså, precum ¿i cea latinå din veacul de mijloc erau lipsite de amåråciune ¿i de
dezgust, erau un refugiu în contra grijelor ¿i durerilor. Literatura ¿i artele sunt chemate dar så
sanifice inteligen¡ele de aceastå boalå psicologicå a scepticismului, ¿i de aceea, în amintirea acelei
arte, care putea face asemenea minuni, am pus acestei foi numele «Fântâna Blanduziei», numele
izvorului ce råsårea de sub un stejar în vecinåtatea ora¿ului Tibur, izvor care întinerea ¿i inspira
¿i despre care Hora¡iu spune (în piesa d-lui Alecsandri):

 
Fântâna Blanduziei ! vei deveni tu încå
Celebrå ’ntre izvoare când voi cânta stejarul
Ce ’nfige rådåcina-i adânc în alba stâncå,
Din care ie¿i vioaie ¿i vie ca nectarul.

 
Dacå în autorii anticitå¡ii, plini de adevår, de elegan¡å, de idei nemerite ¿i cari vor råmâne pururea

tineri, gåsim un remediu în contra regresului intelectual, nu vom uita cå ¿i în timpurile noastre existå un
asemenea izvor pururea reîntineritor, poezia popularå, atât cea de la noi cât aceea a popoarelor ce ne
încunjurå. De aceea am dat ¿i acestei literaturi un loc larg în coloanele noastre.

Pentru ca foaia så intereseze pe to¡i cititorii, i-am dat varietatea necesarå ¿i speråm cå
concursul unui public binevoitor nu ne va lipsi.

E.”
(Fântâna Blanduziei, 4 decembrie 1888 – text preluat din Mihai Eminescu. OPERE, vol. XIII).
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Anexa 10Anexa 10Anexa 10Anexa 10Anexa 10

FLOARE-ALBASTRÅ (15 iunie 1899)
(Numår omagial, intitulat Mihail Eminescu).

 Nota comemorativå a redac¡iei:

„LUI MIHAIL EMINESCU
(† 15 iunie 1889)

Zece ani se împlinesc aståzi de când te-ai dus dintre noi, dulce poete! Sufletul
tåu întunecat era de mult de zåbranicul fioros. Lumea cu visurile ¿i cu toate ale ei
de¿ertåciuni se închisese înaintea ta. Påmântul de trei co¡i ¡i-a adus isbåvire de toate
nevoile lume¿ti ¿i împlinirea dorurilor tale.

ªi zece ani noi te-am slåvit ¿i ca robi ¿i ca copii suflete¿ti ai tåi, ¡ie ne-am
închinat. Cåci din glasul tåu deslegat-ai dulcele graiu românesc, dat-ai sim¡ire
genera¡iunilor, desemnat-ai måre¡e idealuri, ¿i mårire între stråini adus-ai neamului
nostru.

Dupå zece ani venim ¿i cucernici ne plecåm genunchii înaintea numelui tåu,
aducând acest mic prinos amintirei tale, pe care din inimi curate o bine-cuvântåm.

¥n veci iubi-te-vom, cåci mare e¿ti ¿i sfânt, Mihail Eminescu.
15 iunie 1899 «Floare-Albastrå».”

 Text nesemnat

„LA CINE SUNT MANUSCRISELE LUI EMINESCU?
Doamna L., domiciliatå în strada ªtirbei-Vodå din Bucure¿ti, la care Eminescu

ståtuse în locuin¡å înainte de a cådea pentru a doua oarå bolnav, are cuno¿tin¡å
positivå, cå poetul a låsat în urma sa mai multe manuscrise, prozå ¿i versuri. Aceste
manuscrise numita doamnå le-a adunat în teancuri ¿i le-a pachetat într’un geamantan.
Dupå moartea lui Eminescu, ne¿tiind ea cui så se adreseze, fiind-cå nu cuno¿tea
rudele lui, doamna L., a ¡inut la sine încå vre-o trei luni mica avere a poetului, pânå
ce într’o zi au venit trei domni ¿i dându-se drept prietini ai råposatului, au cerut så li
se predea cår¡ile ¿i manuscrisele lui. Doamna L. le-a predat tot, fårå a’¿i re¡ine nici o
slovå ¿i fårå a mai cerceta, dacå buna-credin¡å acest... (câteva cuvinte lipså) de numele
«prietinilor», n’a mai... (câteva cuvinte lipså).

Chestiunea e foarte misterioaså.
Dupå câte ¿tim, pânå acum nu se cunosc acei prietini, posesori ai manuscriselor

lui Eminescu. ¥ncå nimeni n’a spus în public, unde se gåsesc lucrårile inedite ale
lui Eminescu, – despre cari doamna L. cu siguran¡å ¿tie cå existå. ¥n public a transpirat
numai atât, cå un frunta¿ literat ¿i bun cunoscåtor al lui Eminescu, posedå vre-o 15
poesii inedite de-ale poetului, pe cari are de gând a le scoate la ivealå mai târziu.

¥n fa¡a acestor ståri de lucruri ne credem în drept a întreba:
1. Cine sunt acei «prietini», acei ferici¡i ¿i egoi¿ti posesori ai unor hârtii de

valoare atât de mare pentru literaturå?
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2. Este oare vorba de un egoism råu-în¡eles, de vanitatea de a avea în arhivul
privat scrieri inedite de-ale genialului nostru poet, sau misterio¿ii prietini re¡in acele
hârtii în scopul meschin de a le utiliza ¿i preface în bani, îndatå ce intrå prescip¡ia
dreptului de autor.

Somåm pe cei ce ¿tiu da, în privin¡a aceasta, låmuririle necesare, så o facå fårå
nici o reservå ¿i considera¡ie la persoane, cåci vor aduce ast-fel un mare serviciu
literaturei ¿i memoriei aceluia, pe care aståzi cu slavå îl amintim.”

[Foarte probabil ca acest text så-i apar¡inå lui Ilarie Chendi, care, dupå ce s-a
stins Eminescu, a stat în gazdå la aceea¿i „doamnå L.”.]

 Ultima dintre „Note”:

„Avem cuno¿tin¡å cå la un fost amic ¿i povå¡uitor al lui Eminescu se gåsesc fragmente din
Filosofia lui Kant, traduse de Eminescu din limba nem¡eascå. ¥ntrebåm pentru ce nu se dau
publicitå¡ii acele pre¡ioase traduceri?”

Anexa 11Anexa 11Anexa 11Anexa 11Anexa 11

EPOCA, 18 iunie 1899

 Pagina I:
„MIHAIL EMINESCU

Alaltåeri, Mar¡i, 15 Iunie, s’au împlinit 10 ani de la moartea celui mai mare poet
al nostru, de la moartea «neuitatului» Eminescu.

¥n alte ¡åri, un asemenea eveniment este întâmpinat cu cele mai mari festivitå¡i.
La noi, aceastå data a fost aproape trecutå cu vederea.

Alecsandri, Creangå, Eminescu sunt uita¡i aproape cu desåvâr¿ire: pe mormintele
lor doar câte un bust mai reaminte¿te vre-unui vizitator stråin cå au existat odatå în
¡ara româneascå ace¿ti mari scriitori. ¥ncolo – nici un monument, nici o festivitate în
amintirea lor, nici o urmå care så reîmprospåteze date ¿i amånunte din via¡a lor.

Så speråm înså indolen¡å e numai un simptom trecåtor al procesului de
transformare prin care trece societatea noastrå.”

NotåNotåNotåNotåNotå: Tot pe prima paginå a ziarului, sub titlul O datorie pioaså, mai citim:

„D. Gr. Tocilescu, raportorul comitetului delega¡ilor Senatului în cercetarea cåruia a venit
eri proiectul, din ini¡iativå parlamentarå, pentru a¿ezarea, în incinta maturului Corp, a busturilor
marilor patrio¡i Lascår Catargi ¿i Alex. Lahovari (primul, decedat chiar în 1899, celålalt, cu doi
ani înainte – n. ns.), proiect admis în unanimitate, a citit în ¿edin¡a de Miercuri a Senatului,
urmåtorul raport...”

Urmeazå o sumå de fraze gonflabile, seci de idei ¿i sårace în formå.
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 Pagina I:
„NOTE ZILNICE

EMINESCU
Fii bun ¿i mare ori påtat de crime:
Acela¿i praf, aceea¿i adâncime!
Iar mo¿tenirea ta ¿-a tot: uitarea

         Eminescu

Ziua de aståzi, 17 Iunie, e o data memorabilå pentru noi.
Azi se împlinesc zece ani de când maestrul poeziei române a fost dus de prietinii såi la

ultimu-i loca¿ în cimitirul Bellu. Alaltå-eri, la 15 s’a împlinit prima decenie de la moartea lui. Cine
s’a mai gândit înså la nefericitul poet? ¥n ce ziar s’a våzut måcar în treacåt remarcarea acestei date
atât de însemnatå pentru ¡ara noastrå? Nicåiri ¿i nimic. Politica absoarbe totul în mocirla
meschinåriilor ei. La ordinea zilei sunt lucruri mai «importante»: prinderea lui Pipå..., manifestul
«intelectualilor», personalitatea d-lui Bogdan-Pite¿ti...

¥n mijlocul atâtor «importante» cestiuni, care ziarist ¿i-ar fi adus aminte de nefericitul poet
stins în casa din strada Plantelor! Nici chiar fo¿tii lui amici; meschinåriile vie¡ei noastre le-au
împåienjenit amintirea...

ªi cu toate acestea Mihail Eminescu e numele cel mai iubit în ¡ara noastrå, cel mai regretat ¿i
cel mai pomenit! Librarii fac averi cu operile lui; actorii câ¿tigå lauri declamându-i måestritele-i
versuri; criticii se fac celebri analizându-l operile... Eminescu e un piedestal pentru gloria
«mititeilor», Eminescu e în gura tuturor ¿i totu¿i câ¡i î¿i mai aduc aminte cå aståzi e aniversarea
ve¿nicei lui dispari¡ii din lumea muritorilor!

Câ¡i-va tineri de inimå ¿i-au adus înså aminte ¿i ca prinos de adora¡ie maestrului nemuritor,
au scos un ziar: «Mihail Eminescu», ¿i fapta lor meritå laudele cele mai calde.

Prin acel ziar anonimii ini¡iatori au izbutit så trezeascå, socotim, amintirea publicului lesne
uitåtor ¿i – tot de-odatå – au fåcut ¿i o bunå afacere, de sigur.

De mii de ori s’a zis: Românul e bun; Românul uitå lesne råul ce i se face! A¿a este! Dar
aceastå înseamnå tot de-odatå ¿i altceva: anume cå impresiunile pe cari el le prime¿te sunt prea
slabe spre a låsa urme adânci, ¿i aceasta nu e bine. Românul uitå repede råul, dar tot de repede uitå
¿i pe oamenii cari i-au fåcut bine, cari au fåcut gloria neamului såu. A¿a s’a întâmplat ¿i cu
Eminescu.

Dacå aståzi adolescentul cu plete declamå: «a fi, nebunie ¿i tristå ¿i goalå;» dacå toate
domni¿oarele palide, de prin pensioane, rostesc în dormitor:

«¥n veci îl voi iubi, ¿i ’nveci
«Va råmânea departe...

într-un cuvânt: dacå poetul Eminescu e în gura tuturor; omul înså, care a suferit mizeria, care a
plâns, a gemut ¿i a înnebunit, e uitat, mai uitat de cât un osta¿ glorios mort «la o mie patru sute».

E trist, e afarå din cale trist, dar asta e!
Admiratori entuzia¿ti ai celui mai artist ¿i mai gânditor dintre poe¡ii no¿tri, ne gråbim så-i

aducem modestul nostru prinos de adora¡ie în aceastå zi de dureroaså memorie!
Nu putem sfâr¿i aceste câte-va rânduri, fårå a nu atrage aten¡ia asupra unor întrebåri pe care

ziarul ocazional «Mihail Eminescu» le pune: ce s’a fåcut cu manuscriptele inedite råmase dupå
moartea marelui poet? Cine le posedå? De ce nu se publicå?

Cel care le are ¿i nu le-a dat la luminå pånå acum comite o adevåratå crimå atât fa¡å de
memoria iubitului maestru, cât ¿i fa¡å de ¡ara aceasta în care tråe¿te ¿i care devorå ori-ce cuvånt
nou råmas de la gloriosul ei fiu.

Cine poate så råspunzå la aceste întrebåri, råu face tåcând!
Lys”
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EPOCA, 21 iunie 1899

„MANUSCRIPTELE LUI EMINESCU
Ca råspuns la un articola¿ apårut Joia trecutå în Epoca ¿i intitulat «Eminescu», primim

urmåtoarea scrisoare de la un anonim cåruia am dori cu tot dinadinsul så-i facem cuno¿tin¡a.
¥n dorin¡a de a se face luminå asupra cestiunei manuscriptelor råmase de la Eminescu, dåm loc
acesteio scrisori, cu toatå aceea ce cuprinde ea e destul de vag.

Iatå scrisoarea:

Domnule Redactor,
Am citit în onor. D-v ziar un articol titulat Eminescu; cu o zi mai înnainte citisem iarå¿i

«Mihail Eminescu», foaia apårutå cui ocazia aniversårei a zecea a mor¡ei marelui poet.
ªi colo ¿i colo, am ghicit aceea¿i întrebare: «unde sunt manuscrptele råmase de la Emienscu?

Cine le posedå ¿i de ce nu le då publicitå¡ei»? Drepte întrebåri! E o «adevåratå crimå» cum a¡i zis,
fapta acelui om neîn¡eles care posedå asemenea tezaure ¿i le ¡ine ascunse.

Ei bine, d-le Redactor, eu ¿tiu unde sunt acele manuscripte nepre¡uite. Am auzit chiar
citindu-se câte-va dintre ele. A¿a, de pildå, e o prea frumoaså poesie titulatå, mi se pare,
Rândunelele, scriså în versuri pe un ritm  legånåtor, onomatopeic, care ’¡i då impresia sborului
acestor påsårele ginga¿e. Mai sunt acolo poesii de amor, câte-va cu subiect antic, ¿i o poemå cam
de mårimea poesiei «¥nger ¿i Demon».

Posesorul acestor comori e o personalitate literarå cu foarte mare trecere, care dupå cât ¿tiu
a¿teaptå så mai treacå pu¡in timp pânå ce se va prescrie «dreptul de autor», drept pe care acum l-ar avea
fratele poetului, d. Cåpitan Eminescu. Nu pot înså så numesc pe acel înnalt personagiu dintr’un
motiv pe care, o mårturisesc, mi-e teamå så-l spun, pentru cå vroi så tråesc lini¿tit restul zilelor pe
care le mai am.

Dacå påstrarea lor se datore¿te unui îndemn nobil, så o declare posesorul. Eu unul înså nu
våz aceastå noble¡e ¿i aceasta m’a îndemnat så vå scriu aceste rânduri, cari dacå nu spun nimic
limpede, pot dupå pårerea mea så indice mult.

Acestea am avut de spus. Poate altå datå så mai reviu.
Primi¡i, etc.
Un Eminescian”

EPOCA, 28 iunie 1899

ªtire fårå titlu, deosebitå doar prin faptul cå este scriså cu litere italice:

„Un corespondent anonim ne scrie cå manuscrisele råmase de la Eminescu, manuscrise
cari se perduserå un moment, s’au gåsit, sunt în påstrarea unei persoane «foarte cum se cade»
¿i cå vor fi date în curând la ivealå.

Aceste manuscrise con¡in dupå scrisoarea anonimului :
Amintiri despre Schilles (sic);
Ce este o iubire?;
Ce este Dumnezeu?
Ce este o femee?
Jonvil ¿i Didina (?)
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¥nchipuirea ¿i Nebunia.
Facerea lumei
Mombehada ¿i gelozia.
48 de poezii istorice ¿i filosofice.”

Anexa 12Anexa 12Anexa 12Anexa 12Anexa 12

P. ZOSIN (iulie 1902)

„IV. RAPORTUL PSIHIATRIC
Expertiza psihiatricå are loc numai dupå anumite formalitå¡i legale. ¥nafarå de judecåtori,

nimeni nu-i legaliminte în drept så decidå expertizarea. A¿a cå medicii exper¡i, sub punctul de
vedere judiciar, nu stau pe acela¿ plan cu judecåtorii, ci vin numai ca ni¿te elemente auxiliare în
exerci¡iul justi¡iei. Precum am våzut, pårerea exper¡ilor este numai un element de informa¡ie,
numai o circumstan¡å nouå mai mult cunoscutå; nimic alta. Judecåtorii nu sunt întru nimic ¡inu¡i,
dupå spiritul legilor noastre, a se supune concluziunilor medicale.

Neîndoios cå aceastå stare de lucruri este cât se poate de neavenitå. Pe de o parte expertul
este chemat tocmai în vederea unui punct, unde judecåtorul este cu totul nepriceput, unde opiniunea
expertului ar trebui så fie o adevåratå hotårâre de instan¡å; pe de altå parte aceastå opiniune se
prive¿te ca un element secundar, peste care judecåtorul, cu toatå a sa nepricepere, poate trece
nestingherit. Ca atare expertiza psihiatricå nu poate avea urmårile binefåcåtoare dorite ¿i toatå
strådania medicalå nu-i menitå deseori de cât så prelungeascå zadarnic desbaterile judiciare.

Câtå vreme jurispruden¡ei i se dau drepturi ¿i prerogative pe cari natura ei nu le comportå de
loc, câtå vreme expertizei psihiatrice i se prescriu numai îndatoririle ¿i nu ¿i drepturile unei
instan¡e, care se poate vedea cât de sine ståtåtoare-i ¿i cât de specialå; câtå vreme expertul
psihiatru, påstrând propor¡iile referitoare la natura cerin¡elor judiciare, nu-i mai mult de cât un
martur; câtå vreme hotårârea psihiatricå are a se lovi de arbitraritatea judecåtoreascå, câtå vreme
nu se recunoa¿te legalminte un raport ca de la instan¡å la instan¡å, psihiatria nu poate avea o
înrâurire efectivå ¿i ¿tiin¡a dreptului e menitå så stea încå învåluitå în cea¡a metafizicei.

Aceastå stare de lucruri nu trebue înså så ripeascå expertizei psihiatrice nimic din ceea
ce, pentru cine î¿i då samå, trebue så-i constituescå valoarea. Nevoea ei, chiar a¿a fårå nici-o
regulå ¿i în special fårå nici-o urmare serioaså reclamatå, încå dovede¿te cå ce era mult s’a
împlinit ¿i cå ce-a råmas, cu toate cå la prima vedere apare a¿a de greu de îndeplinit, e pu¡in ¿i mai
u¿or se va împlini. Am våzut cå în multe ¡eri codicele recente ¿i chiar ¿i codicele mai vechi sunt
în alt spirit concepute ¿i cå, prin urmare, influen¡a binefåcåtoare a ideilor moderne psihologice
trebue¿te så-¿i facå drum ¿i la noi. De aceea, exper¡ii psihiatri trebue så se poarte ca ¿i cum acel
drum s’ar fi fåcut ¿i så lucreze în consecin¡å. Indiferent de chipul cum vor fi privite de judecåtori
încheerile lor, exper¡ii psihiatri se vor considera ca o instan¡å recunoscutå ¿i vor lucra ca atare,
întru nimic influen¡abili de circumstantele ce n’au raport cu meseria ¿i misiunea lor. Expertiza
psihiatricå se va face totdeauna din punct de vedere strict ¿tiin¡ific cu pu¡inele concesiuni ce le-am
acordat numai terminologiei juridice, ¿i în¡elesul despre care am vorbit deja. (...)

Rezultatea expertizei psihiatrice constituesc materialul, din care se încheagå raportul
psihiatric, care poate fi mai rare ori oral ¿i mai dese ori scris. ¥n general, acest din urmå fel de
raport se cere ¿i e de preferat, pentru cå în el datele ¿i ideila sunt mai limpede reprezentate ¿i
formulale, raportul oral nu rare ori este influen¡at de starea momentanå a expertului, de eventualele
date ce se pot ivi sau numai se par cå au loc, pe când raportul scris, fåcut pe îndelete, cu aten¡ie,
exprimå mult mai bine starea de fapt ¿i de aceea este preferabil. Obi¿nuit înså raportul psihiatric
este mixt, ¿i scris ¿i oral, judecåtorii dorind diverse explica¡iuni asupra unor puncte, ceea ce nu
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rare ori nevoe¿te pe expert ¿i la un raport detailat verbal, în vederea cåruia el catå så fie bine
pregåtit. Pentru expert nu-i de loc cazul ca pentru advocat, de a face retoricå; ci de a expune cu
limpoziciune, fårå sfialå, datele ¿i încheerile sale, întru cât raportul oral e nemerit så urmeze
aceea¿i alcåtuire ca ¿i raportul scris, ce vom spune despre aceasta se va referi la orice raport
psihiatric în general; a¿a cå ar fi de prisos a ne repeta.

¥nainte de toate trebue så vedem pe ce cåi expertul î¿i capåtå materialul raportului psihiatric,
cåci datoria lui catå så fie de a nu neglija nici un element ce-ar putea veni în sprijinul pårerilor sale
sau care mai ales ar putea så-l contrazicå. Natural cå perspicacitatea expertului joacå rolul de
frunte ¿i cå practica este mai indicatå ca orice formulare pentru întocmirea unui raport psihiatric.
Cu toate aste credem nimerit a indica punctele capitale ce trebue¿te så le aibå în vedere expertul în
culegerea materialului såu; cât pentru punctele secundare ce în anumite cazuri pot avea rol de
frunte, råmâne så le punå în eviden¡å studiul ¿i practica.

¥n primul loc se pot considera actele referitoare la acuzat, cari pot da expertului indicii
asupra stårei mintale. Nu rare ori din înså¿i descrierea faptelor incriminate reeså pentru expert
ferma convingere de aliena¡ia acuzatului. Lipsa de precugetare este deja un element de bånuialå.
Modul cum a purces la fapt, cum l-a såvâr¿it, cum s’a purtat dupå consumarea faptului, etc. e de
multe ori a¿a de caracteristic în raport cu anumite ståri morbide, cå expertul poate fi aproape sigur
de boala acuzatului ¿i chiar de natura ei. (...)

¥n cercetarea actelor, expertul va fi nu mai pu¡in atent asupra depozi¡iei marturilor, în care
poate gåsi importante elemente. ¥n special din acte se degajazå starea psihicå în care se gåsea
acuzatul în momentul fåptuirei, mai ales dacå era în stare de pierderea uzului ra¡iunei, tocmai
punctul capital asupra cåruia expertul este chemat så decidå. Negre¿it cå expertul nu trebue så se
mul¡åmeascå niciodatå numai cu încheerile ce le-ar putea trage din acte, ori câtå siguran¡å s’ar
degaja din ele; dar nu mai pu¡in actele dunt un element important, sint o bunå parte de material,
care înlesne¿te dobândirea ¿i apreciarea celorlalte pår¡i de material. Deseori numai prin studiarea
actelor expertul capåtå indicii în ce senz urmeazå så-¿i îndrepte mai cu deosebire cercetårile sale,
bine în¡eles, ferindu-se a-¿i formula o convingere înainte så fi sleit toate elementele.

Calea înså pe care expertul î¿i încheagå convingerea este fårå îndoialå examinarea acusatului,
care, atât somatice¿te cât ¿i psihice¿te, trebue så se facâ în modul cel mai complect. Cu toatå
convingerea ce se va fi degajat chiar de la citirea actelor, de la vederea acuzatului, de la primele
cercetåri, pentru o anumitå boalå, expertul este dator så nu se mårgineascå a examina numai în
senzul acelei boale, ci ¿i celelalte laturi ale vie¡ei organice ¿i psihice, în care poate descoperi alte
metehne sau alte elemente, cari så schimbe sau så modifice interpretarea cazului. Se va cåuta a se
evita cu desåvâr¿ite examinarea superficialå ce poate avea loc când un judecåtor pu¡in experimentat
¿i gråbit chiamå spre expertizå într’un loc strâmtorat, la închisoare sau la instruc¡ie, pe un medic
nu mai pu¡in neexperimentat ¿i gråbit. Cum în destul de multe cazuri s’ar putea întâmpla ca nici
din acte ¿i nici din examinare så nu se poatå decide cu siguran¡å asupra stårei psihice în momentul
såvâr¿irei faptului, raportul psihiatric poate conchide, în vederea unei observåri mai îndelungi, la
trimiterea cazului într’un azil, de unde urmeazå så emane raportul psihiatric decisiv.

Din prezen¡a la instruc¡ie cu punere de întrebåri expertul poate încå scoate elemente
pentru raportul psihiatric, în genere sunt cu totul streine domeniile ¿i scopurile de cercetare:
judecåtorul î¿i îndreaptå aten¡iunea mai mult într’o anumitå direc¡ie, de unde rareori reese
morbiditatea acuzatului; de aceea expertul trebue, pe lângå så-¿i noteze punctele ce i se reliefeazå
din instructia judecåtoreascå, însu¿i så pue întrebåri marturilor, rudelor, ca ¿i acuzatului, spre a-
¿i culege informa¡iunile sale proprii, cari pot prea bine så nu aibå nimic de comun cu cele ale
judecåtorului. Conlucrarea aceasta medico-judiciarå are încå bunul de a obi¿nui atât pe judecåtor
cât ¿i pe medic a avea în de ei o înaltå considera¡ie ¿i a-¿i înlesni reciproc întelegerea cazului, a¿a
cå sentin¡a judecåtoreascå så nu aibå, cum prea des se întâmplå, mai mult aerul de a fi consfin¡it
una din potrivnicele lor tendin¡i, ci så fie cât în mai riguros raport cu fiin¡a acuzatului.

Datele culese din acte, din examinarea acuzatului, din cercetårile marturilor, rudelor, etc.
constituesc materialul brut, din care urmeazå så se alcåtuiascå raportul psihiatric. Compunerea
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acestuia este o treabå foarte serioaså ¿i destul de ostenitoare. Raportul psihiatric trebue så fie cât
se poate de complect, de o logicå strânså, fårå nici o urmå pe confusiune sau de dublu în¡eles.
Neapårat cå dimensiunea lui urmeazå så varieze cu cantitatea materialului cules; dar nu mai pu¡in
se vor evita descrierile de prisos, umpluturile, care n’ar face adeasea de cât så dilueze esen¡ialul
¿i prin aceasta så-l scoboare în umbrå ¿i concluzia så se parå pu¡in motivatå. Considerând cå
judecatorul nu-i ¡inut så decidå conform expertizei, expertul nu poate spera a-l influen¡a, a-i vådi
dreptatea sa de cât printr’un raport bine alcåluit, în care nici un rând så nu fie de prisos ¿i în care
încheerea så decurgå a¿a de lesne, cå cetitorul så ¿i-o fi scos singur înainte de-a ajunge s’o fi citit.

Modul întocmirei unui raport psihiatric poate varia, dupå natura cazului, dupå ideea cålåuzå
ce se degajå pentru expert din culegerea materialului, dupå felul întrebårilor puse de judecåtor,
etc. ¥n general înså, cu referire mai ales la raporturile psihiatrice menite a råspunde la art. 57*, cel
mai des în chestie, se poate stabili o normå, care så permitå închegarea raportului, a¿a ca nici un
element så nu råmâe înafarå, Spre acest scop ni s’a pårut nimerit împår¡irea raportului psihiatric
în trei pår¡i: introducerea; documentarea, care så cuprindå anamneza (antecedentele ereditare,
personale ¿i referitoare la faptul incriminat), starea presentå a acuzatului, katamnesa (mersul
stårei acuzatului în observare: delir, accese, impulsiuni, etc,), chestiunea simula¡iei ¿i disimula¡iei,
diagnoza; ¿i încheerea.

Partea introductivå se referå în primul loc la cererea de expertizå ¿i la întrebarea puså asupra
cazului. Se indicå apoi pe scurt faptul incriminat, asupra cåruia trebue så vizeze raportul ¿i în
special cu oare-care amånun¡ime circumstan¡ele anumite ce au dat de bånuit asupra stårei mintale
a acuzatului. Se pomene¿te de asemenea locul unde expertul este chemat a cerceta pe acuzat:
închisoare, judecåtorie, domiciliu, etc. fåcându-se observa¡iunile reclamate de împrejuråri, mai
ales dacå expertul a avut så întåmpine greutå¡i. ¥n urmå se indicå ¿i cåile pe care s’a cules
materialul raportului: acte, marturi, rude, etc. iarå¿i cu observa¡iunile ce circumstan¡ele le pot
comporta.

¥n partea documentativå, care formeazå a¿a zicând substan¡a sau miezul raportului psihiatric,
se aranjazå datele pe cât posibil în ordine cronologicå, afarå de cazul când o altå aranjare o altå
aranjare a materialulul s’ar putea så corespundå mai bine scopului final al raportutui. Ca normå
generalå se poate recomanda, prin urmare, în primul loc descrierea antecedentelor ereditare, dupå
cari så vie în ordine succesivå, antecedentele colaterate, antecedentele personale, descrierea
amånun¡itå a såvâr¿irei faptului incriminat (toate aceste puncte men¡ionate pânå aici constituind
anamnesa), apoi rezultatul examinårei acuzatului (status praesens), starea ¿i simptomele ce se pot
ivi în timpul aflårei acuzatului în observare (katamnesa), chestiunea simula¡iei ¿i disimula¡iei ¿i în
sfâr¿it diagnoza.

¥n antecedentele ereditare se vor cuprinde toate metehnele trupe¿ti sau suflete¿ti ale
pårin¡ilor mai ales. Mai departe, în linie ascendentå, se vor men¡iona indicii morbide de-ale
membritor familiei numai în cazul unei cel pu¡in probabile legåturi de cauzalitate, cum ar fi d. ex.
a se întâlni la un membru, cu toate cå întru câtva depårtat, aceea¿i afec¡iune de care sufere
acuzutul. De alt-fel, indiciile ereditare nu pot constitui o dovadå peremtorie, dupå cum nici lipsa
lor nu implicå imposibilitatea morbiditå¡ei cazului ce se cerceteazå. Fårå îndoialå cå, în general
vorbind, ereditatea este un factor de necontestat în genesa celor mai multe dintre boalele psihice
¿i nervoase, dar în specie pot avea loc numeroase abateri; pårin¡i afecta¡i trupe¿te ¿i suflete¿te pot
avea cel pu¡in unii din copii sånåto¿i, precum se poate de asemine ca pårin¡ii sånåto¿i så aibå
aproape de nu chiar to¡i copiii bolnavi. Calea opera¡iunilor intime ate ereditå¡ei este prea pu¡in
cunoscutå, ca så poatå fi vorba a ne bizui pe ereditate cu aceea¿i siguran¡å, cu care ne-am bizui pe
un agent ale cårui taine le cunoa¿tem. Acela¿ lucru trebue så-l spunem ¿i despre antecedentele

* Este vorba de un articol din codicele penal, pe care, într-un alt capitol,  Zosin îl citeazå
astfel: „Nu se socote¿te nici crimå nici delict  faptul såvâr¿it în stare de smintire ¿i în ori-care
altå stare de pierderea uzului ra¡iunei sale prin cauze independente de voin¡a sa”.
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colaterale, cari se tålmåcesc tot prin ereditate: morbiditatea unui copil nu implicå de fel, în
specie mai cu samå, ¿i morbiditatea celorlal¡i.  Ca så poatå fi vorba de-a conchide cåtre o
probabilå înrâurire ereditarå sau de-a considera cel pu¡in ereditatea ca un element mai mult în
sprijin, trebue¿te încå så se vadå dacå acuzatul prezintå anumite semne (stigmate ereditare
sau de degenerescen¡å), cari sunt a¿a zicând o confirmare a morbiditå¡ei ereditare, ce încå nu
poate fi luatå ca probå peremtorie, dacå nu se vede o legåturå cauzalå între faptul comis ¿i
meteahna ereditarå.

¥n ori-ce caz, semnele de degenerare, fårå så poatå câtu¿i de pu¡in îmbråca un caracter
patognomonic, sunt un element mai mult în interpretarea antecedentelor erditare ¿i ca atare
indicarea lor în raportul psihiatric se impune. Ele sunt de douå feluri: corporale sau somatice ¿i
psihice. Cu referire la stigmatele corporale, expertul trebuie så indice: talia (pitic, uria¿, constitu¡ie
femininå la bårbat, constitu¡ie masculinå la femee etc.); fa¡a (asimetrie, prognatism, nas deviat,
etc.); craniul (microcefal, macrocefal, în formå de turn, ovoid, etc.); ochii (câmpul vederei,
asimetria deschiderei pleoapelor, asimetria colorårei irisului, pupile ovale, excentrile, neegale,
etc.); urechile (microtie, macrotie, lobul lipit, etc.); gura (neregularitatea din¡ilor, lipsa congeniotalå
a unora, cre¿terea lor în pår¡i neindicate, buzå de epure, adâncimea vålului palatin, despicarea
luetei, etc.); extremitå¡ile (sindactiile, polidactiile, picior lat, etc.); pielea (polimastie, barbå la
femei, lipsa ei la bårba¡i, încårun¡irea de timpuriu, etc.); organele genitale (epispadias, ipospadias,
kriptorchidie, vagin dublu, hermafrodism, etc.). Cu referire la stigmatele nervoase ¿i psihice,
expertul trebue så indice: enuresis nocturna, migrena, gângåvirea, diversele viciuri, min¡irea,
halucinarea, impulsivitatea, etc.

¥n antecedentele personale se cuprind întâmplårile ¿i toate boalele suferite de acuzat de la
na¿tere, bine în¡eles aråtate cu toate detaliile acele mai cu samå cari ar putea avea vre-o legåturå,
ca etiologie, sau ca simptomatologie, cu starea actuatâ a acuzatutui. De altfel, ¿i în privin¡a acestul
punct expertul se va conduce ca¿i în cazul ereditå¡ei: morbiditatea trecutå, ori câtå influen¡å ar
avea în general, în specie poate råmâne fårå nici-o urmare, ¿i dacå nu sunt anumite simptome în
starea prozentå a acuzatului, cari så fie reversibile asupra unei boale suferite mai de mult (sifilis,
traumatism, alcoolism etc.) existen¡a numai, într’un timp oare-care, a unei boale, våditå chiar cu
semne manifeste, dar prin sine inofensive, nu motiveazå întru nimic morbiditatea prezentå. De un
interes mai deosebit ¿i de o valoare mai mare este înså descrierea vie¡ei psihice a acuzatului.
Pentru asta servesc informa¡iunile culese de la pårin¡i, de la învå¡åtori, de la camarazi de ¿coalå ¿i
de lucru, de la nevastå, de la autoritå¡ile cu cari eventual acuzatul s’ar fi putut gåsi în conflict, de
la serviciul militar, de la penitenciarele în cari va fi fost închis, de la azilurile în cari eventual ar fi
fost îngrijit etc. Bine în¡eles toate aceste date trebuesc amånun¡it controlate. Expertul så albå
totdeauna în vedere ¿i calea pe care-i vin informa¡iunile ca så poatå ¿ti ce temei så punå pe ele în
raport cu gradul de culturå ¿i de pricepere, cu vrâsta ¿i experien¡a, cu prejudecå¡ile ¿i credin¡ele,
cu interesul, indiferen¡a sau ura persoanelor ce-l informeazå. A¿a cå în raport så se zugråveascå
cât mai deplin ¿i cât mai adevårat personalitatea acuzatului, atât trupe¿te cât ¿i suflete¿te, pânå în
ajun de-a purcede la faptul ce necesiteazâ expertiza psihiatricå.

¥n descrierea faptului incriminat se vor indica cu deosebire pår¡ile cari vådesc morbiditatea
cazului. De oare-ce expertul este ¡inut så råspundå asupra stårei psihice, în care se gåsea acuzutul
în timpul såvår¿irei faptului, ¿i nu asupra stårei în care eventual în momentul examinårii s’ar
putea gåsi, toate indiciile ¿i circumstan¡ele trebuesc revåzute ¿i specialå aten¡iune datå acelora cari
ar putea fi în legåturå cu o stare psihicå morbidå din timpul faptului. ¥n general în cazurile cu
«stare de smintire» greutatea nu-i a¿a de mare, cåci totul nu se reduce de cât la constatarea duratei
boalei ¿i, prin urmare, dacå faptul incriminat se cuprinde în acea duratå, pe când în cazurile cu
«stare de pierderea uzului ra¡iunei», unde în momentul examinårei acuzatul poate fi, dacå nu chiar
sånåtos, dar adese ori într’o stare psihicå care så nu comporte aplicarea articolului 57, greutatea
determinårei stårei psihice din momentul fåptuirei este incomparabil cu mult mai mare. Pierderea
con¿tiin¡ei sau tulburarea ei evidentå merg obi¿nuit paralel cu nechibzuirea faptului, cu nepåsarea
pentru împrejurårile în cari se såvâr¿e¿te, cu neprevederea primejdiilor manifeste în cari are loc,
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cu propia våtåmare a fåpta¿ului, etc., indicii cari vådesc tulburarea psihicå din timpul såvâr¿irei
faptului. Dar nu rare ori în pierderea sau tulburarea con¿tiintei au loc ¿i acte complicate, pårând så
fie rezultatul chibzuin¡ei ¿i calculului; în care caz trebue¿te a se avea în vedere ¿i alte indicii din
timpul såvâr¿irei faptului, culese din acte ¿i din mårturii, cum sunt: expresia fe¡ei, expresia
privirei, paliditate sau ro¿a¡å, tremurarea membrelor, caracterul ma¿inal al mi¿cårilor, etc. ¥n afarå
de asta, modul comportårei fåpta¿ului dupå consumarea faptului, poate fi un important indiciu
pentru apreciarea stårei de con¿tiin¡å; a¿a d. ex. cåderea fåpta¿ului într’un somn adânc dupå un
grav fapt criminal, cum ar fi omor sau viol, surprinderea petrifiantå sau nepåsarea glacialå pentru
cea ce s’a petrecut sunt un indiciu de lipså sau de tulburare gravå de con¿tiin¡å în timpul faptului.

Examinarea memoriei, cu privire mai ales la faptul incriminat, furnizazå importante indicii.
Neamintirea desåvâr¿itå a faptului (amnesie absolutå) sau amintirea fragmentarå numai (amnesie
relativå), a¿a fel cum obi¿nuit la un om sånåtos nu poate avea loc (cåci nu trebue så scåpåm din
vedere cå ¿i la oamenii sånåto¿i capacitatea memoriei variazå dupå circumstan¡e, dupå interese,
dupå moment, etc.) dovedesc deplin tulburarea con¿tiin¡ei în momentul faptului. (...)

¥n examenul acuzatului (status praesens) se vor cuprinde toate semnele ¿i metehnele
gåsite, exceptându-se stigmatele de degenerescen¡å, dacå se vor fi indicat la antecedentele ereditare.
¥n primul loc expert va indica impresia ce i-a fåcut-o acuzatul; apoi va trece la descrierea tulburårilor
corporale, cu specialå insisten¡å asupra acelora ce-ar putea avea vre-un råsunet asupra vie¡ei
psihice sau ar putca sta în oare-care raport (greutatea corporalå, tremor, reflexe pupilare, reflexe
patelare, sensibilitate, traume, semne sifilitice, simptome pelagroase, alcoolice, infec¡ioase, etc.).
Cu deosebire anomaliile sistemului nervos se vor indica cât mai amånun¡it. Apoi se va indica
starea psihicå sub toate punctele de vedere, aråtându-se cât mai complect posibil facultå¡ile
psihice alterate, pe cari expertul urmeazå så se întemeeze în concluzia raportului såu. Spre acest
scop se vor da dovezi de sine vorbitoare, cum ar fi råspunsurile la anumite întrebåri, fragmente de
scrisori, etc.

¥n ce prive¿te examenul special al stårei psihice se va indica în primul loc starea senzorialâ,
specificându-se pe cât posibil natura iluziunilor ¿i halucina¡iunilor ce le-ar avea acuzatul, precum
¿i func¡ia senzoricå, în domeniul cåreia se cantoneazå (vedere, auz, sim¡ general, tact, miros, gust,
etc.). Cu privire la starea motoricå se vor indica pozi¡iunile ¿i mi¿cårile (manierate, spastice,
paretice, atactice, cataleptice, etc.); apoi tulburårile voin¡ei (apatie, impulsivitate, furie, etc.). Cu
privire la starea afectivå se va indica gradul depresiunei ¿i natura ei (triste¡å adâncå, triste¡å
superficialå); indiferen¡a în raport cu diferite domenii (familie, societate, mediu actual, propiul
såu eu, etc.); gradul expansiunei ¿i natura ei (euforie, veselie mare, veselie superficialå), indicâadu-
se pânå la ce grad starea afectivå se îndepårteazå de la ceea ce-ar putea fi în normal raport cu
împrejurårile. Cu privire la starea intelectualå se vor indica percep¡ia, modul asocia¡iei ideilor
(dupå ritm sau asonan¡å, goanå de idei, inhibi¡ie, etc.), aten¡iunea, memoria, în legåturå cu care
urmeazå a se distinge pierderea desåvâr¿itå a amintirilor pentru un timp dat (amnezie totalå) sau
numai în parte (amnezie par¡ialå), de asemine fal¿ificarea amintirilor, fabulizarea, etc.; judecata,
care trebue så nu se confunde cu memoria...”

Câteva rânduri mai jos, Zosin precizeazå:

„Din acest punct de vedere cu privire la starea psihicå complexå, se vor indica: aspectul
psihic general (delirant, stuporos, normal); ocupa¡iunea (serioaså, neserioaså, nulå); somnul
(lini¿tit, îndelung, pu¡in tulburat etc.); vorbirea: con¡inutul, forma (clarå, monotonå, sgomotoaså,
înceatå, tulburatå, impuls de vorbå, stereotipie, verbigera¡ie, paralogie etc.); scrierea: con¡inutul,
forma (ataxie, tremurare, paragrafie etc.); calcularea; cantitatea ¿i natura cuno¿tin¡elor; orientarea,
dupå timp ¿i dupå loc; ideile (de mårire, de persecu¡ie, de nimicnicie, de gelozie, de reformå; fobii,
obsesiuni, sisteme etc.); ¿i în sfâr¿it starea con¿tiin¡ei în raport cu lumea din afarå ¿i cu propriul
såu eu somatic ¿i psihic. (...)
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¥n diagnoså se va face o recapitulare a simptomelor capitale, fårå nici-un detaliu secundar,
reluiefându-se bine în¡eles semnele patognomonice, ¿i apoi se va numi pur ¿i simplu boala ce ele
o încheagå. Pentru mai multå întårire se va face diagnosticul diferen¡ial, dar fårå a se da raportului
o extindere de prisos, pomenindu-se numai de boalele ce s’ar putea presupune în raport cu
simptomele întålnite. Enun¡area diagnosticului va fi totdeauna absolutå, d. ex. numitul (cutare)
sufere de (sau are) boala (cutare), evitându-se cu desåvâr¿ire expresiile dubioase: probabil, cu
probabilitate, foarte probabil, etc. Când nu s’ar putea conchide în mod absolut la un diagnostic,
de¿i în mod absolut aliena¡ie poate exista, expertul va aråta limpede lucrul acesta, zicând d. ex.
de¿i din semnele constatate asupra numitului (cutare) o diagnoså nu se poate stabili; totu¿i aceste
semne dovedesc o stare de smintire. (...)

¥n ce se atinge de raportul psihiatric verbal, trebue încå så recomandåm a se evita obiceiul
întocmirei în scris a unui raport ¿i apoi cetirea sau rostirea lui. De obicei expertul råspunde verbal
asupra feluritelor chestiuni ce incidental intervin ¿i pe cari el nu le poate prevedea. Dacå el este
numai papagalice¿te pregåtit så råspundå, va face o tristå figurå când circumstan¡ele i-ar cere så
råspundå ra¡ionalice¿te ¿i în special så elucideze elementele noi ce s’ar ivi.”

(Expertiza psihiatricå, lucrare datatå de autor: „Heidelberg, Mai-Iunie-Iulie, 1902".)

Anexa 13Anexa 13Anexa 13Anexa 13Anexa 13

P. ZOSIN, mai 1903

„NEBUNIA LUI EMINESCU
de Dr. ZOSIN

La ’nceput pe când fiin¡å nu era, nici nefiin¡å,
Pe când totul era lipså de via¡å ¿i voin¡å,
Când nu s’ascundea nimica, de¿i tot era ascuns,
Când påtruns de sine însu¿i odihnea cel nepåtruns,
Fu pråpastie? genunå? Fu noian intins de apå?
N’a fost lume priceputå ¿i nici minte s’o priceapå,
Cåci era un întunerec ca o mare får ’o razå;
Dar nici de våzut nu fuse ¿i nici ochiu, care s’o vazå,
Umbra celor nefåcute nu ’ncepuse a se deface,
ªi în sine împåcatå ståpânia eterna pace!

Acel ce-a scris aceste versuri a fost negre¿it croit dintr’o stofå, ce nu se întâlne¿te pe toate
cårårile : a¿a cå faptul de-a fi înnebunit, de-a se fi scoborât sub måsura mintalå, care îngådue încå
cuiva a se men¡ine în mijlocul lumei, a trezit interesul ¿i curiozitatea tuturora, dar mai ales ale celor
cari l’au cunoscut ori måcar l’au cetit. Totu¿ aceastå parte a vie¡ei marelui poet ¿i gânditor este
pu¡in cunoscutå. Pu¡inele indicii ce s’au prezentat pe ici pe colo au contribuit mai mult så
acrediteze pårerea cå geniul este nedeslipit de nebunie, ¿i cå înål¡area excep¡ionalå a cugetului n’ar
putea avea loc de cât cu pre¡ul uneia dintre cele mai dureroase cåderi.

Pe lângå scrisorile surorei lui Eminescu pe cari le-am utilizat în teza mea de doctorat
(Substratul patologic în Pesimismul Contimporan.) vorbind de fondul morbid al lui Eminescu,
împrejurarea de-a fi numit medic al ospiciului de aliena¡i dela Månåstirea Neam¡ului, unde poetul
a fost internat un timp, mi-a permis de-a gåsi încå câte-va documente noi, a¿a cå pot mai în deplinå
cunoa¿tere a adevårului så aduc pu¡inå luminå în partea cea mai tristå a vie¡ei marelui om.
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Neapårat cå indica¡iuni mai amånuntite ar fi fost ¿i mai de pre¡, dar, considerând starea noastrå
înnapoiatå sub raportul psihiatric, catå så ne mul¡umim cu ceea ce avem.

Cå Eminescu era o întruchipare particularå care cel pu¡in pe trei sferturi se înfå¡i¿a cu un
caracter bizar ¿i excep¡ional, chiar patologic în sensul strict utilitarist al cuvântului, nu mai încape
îndoialå. «O figurå clasicå, zice Caragiale, încadratå de ni¿te plete mari negre; o frunte înaltå ¿i
seninå; ni¿te ochi mari; la aceste ferestre ale sufletului se vedea cå cine-va este înåuntru; un
zâmbet blând ¿i adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânår coborât dintr’o veche icoanå, un
copil predestinat durerei, pe chipul cåruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare... A¿a l’am
cunoscut atuncea, a¿a a råmas pânå în cele din urmå momente bune: vesel ¿i trist, comunicativ ¿i
ursuz, blând ¿i aspru, mul¡umindu-se cu nimica ¿i nemul¡umit totdeauna de toate, aci de o
abstinen¡å de pusnic, aci apoi lacom de plåcerile vie¡ei, fugind de oameni ¿i cåutându-i, nepåsåtor
ca un båtrân stoic ¿i iritat ca o fatå nervoaså. Ciudatå amestecåturå! fericitå pentru artist, nefericitå
pentru om!».

Biografiile sale indicå primele simptome de nebunie în anul 1871, adicå pe la 20-21 de ani,
considerând anul såu de na¿tere 1850. Cari så fi fost caracterele acelei nebunii, nu putem ¿ti cu
siguran¡å. Se pare cå fondul såu originar de bizarerie se manifesta mai cu putere, relevând ceea ce
alieni¿tii franceji numesc degenerescen¡å, adicå o stare de desechilibru congenitalå ori ereditarå.
«Atmosfera locuin¡ei lui Eminescu, relateazå un coleg al såu, era infernalå, cåci lui îi plåcea prea
mult cafeaua neagrå ¿i când lucra ma¿ina func¡iona fårå întrerupere. Mirosul cafelei, al spirtului
dela ma¿inå, împreunå cu fumul tutunului care umplea casa cu o cea¡å de nu puteai vedea obiectele
cele mai aproape din caså, îl alunga pe fiecare curând dela Eminescu.» Ceea ce coroboreazå
perfect cu ceea ce zice ¿i d. Maiorescu: «Via¡a lui era neregulatå, adesea se hrånea numai cu
narcotice ¿i excitante, abuz de tutun ¿i de cafea, nop¡i petrecute în citire ¿i scriere, zile întregi
petrecute fårå mâncare ¿i apoi deodatå la vreme neobi¿nuitå, dupå miezul nop¡ii, mâncare ¿i
båuturå fårå alegere ¿i fårå måsurå».

Cum se vede Eminescu prezenta stigmatele psihice ale degenerescentei, ¿i de sigur cå ceea
ce se noteazå în via¡a lui ca simptome de nebunie, pânå pe la vârsta de 30 ani, nu erau de cât accese
episodice ale acelei ståri morbide constitu¡ionale. cu toate aceste Eminescu nu era implicit
condamnat så devie ce-a devenit câtre sfâr¿itul zilelor sale. El putea fi prea bine socotit ca un
degenerat superior, dupå în¡elesul ¿coalei psihiatrice franceze ¿i totu¿i så vie¡uiascå mult ¿i bine,
mårind numårul operelor ce l’au imortalizat. Starea lui de degenerescen¡å nu l’ar fi putut scoate
din mijlocul societå¡ei, dacå nu se alåturau al¡i doi capitali factori morbizi: alcoolismul ¿i sifilisul.
Dacå cum-va Eminescu ar fi scåpat acestor din urmå douå influen¡e vitruitoare, poate ¿i aståzi s’ar
afla printre noi, a¿a distins ¿i bizar precum era.

Cå Eminescu fåcea abuz de båuturi spirtoase ¿i cå devenise sililitic reese din numeroase
documente. [«]¥n 1886, zice D-na Cornelia Emilian, gåsindu-se în Ia¿i, ocupa un loc la biblioteca
Universitå¡ei *, dar n’a ¡inut mult timp; avea ni¿te råni, pe cari medicul le închisese (?) ¿i boala
mintalå i-a revenit a doua oarå. ¥n nebunia sa nu fåcea alt råu de cât, cum întâlnea vre-o tânårå, o
apuca de turnurå, iar când a stricat douå felinare de la uli¡å, autoritatea îndatå l’a închis ¿i l’a trimis
la Neam¡u în casa de aliena¡i.»

¥ntr’adevår iatå adresa Epitropiei generale a casei Sft. Spiridon cåtre Epitropii ospiciului de
aliena¡i de lângå Monastirea Neam¡ :

* „¥n 1886, Eminescu se afla ca sub-bibliotecar la biblioteca centralå din Ia¿i, precum reese
dintr’o adreså din 5 Decembrie 1886, pe care D-l Caragiani, bibliotecarul de atunci, o face cåtre
directorul ospiciului de la Neam¡, unde se afla intemat Eminescu, trimi¡ându-i statul, ca så subscrie de
primirea lefei” (n. a.).
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Iassy, 1886 Noembre 6

Domnilor Epitropi,
¥n urma adresei parchetului de Ia¿i ¿i în baza alåturatului Certificat medical, prin care se atestå

cå pacientele Mihail Eminescu sufere de aliena¡iune mintalå, avem onoare a vå face cunoscut cå
Epitropia generalå a admis intemarea citatului pacient în acel ospiciu ¿i deci la prezentarea lui så
bine-voi¡i a-l intema.

Primi¡i, etc.
Epitropi, N. Gane Director, (x) ¿ef, (x)

Iatå ¿i actul medical:

Constatare medicalå
Subsemna¡ti doctori în medicinå de la facultatea din Paris, etc., în urma requisi¡iunei D-lui

Prim Procuror din 5 Noembre 1886 de a constata starea mintalå a lui Mihail Eminescu, mergând
la arestul comisiei desp. I unde se aflå pacientul, din interogatorul ¿i conversa¡ia avutå cu Eminescu,
am putut constata cå el sufere de o aliena¡iune mentalå cu accese acute, produse probabil de gome
syphilitice la creer ¿i exacerbate prin alcoholism; starea lui este periculoaså atât pentru societate cât
¿i pentru el însu¿i ¿i este neapåratå nevoie a fi internat în o caså specialå spre cåutare ¿i observare
pe un timp limitat, dupå socotin¡a medicului curant.

Dr. Iuliono, Dr. Bogdan Iassy 1886, Noembre 6

Eminescu fu adus la ospiciu în ziua de 9 Noembre 1886. ¥n registrul din acel timp nu sunt
trecute alte indica¡iuni de cât cele urmåtoare:

34 ani (?), ortodox; român; profesiunea liberå; din urbea Ia¿i; boala: Manie furibundå, care
diagnoså e ¿tearså ¿i pus alåturi: Delirium tremens; e¿it vindecat în ziua de 10 Aprilie 1887.

Un gardian de pe acele vremi, care este ¿i aståzi (30 Mai 1903 – n. ns.) în serviciu ¿i care l-a
îngrijit de aproape, ne relateazå cå Eminescu avea perioade de mare agita¡ie, se lovea de pere¡i ¿i
de balcoane, î¿i cauza råni, nu dormea, une-ori mânca foarte pu¡in, se murdårea, fåcea figuri ¿i
murdårea pere¡ii cu escremente, etc. Aproape toatå iarna a fost a¿a; cåtre primåvara anului 1887
se fåcuse bine, dupå care timp a ¿i plecat la data aråtatå.

Nimic mai mult nu se ¿tie asupra vie¡ei poetului în ospiciu. Pe cât se vede starea de care ne
pomene¿te gardianul în simplitatea lui psihiatricå, coroboreazå cu diagnozele trecute în registru:
manie furibundå ¿i mai apoi (subl. ns.) delirium tremens. Aceastå din urmå diagnozå indicå clar
natura agentului våtåmåtor: alcoolul, care reeså ¿i dintr’o scrisoare a D-lui Maiorescu cåtre sora
lui Eminescu din 10 Februar 1888, prin care întreabå: «dacå s’a låsat de båut»...

Cât se atinge de sililis, scrisorile surorei lui Eminescu sunt dovezi neîndoioase. Vindecarea,
ce a motivat eliberarea lui din ospiciu, nu era de cât aparentå. Nu mai târziu de cât dupå vre-o douå
såptåmâni de la plecarea din ospiciu, Eminescu s’a îmbolnåvit foarte greu la Boto¿ani, prezentând
simptome sililitice. Iatå extrase din scrisorile Henrietei Eminescu cåtre D-na CorneliaEmilian:

«3 Mai 1887 (datare gre¿itå; de fapt, este 3 iunie – n. ns.). Doctorii sus¡in cå este la cap o
ranå ca la picioare, din a cårei cauzå nu poate articula nici-un cuvânt...»

«12 Mai 1887. Ordonan¡a este de 3 ori pe zi iod ¿i extern unsori în bae fiartå cu
romani¡å (mu¿e¡el). Azi sunt 6 zile de când este în curå; progresul este pânå în momentul de
fa¡å foarte mic.»

«19 Mai 1887. Sunt pline de råni picioarele.»
«27 Mai 1887. Bietul Mihai a ajuns în starea cea mai teribilå care poate så fie: numai pe mine

må cunoa¿te; eri a avut furie îngrozitoare... S’a ¡inut consiliu de doctori ¿i rezultatul a fost cå
pierderea lui mintalå este din boalå fizicå, adicå totala stricare de sânge.»
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«1 Iunie 1887. De astå noapte lui Mihai îi este mai bini¿or sub o curå foarte serioaså,
fric¡iuni cu mercur într’o cantitate enormå, iod de 6 ori pe zi. Doctorii må asigurå cå în 15 zile
ni-l va da cum a fost venit de la Neam¡.»

Pe cât se pare cura antisifiliticå a avut un efect mul¡umitor, cåci în 20 Noembre 1887, el putu
singur scrie D-nei Emilian: «så nu credeti cå vârsta D-voastrå m’a împedicat de a vå scrie pânå
aståzi, ci îndelungata mea boalå m’a fåcut så fiu foarte descurajat...»

In anul urmåtor el se sim¡i destul de bine ca så poatå så plece la Bucure¿ti. Dar sånåtatea nu’i
fu de lungå duratå; nu trecu un an la mi,jloc ¿i trebui så fie internat în institutul D-lui Prof. ªutu,
unde, cât se crede, prezenta simptomele de paralizie generalå ¿i unde se ¿i stinse în 15 Iunie 1889.

Aceastå scurtå expunere documentatå a vie¡ei morbide a lui Eminescu ne aratå cå avem aface
la el cu douå elemente patologice bine definite: unul constitu¡ional, congenital sau ereditar,
aceastå din urmå presupunere fiind cea mai plausibilå, cåci doi fra¡i ai såi s’au sinucis ¿i sora care
l’a îngrijit era paraplegicå de picioare din copilårie, ¿i altul dobândit prin alcoolism ¿i sifilis. A¿a
cå opiniunea D-lui Maiorescu, cå: «dacå a înebunit Eminescu, causa este esclusiv internå»
trebue¿te modificatå.

¥n ceea ce depindea de ereditate, Eminescu s’ar fi putut men¡ine prea bine: întreaga lui via¡å
ar fi fost un bizar, dar nu mai putin un geniu continuu productiv. Ceea ce a dat caracterul grav ¿i
vulgar boalei sale au fost alcoolismul ¿i sifilisul. Ca psihopat ereditar el ar fi petrecut încå nop¡i
albe, ar fi fåcut orgii, ar fi mistuit narcotice ¿i escitante; dar inteligen¡a sa s’ar fi men¡inut la stadiul
în care a produs versurile citate la început. Ca psihopat alcoolic ¿i sifilitic el a ajuns så aibå
perioade de furie, de incon¿tientå, de prozaicå întunecare a activitå¡ii psihice pânå la gradul de a
utiliza excrementele, etc.

Numai cine l-ar fi våzut în a¿a hal pe sårmanul poet ¿i ar fi în¡eles fondul intim al unor atari
manifesta¡iuni, numai cine nu crede cå nebunia în sensul strict al cuvântului este însu¿irea
implicitå a geniului, numai cine î¿i då socotealå cå nebunia, orice formå ar îmbråca, comportå în
strict în¡eles pe lângå o abatere ¿i o scoborâre mintalå, numai acela poate în¡elege ¿i, prin
documentele ce le invocåm în sus¡inerea tezei noastre, se poate convinge cå ceva dobândit putea
anihila mintea ce se înål¡ase pânå acolo cå

Umbra celor nefåcute nu ‘ncepuse-a se desface
ªi în sine împåcatå ståpânea eterna pace!

Monastirea Neam¡, 30 Mai 1903.”

Anexa 14Anexa 14Anexa 14Anexa 14Anexa 14

ANALELE Societå¡ii Academice Române, 1904

Pagina 18:
„ªEDINªA DELA 28 MAIU 1904

Pre¿edin¡a d-lui I. Kalinderu.
D-l T. Maiorescu prezentå în dar 25 volume manuscripte ¿i 72 volume bro¿uri tipårite,

råmase din biblioteca pårintelui d-sale, Ioan Maiorescu, zicând cå ele nu pot avea un loc mai bun
¿i o mai bunå întrebuin¡are decât în biblioteca Academiei.
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Agen¡ia diplomaticå a ¡årii la Sofia trimite în dar volumul XIX din publica¡iunea bulgarå:
Culegere de folklore, de ¿tiin¡å ¿i de literaturå, Sofia, 1903.”

Pagina 19-20 (continuare):

„LISTA MANUSCRIPTELOR DÅRUITE ACADEMIEI ROMÂNE DE D-L

T. MAIORESCU.
1. Colec¡iune de poezii populare ¿i lirice, între cari : «Istoria a unue vetiaz anume Doncilå».

– «Cântecul lui ªtefan Vodå cu a lui Costantin Vodå când l-au tåiat împåratul împreunå cu cinci
beizadele a lui. S’au sfâr¿it la 1809 Mai 24.» – «Gromovnic a împåratului Iraclie ce au fost cetitor
de stele...». – La sfâr¿itul volumului se aflå câteva poezii grece¿ti. – Sec. XIX, in-8°, pag. 206.

2. Psaltichie româneascå. – Sec. XIX, in-4°.
3. «Ritoricå». -Sec. XIX, in-4°, pag. 145.
4. «Mårturie pentru sf[â]ntul Calist, al lui Meletie al Athiniloru din Biséricésca istorie».

Scris la 1796 de Theofan monahul. – Sec. XVIII, in-4°.
5. «Proimion a lui Neofit Peloponisanul ierodiaconul ¿i marele dascålu alu Bucure¿tiloru».

– Sec. XIX, in-4°, foi 78.
6. «Theatron politicon». Tomul al treile. – Sec. XlX, in-4°, pag. 215.
7. «Elisaveta sau cei surguni¡i în Såberiia. S’au prescris în ora¿ul Nicolaev în anul 1830 de

Alexandru Ro¿culescu». – Sec. XIX, in-4°.
8. «Cuvânt pentru viitoare giudecatå ¿i pentru sfår¿itul lumii. 1815». – Sec. XIX, in-4°.
9. «Tretaj pentru tihnologhiia etimologhii. Theofan, 1810». – «Bunele nåravuri. 1812,

Theofan Ioanu». «Învå¡åturå în scurt pentru cre¿tinåtate». – Sec. XIX, in-4°.
10. Psaltichie româneascå ¿i greceascå. – Sec. XIX, in-4".
11. «Istoria lui Gil Blas de Santilana. Carté a ¿epté. Am sfår¿it tålmåcire, 1843 Mart. 25.

Socola». – Sec. XIX, in-4°, pag. 338+296.
12. «Pravoslavnicå învå¡åturå adecå Bogoslovie cre¿tinescå». – Sec. XlX, in-4°, foi 146.
13. «Carte ce så nume¿te Zåbava fandasiei. S’au scris acum... tomul 1 în anii... 1802». –

Sec. XlX, in-4°, foi 118.
14. Colec¡iune de poezii, cântece rumâne¿ti. – Sec. XlX, in-4°, foi 177.
15. «Bisericésca istorie». Tomul I. 1838. Scriså de Medelniceriul Gheorghie Vrabie când

învå¡a în Seminaria Socolei. – Sec. XIX, in-4°.
16. Istoria evului vechiu, «se nume¿te Istorie de ob¿tie a lumii. Scriså în Seminariul Socola,

la 1823, de Ioan Nanu.» – Sec. XIX, in-4°.
17. «Via¡a pré cuviosului pårintelui nostru Vasilie cel nou, scriså de Grigorie ucenicul lui...»

Scriså cu cheltuiala Arhimandritului Chiril Nem¡anul, egumenul m-rii Rå¿ca, la anul 1799.» – «A
sfântului pré cuviosului pårintelui nostru Theodor ce au fostu ¿i Episcopu Edesului capete a
faptelor celor bune». – Sec. XVllI, in-folio.

18. «Tomul al doilé a lui Iliodor. S’au scris de Grigori Hudici pisaru ot Episcopia Romanului
la velet 1784». – Sec. XVIII, in-fol., foi 97.

19. «Cårticicå sfåtuitoare pentru påziré celor cinci sim¡iri ¿i a nålucirei ¿i a min¡ii ¿i a inimii...
s’au tålmåcit la 1819». – Sec. XIX, in-folio, pag. 491.

20. «Pentru pustietate sau sånguråtate, din cartea ce så nume¿te «Oczentie. S’au scris la
1779 de Gheorgache vel Clucer.» – Sec. XVIII, in-fol., pag. 228.
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21. «Geografie a tuturor ståpânirilor dupå alfavita. Scriså în anul 1834 de Ioan proin
eclisiarh». – «Jurnalul mergerii boerilor deputa¡i în ºarigrad la anul 1822». – Sec. XIX, in-fol.,
pag. 227.

22. «Theatron politicon, adicå priveli¿te politiciascå. S’au scris de Ianachi Rugi(nå) la lét
1787.» – Sec. XVIII, in-fol., pag. 152.

23. «Enhirid adecå mânélnic al dreptslåvitoriului hristian. Scris grecé¿te de Alexandru
Sturza, typårit în Petrupoli, ¿i håråzit sfintei sobornice¿ti ¿i apostole¿ti beserici a lu Hs. : 1828».
– Sec. XIX, in-fol., pag. 242.

24. «Hronograful sfântului Dimitrie Rostovschi». – «A lui Iliodoru Istorie ethiopenescå.
Carté 6. Scris de Grigorie Cumpånå cântåre¡ul la anii 1811 în sf. Episcopie Hu¿ului.» – «Istoriia
Aretusii ¿i a împåratului Iraclie tatål såu». – «Via¡a ¿i petreceré a celoru dentru sfin¡i cuvio¿i
pårin¡ii no¿tri Varlaam ¿i Iosaf Indiianilor. Au scris-o Grigorie, fiul råposatului Ierimie Cumpånå
den sat Pocréca, ¡inutul Vasluiului, la anii 1814.» – Sec. XIX, in-folio.

25. «¥ntåmplårile lui Tilimah, fiiul lui Odiseu. Carté 6». – Sec. XVIII, in-folio.”
(BAR P I, II 10734)

Anexa 15Anexa 15Anexa 15Anexa 15Anexa 15

R. ªUºU, 29 iunie 1904

„EMINESCU LA M-REA NEAMª
Prin 1883 bietul Eminescu fusese lovit de o crudå boalå ce nu l-a låsat în odihnå pânå la

sfâr¿itul vie¡ei. De la 1883, Eminescu tråia numai prin case de sånåtate. A stat destulå vreme ¿i la
M-rea Neam¡, unde, nu e vorbå, era tratat mai omene¿te, de cât ceilal¡i bolnavi.

Se povestesc multe pe socoteala lui Eminescu, cât timp a stat la Neam¡. A¿a, în privin¡a
chipului cum î¿i petrecea zilele, se dau amånunte, ce pânå acuma nu ¿i-au luat încå chip de adevår.
La 5 diminea¡a era treaz. Se îmbråca a¿a pe tåcute, umbla atât de încet, par’cå i era necaz de a trezi
pe ceilal¡i bolnavi, a¿a era de bun în nebunia lui. Nu putea suferi odaia. ¥i plåcea aer, luminå,
naturå. Ie¿ea în cerdac ¿i se plimba de-a lungul lui, ceasuri întregi, recitând versuri, ori poate
versuri, pe care nici nu le-a publicat.

Aceastå plimbare, diminea¡a, ¡inea neîntrerupt vre-o 5 ceasuri, fårå nici o clipå de odihnå,
pânå ce în cele din urmå, de obosealå trebuea så se supue clopo¡elului, care chema pe bolnavi la
dejun. Vara li se servea, ca ¿i azi, prânzul în grådinå.

O maså lungå de lemn, era a¿ezatå în mijlocul grådinei, iar peste dânsa se puneau câte o
lingurå de lemn ¿i o canå pentru apå, care reprezentau tacâmul fie-cårui bolnav.

La dejunul acesta, nu era zi, ca bolnavii så nu se sfådeascå, ba mai mult, så nu se apuce la
båtae, din pricina vre-unei bucå¡i de pâne, ori din pricinå cå un vecin ar fi cåpåtat o por¡ie mai mare
de mâncare.

Eminescu mânca foarte pu¡in. Fire blândå ¿i împåciuitoare, dânsul da de multe ori din
mizerabila lui por¡ie, acelor bolnavi lacomi, så nu audå glasuri de protestare, ori sfezi ¿i pe
deasupra, råcnetele sålbatece al[e] sålbatecilor gardieni.

Peste zi, dacå’i era foame, se pitula pe din dosul spitalului, sårea gardul, apuca peste câmp,
trecând Nem¡i¿orul ¿i fuga fuga se abåtea la crâ¿må de’¿i lua o jumåtate de pâne ¿i un påhar de
vin. Mai mult îi tihnea acestea, a¿a pe negândite, decât dejunul din grådinå.
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Dupå a¿a zisul dejun, se culca pânå la 4, când se trezea ¿i’¿i începea iarå¿i plimbarea prin
cerdac. Singurul såu prieten, singura sa mângâere în acest pustiu, era acest cerdac. Pe la acest
ceas, cerdacul era al såu, cåci ceilal¡i de¡inu¡i (subl. ns.) dormeau. ªi, pe când diminea¡a stråbåtea
de-a lungul cerdacului, ceasuri întregi, ¿optind mereu, dupå ameazå, se a¿eza pe un scaun, cu
picioarele întinse peste coloanele cerdacului, cu mânile încruci¿ate ¿i privirea råtåcitå în våzduh.
Dar oare cine ar putea, ori prin câte cuvinte, spune ce însemnau priviri de ale lui Eminescu? (sic!)

Clopo¡elul de maså apuca pe Eminescu în acela¿i loc, cu aceea¿i privire, îndreptatå spre
aceia¿ parte.

Se poveste¿te cå, într’una din zile pe când sta Eminescu ast-fel, un bolnav, dar råu bolnav,
scåpase din fiare ¿i ståpân pe libertate cum se credea, o luase la sånåtoasa. ¥¿i plånuise ca så treacå
cerdacul ¿i apoi de aci sårind în curte så poatå ajunge în câmpie.

Nebunul e¿ind dete peste Eminescu, trânti scaunul, trânti ¿i pe Eminescu ¿i o ¿terse înainte.
Lui Eminescu nici nu-i påsa. El råmase a¿a cum a vrut nebunul. Doar dacå s’ar fi gândit så

se întrebe de aceastå schimbare, nici încå nu s’ar fi ostenit så o dreagå, stricându-¿i firul gândurilor
lui sublime (sic!).

Suna ceasul 6, când mizerabila maså, cum o poreclise genialul poet, aduna iarå¿i pe to¡i
nebunii în ceatå, ca så sbieretele a mai marilor nebuni (sic!).

Eminescu så fåcea cå mestecå din gurå, înså bietul nu mânca nimica. Era såtul el de via¡å, d-
apoi de mâncare? Ce-i mai trebuea, ce-i mai folosea? De la 8 seara înainte începe timpul când
Eminescu se sim¡ea în culmea fericirii.

Bolnavii se culcau de vreme. Eminescu înså, lini¿tit ¿i tåcut cum era, se ducea în cerdac, ¿i,
în puterea nop¡ei, se låsa legånat de cele mai dulci visuri ¿i iluzii. Cerul ¿i stelele erau par’cå numai
ale lui. Acum înså era nelini¿tit, î¿ întorcea privirea mereu în altå parte; nu-i ajungeau stelele, îi
lipsea ceva mai puternic, ceva pentru care a închinat destul în sublimele lui versuri. Cåta luna, care
înså, la munte råsårea ceva mai târziu, ceia ce ¿i fåcea pe Eminescu, så plângå une ori, så-¿i plângå
durerea, necazurile, suferin¡ele acestei de¿arte vie¡i.

ªi, dupå ce î¿ mul¡umea sufletul cu ceia ce dorea acest suflet, dupå ce dânsul vorbise ¿i
se-n¡elesese cu natura, ce’i mai trebuea, ce mai a¿tepta? Prinsese înså un obicei, ca, înainte de
culcare, så poatå auzi sunetul buciumului, venit din deal ¿i så nu adoarmå decât în armonia acestui
plâns ¿i tânguitor ecou:

Tânguiosul bucium sunå,
L’ascultam cu atâta drag,
Pe când iese dulcea lunå
Dintr’o rari¿te de fag.....

De abea pe la 2 dupå miezul nop¡ei, îl fura somnul pe Eminescu. Pånå s’adoarmå înså,
cerca versuri. Nu-i vorbå, câte gândiri eterne n-au råmas din acele «fugitive» ale bolnavului
de la M-rea Neam¡.

R. ªu¡u.”
(Evenimentul, 29 iunie 1904)

Notå. ¥n variante ulterioare, textul a mai fost cizelat, fiind întårite nuan¡ele care
så reaminteascå cititorului cå Eminescu ar fi fost alienat ¿i internat în balamuc.
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Ilarie CHENDI, 1905

„DESPRE «NEVROZA LUI EMINESCU» DE DR. SUNDA
Vorbisem, în una din informa¡iile trecute, despre ¡inuta pânå la care biograful ¿i criticul pot

så intre în amånuntele vie¡ii unui scriitor pentru a-i explica valoarea crea¡iilor. Am citit, cu acea
ocazie pe Eminescu, aråtând principiul lui potrivnic scrutårilor amånun¡ite. O bro¿urå, apårutå
zilele aceste, tråind despre Nevroza lui Eminescu, må face så reiau tema, pentru ca så aråt cå în
adevår se fac gre¿eli destule în râvna de a ¿ti totul despre via¡a unui autor .

E al doilea caz când doctorii se pronun¡å asupra boalei lui Erninescu în legåturå cu activitatea
lui poeticå. Cel dintâi, d-l. dr. Panait Zosin, påstreazå tonul demn al cercetårilor ¿tiin¡ifice ¿i fårå
nici o vânåtoare dupå idei originale, constatå caracterul organic al pesimismului lui Eminescu. Pe
lângå råul ereditar Zosin gåse¿te cu drept cuvânt ¿i boalele dobândite, pe cum ¿i mizeriile sociale, ca
izvor al pesimismului marelui nostru poet. Cel de-al doilea, d-l dr. Sunda, în numita sa
bro¿urå – despre care permitem afirmarea cå e scriså fårå nici un sistem ¿i în absolutå necuno¿tin¡å
a studiilor analoage germane – vrea så stabileascå o nevrozå specialå «pe terenul degenerescen¡ei
psihice constitu¡ionale» a lui Eminescu.

Amândoi ace¿ti doctori (¿i auzim cå un al treilea, renumitul neurolog ¿i acum academician
dr. Marinescu preparå un studiu complet) î¿i razimå cercetårile lor pe des citatele afirma¡iuni ale
d-lor Caragiale ¿i Maiorescu despre via¡a dezordonatå a poetului ¿i pe crâmpeie din poeziile
cunoscute. Dar, pe când unul ajunge la rezultate fire¿ti, al doilea inventeazå ca din senin o boalå
despre care nici un prieten a lui Eminescu nu are vreo cuno¿tin¡å: cicå autorul Luceafarului ar fi
fost... epileptic.

Asculta¡i pu¡inå argumentare doftoriceascå. Ar fi avut boala asta cumplitå pentru cå ¿i
Creangå a avut-o, iar el era prieten cu Creangå! Ar fi suferit de ea ¿i pentru cå amorul lui nu era
normal, ci anormal, platonic. (Nu e dovedit deloc a fi fost platonic pe toatå linia!) Ar fi fost
epileptic pentru cå avea visuri multe ¿i grele, iar ziua îl chinuia o gelozie fårå seamån. ªi, în sfâr¿it,
pentru cå era excentric ¿i hoinar .

ªtiin¡a e foarte frumoaså ¿i adevårul nu trebuie så supere pe nimeni. Accese de epilepsie a
avut ¿i Napoleon I, încât Eminescu s-ar gåsi în bunå tovårå¿ie. Dar nu în¡elegem u¿urin¡a asta în
argumentare. Dupå teoriile d-lui Sunda, orice poet, care mai ¿i platonizeazå din când în când, mai
viseazå la lunå ¿i pribegie prin crânguri în cåutarea unei ruine, este, trebuie så fie epileptic! N-are
haz!

Bolnav a fost el, nenorocitul nostru Eminescu. ªtiu ¿i eu de la o veche gazdå a mea, la care
poetul locuise înainte de a intra pentru a doua oarå în casa de sånåtate, cå avea nop¡i nelini¿tite.
Târziu, dupå miezul nop¡ii, î¿i lua un cear¿af sau o plapomå în spate ¿i se plimba prin curte, pe sub
tufele dese de liliac înflorit. Dar nimeni din familia la care ståtuse nu-¿i aminte¿te de o cådere în
«boala copiilor», cum zice poporul epilepsiei.

Nu zic cå Eminescu ¿i opera sa n-ar putea fi obiectul unui studiu de patologie ¿i cå doctorii
n-ar avea o foarte frumoaså ocazie de a se distinge. Pentru asta le trebuie mai multe calitå¡i, dacå
e så avem un studiu serios. Så fie mai întâi neurologi speciali¿ti; ¿i din acest punct de vedere avem
destui savan¡i care s-ar putea angaja. Så cunoascå bine opera ¿i via¡a poetului ¿i så nu se
mårgineascå la cele câteva date incerte sau la câteva crâmpeie de versuri, så nu exagereze în a
reduce totul la manifeståri patologice, ¿tiut fiind cå artistul nu redå totdeauna adevårata sa stare
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sufleteascå, ci exagereazå ¿i el la rândul såu, de dragul formei, a efectului sau a capriciului
momentan. Dar mai presus de toate, trebuie så fie un conducåtor cinstit ¿i obiectiv.

O învinuire generalå putem så aducem acestor domni doctori, autori de studii prea u¿oare.
Sunt acum doi ani de zile de când manuscrisele inedite ale lui Eminescu stau la dispozi¡ia oricui.
Se cuprind acolo poezii întregi sau strofe izolate, noti¡e aruncate în treacåt ¿i alte urme, pe cari nu
le po¡i da în vileag, dar cari, toate împreunå, pot servi ca material de pre¡ pentru studiul sufletului
lui Eminescu.

Cu deosebire via¡a eroticå poate fi urmåritå aici mai cu dinadinsul. Am våzut într-un loc un
Gazel foarte limpede, scris la 20 dec. 1873 ¿i cu urmåtorul sfâr¿it:

Un corp am fost îngemånat
Tråind o via¡å obscurå,
Demonic dulce, amoros,
Bolnavå ¿i febrilå.
ªi sufletele noastre-atunci
Pe buze atârnate
S-au contopit în sårutåri,
¥n dezmierdåri, în milå.
Parcå-am trecut noi amândoi
¥n noaptea nefiin¡ei:
Ne-am sugrumat în sårutåri,
Ne-am omorât, copilå!

ªi câte alte pre¡ioase documente n-ar mai gåsi în manuscrise, dacå ar avea råbdarea
con¿tien¡io¿ilor scrutåtori ¿i obiectivitatea adevåra¡ilor oameni de ¿tiin¡å.”

(Text scris în 1905, preluat din volumul Eminescu ¿i vremea sa, îngrijit de R. Voncu – 1999.)

Anexa 17Anexa 17Anexa 17Anexa 17Anexa 17

I. N. ROMAN, 8 martie 1931

„O PAGINÅ INEDITÅ DIN VIAªA LUI EMINESCU,

– AMINTIRILE POETULUI I. N. ROMAN –
Oricât s’ar pårea cå s’a scris suficient despre Eminescu ¿i epoca lui, încå nu s’a spus

cuvântul definitiv nici despre geniala lui operå, nici despre trista ¿i dureroasa-i via¡å.
Din punctul de vedere al istoriografiei, nu se cunoa¿te mai nimic despre copilåria ¿i

adolescen¡a sa. Materialul biografic despre Eminescu se rezumå la «Amintirile» lui Th. V. Stefanelli,
la cele ale lui I. Slavici ¿i la biografia scriså de magistratul Corneliu Botez în volumul «Omagiu
lui Eminescu». Aceastå biografie, bogatå în date ¿i amånunte, este consacratå, pe larg, copilåriei.
¥ntregul material biografic a fost utilizat în monografia lui N. Zaharia: «Via¡a ¿i opera lui
Mihail Eminescu».

Este interesant de observat cå nu s’a scris aproape nimic despre timpul pe care Eminescu
l-a petrecut în Ia¿i, în anii cei mai fecunzi ai geniului såu, de¿i a tråit în mijlocul cårturarilor ¿i
scriitorilor dela «Junimea», «Convorbiri Literare» ¿i «Contemporanul».
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Cu singura excep¡ie a «Amintirilor» lui Gh. Panu – care vorbe¿te mai mult în spirit critic
decât ca biograf, pu¡ine sunt amintirile despre aceastå parte din via¡a poetului. ªi totu¿i Eminescu
s’a bucurat de prietenia multor ie¿eni, din toate straturile sociale. Sunt ¿i aståzi cåteva persoane
– pu¡ine de tot – care l-au cunoscut pe marele poet ¿i filosof ¿i care påstreazå pre¡ioase amintiri
despre dånsul.

Printre ace¿tia e ¿i poetul ¿i scriitorul Ion N. Roman dela Constan¡a – care a stat în anii
tineri în fost capitalå a Moldovei – ¿i cåruia i’am solicitat, prin sumare întrebåri, cåteva
amintiri despre via¡a lui Eminescu.

Transcriem evocårile d-lui I. N. Roman, care alcåtuiesc o tristå ¿i dureroaså paginå din
via¡a lui Eminescu.”

Dupå aceastå prezentare, semnatå de un anume C. Såteanu, urmeazå dialogul
propriu-zis:

„Alecsandri ¿i Eminescu
– Când l-a¡i cunoscut pe Eminescu opera lui era råspânditå în lumea cetitoare?

Geniul såu era apreciat?

– Printre intelectuali, da; popularå înså, nu era! Cåci Alecsandri mai trona ca «rege» necontestat
al; poeziei. Orice produc¡iune a bardului dela Mirce¿ti era un eveniment literar. Poemele ¿i
pastelurile lui se reproduceau în toate publica¡iunile vremii, se tipåreau în cår¡ile dida tioce, se
învå¡au pe dinafarå¿i se declamau pretutindeni, pe scenå, prin ¿coli, la serate ¿i în toate ocaziunile
solemne. ¥n afarå de cercul «Junimii», Eminescu era mult mai pu¡in cunoscut decât Alexandrescu
¿i Bolintineanu ¿i chiar decât Cârlova, Depårå¡eanu ¿i Mihai Zamfirescu.

E drept cå în criticele sale, Maiorescu îl citase îndatå dupå Alexandrescu (eroare: e vorba de
Alecsandri – n. ns.), dar cu câtå sfialå ¿i el! Nici chiar dupå 1881, adicå dupå-ce apåruserå în
«Convorbiri Literare» cele patru «Scrisori» ¿i când opera sa poeticå putea fi socotitå ca definitiv
închegatå, în straturi prea-adânci Eminescu n’a izbutit så stråbatå – poate ¿i unde «Convorbirile
Literare» se adresau elitei intelectuale ¿i prin urmare nu erau destul de råspândite. Numai dupå
prima crizå a bolii sale, a izbucnit dintr’o datå marea popularitate a poetului. La ea a contribuit
chiar nenorocirea ce-l lovise ¿i care-i atrågea compåtimirea ¿i simpatia; a contribuit mult ¿i
«Contemporanul» dela Ia¿i care i-a relevat marele talent, cu toate rezervele ce fåcea în privin¡a
filosofiei ¿i idealurilor sale; a contribuit pånå ¿i cunoscuta epigramå sau mai corect pamfletul lui
Macedonski din «Literatorul»:

Un X, pretins poet, acum
S’a dus pe cel mai jalnic drum, etc...

cu tot valul de indignare ce stârnise ¿i care a fåcut atâta råu... autorului! Ceva mai târziu, când
Maiorescu a tipårit «Poeziile» lui Eminescu în editura «Socec» volumul se vindea ca pânea caldå.
Cred cå pân’atunci n’a fost carte så fi avut un mai mare, sau måcar egal succes de librårie.

Steaua bardului dela Mirce¿ti începuse a påli, ¿i tot mai des ¿i mai ståruitor se punea
întrebarea: Cine e mai mare poet: Alecsandri sau Eminescu? Fire¿te, preferin¡ele celor mai în
vârstå råmâneau pentru Alecsandri, dar admira¡ia noastrå, a celor mai tineri, mergea întregå spre
Eminescu. ¥n el vedeam noi sim¡irea adâncitå ¿i forma renovatå. ¥n jurul numelui ¿i operei sale
formaseråm un adevårat cult.

Versul eminescian
¥n ce må prive¿te, s’a mai întâmplat ca prin 1883–84 så cetesc un ciclu de vre-o ¿apte poezii

lirice ale lui Eminescu în «Familia» la care începusem ¿i eu så colaborez, ¿i så-i cunosc astfel din
timp opera mai complectå. ªi’n legåturå cu aceastå împrejurare pot spune cå poezia «¥n noaptea



LII

vecinicei uitåri» care nu figura în prima edi¡ie «Socec» a lui Maiorescu a fost semnalatå ¿i
comunicatå de mine lui V. G. Mor¡un pentru edi¡ia popularå «ªaraga». ªi nu ¿tiu, – pentrucå n’am
la îndemånå colec¡ia «Familiei» ca så pot controla – dar mie mi se pare cå versul a patrulea din
prima strofå a poeziei «ªi dacå ramuri bat în geam» era:

Så-mi paie cå te-apropii.
egal cu moldovenismul «så-mi parå», ceeace e, de sigur, mai în nota poeziei decât forma în
general admiså:

ªi’ncet så te apropii.
(cu umplutura «încet»). Tot a¿a ultimul vers din strofa [a] doua, în loc de:

La tine-avându-mi gândul –
(cum se vede în cele mai multe edi¡ii), era:

¥nseninându-mi gândul
(cum våd în edi¡ia Ibråileanu) – ceeace e ¿i mai frumos ¿i mai eminescian. ¥n fine, din sonetul
«Ori câte stele» primele douå versuri mi se pare cå sunau:

Ori-câte stele ies din înål¡ime
Oricâte unde scoate ’n fa¡å marea

ceea-ce nu e nici mai frumos, nici mai eminescian decât forma curent adoptatå:
Ori-câte stele ard în înål¡ime,
Ori-câte unde-aruncå ’n fa¡å marea

dar care totu¿i, cu verbele schimbate – dacå se verificå – ar trebui men¡ionatå måcar într’o notå,
ca o formå mai lini¿titå a aceleia¿i imagini.

Dar aceastå chestiune va fi, probabil, puså la punct de editorii lui Eminescu care au interesul
de a-l reda în toate nuan¡ele cugetårii ¿i ale mijloacelor sale de exprimare. Ceeace deocamdatå
poate interesa, este cå poetul a våndut lui Iosif Vulcan ciclul celor ¿apte poezii cu 35 lei – adicå 5
lei bucata – fapt autentic ce mi-a fost confirmat în redac¡ia «Adevårului», prin 1902, de chiar Iosif
Vulcan, venit la Bucure¿ti ca så aprticipe la ¿edin¡ele Academiei Române. De unde urmeazå cå pe
atunci poezia era mult gustatå ¿i apreciatå, dar... nimeni nu dådea doi bani pe ea!

Figura Poetului

– Nu påstra¡i nici o amintire personalå despre Emienscu?

– Aproape nimic! ¥n perioada de efervescen¡å a geniului såu, eu eram incå prin clasele
primare. Despre acel Eminescu – desigur cel mai interesant – ¿i despre chipul cum muncea,
cum î¿i alcåtuia ¿i cizela capodoperele, în odaia lui såracå, deobicei cu cafeaua dinainte
«stând la masa lui [de] brad» în cea mai desåvâr¿itå izolare ¿i såråcie – au scris al¡ii, Slavici
mai cu seamå, dupå cum despre copilåria ¿i adolescen¡a lui au scris cei care l’au cunoscut pe
atunci, colegii såi de ¿coalå, ¿i, dupå-cum în fine, despre impresia pe care Eminescu o fåcea
asupra oamenilor «normali» au scris prietenii lui de mai târziu ¿i mai ales Gh. Panu în prea
interesantele sale «Amintiri dela <Junimea>».

Eu l-am cunoscut pe Eminescu la ultimul banchet al «Junimei» de la Ia¿i, dupå un an de la
stråmutarea «Convorbirilor Literare» la Bucure¿ti. Poetul era dupå prima crizå a bolii sale. Asta
nu înseamnå cå nu-l mai våzusem pân’ atunci. Îl mai våzusem ca toatå lumea, pe stråzile Ia¿ilor;
¿i-l mai våzusem la biblioteca Universitå¡ii vechi (devenitå, între timp, Facultatea de Medicinå – n. ns.),
citind 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
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fåcea slujba aproape cu plåcere. Bibliotecarul titular, profesorul de greacâ Gârcineanu, dådea
foarte rar pela bibliotecå.

Odatå, într-o zi de primåvarå, pe la amiazå, l-am întâlnit pe stradela Universirå¡ii,
coborând spre strada Alecsandri, îmbråcat în haine de doc, albc ¿i curate – ¿i cu mustå¡ile
rase – singura datå când ¿i-a ras musti¡ile. Cu tråsåturile regulate ale fe¡ei sale cezariene
complet degajate, cu pårul negru, bogat, strålucitor, dat pe spate, încadrându-i fruntea latå,
cu zâmbetu-i imperceptibil încremenit pe buze ¿i cu privirea încadratå de nu ¿tiu ce tainicå
melancolie... Niciodatå nu mi s-a pårut mai frumos decât atunci... ¿i acuma, de câte ori våd
fotografiile råmase de la el – sau desemnurile caricaturale ale celor care îi mercantilizeazå
chipul –, de atâtea ori Eminescu din stradela vechii Universitå¡i dela Ia¿i îmi apare în minte,
¿i regret cå nimånui nu i-a dat prin gând så-l fotografieze atunci, deoarece am credin¡a cå
fotografia aceea ar fi råmas fotografia consacratå care ar fi påstrat, în cele mai armonioase
tråsåturi, figura genialului autor al «Luceafårului».

Boala poetului

– Cunoa¿te¡i vre-o întâmplare caracteristicå din via¡a poetului?

– Mai nimic care så merite a fi relevat. Sånåtatea lui Eminescu pårea bunå. Mul¡i îl creeau
chiar cu desåvâr¿ire vindecat ¿i destoinic pentr’o nouå activitate literarå. Boala înså îl submina
continu[u], pe nesim¡ite. Manifestårile ei se accentuau zilnic. Pentru el ¿i pentru sånåtatea sa
Eminescu era de o indiferen¡å de necrezut. El î¿i tråia, în cea mai pregnantå realitate, filosofia
inertå din «Glossa»: nu spera nimic, n’avea teamå de nimic ¿i råmânea la toate rece! Mânca, dacå
avea ce; bea, dacå i se oferea – ¿i dacå i se oferea mult, bea fårå måsurå... Dormea unde apuca...

¥ngrijirile unei mame iubitoare, ale unei surori sau ale unei so¡ii devotate – de care ar fi avut
atâta nevoe – i-au lipsit. ªi ceiace e revoltåtor, a¿i putea zice criminal, e cå nimeni nu i-a venit,
atunci, în ajutor: nici Statul, nici prietenii politici ¿i literari – nimeni!

Am avut întotdeauna, am ¿i aståzi convingerea nestråmutatå cå poetul care a luptat cu
mizeria ¿i cu foamea ca «så toarne ’n formå nouå limba veche ¿i ’n¡eleaptå» ¿i så dea sim¡irilor
celor mai înalte ¿i cugetårilor celor mai adânci atâta gingå¿ie, avânt ¿i conciziune, a murit cu zile...

Eminescu avea nevoe de un tratament serios ¿i de lungå duratå. Cum se vindecase dupå
primul tratament, s’ar fi vindecat de bunå seamå ¿i acum, în urmå, dacå ar fi fost luat în pripå.
Diagnozele postume ale incurabilitå¡ii sale seamånå mai mult a scuze tardive ¿i slabe pentru o
nepåsare condamnabilå. Adevårul e cå îngrijirile ¿i tratamentul medical de care poetul avea nevoe
cereau oarecare sacrificii pe care nu s’a gåsit nimeni dispus så le facå...

¥nlocuit din postul de sub-bibliotecar, Eminescu råmåsese literalmente fårå mijloace de
existen¡å. E drept cå vreo câ¡iva prieteni cåutau så-i vie în ajutor, întrebuin¡ând tot felul de
«trucuri» pentru a nu-i jigni susceptibilitatea... ªi fiindcå e interesant a cunoa¿te câte ceva din
via¡a lui Eminescu din aceastå perioadå, amintesc unul din aceste «trucuri» spre a dovedi cå
poetul le în¡elegea ¿i cå numai såråcia ¿i nevoia, în definitiv, îl silirå så accepte...

Un «maus» la Bolta-Rece

¥ntr’o dupå amiazå Miron Pompiliu veni la mine ¿i-mi spuse:
– Hai så vedem unde-i Mihai; am auzit c’ar fi la Bolta-Rece ¿i må tem så nu se’ncurce.
Ne-am dus ¿i l’am gåsit într’adevår la Bolta-Rece jucând maus la un påhårel de vin cu

profesorul de liceu G. Vârgolici, cu ªtefan Cerchez, profesor la gimnaziul «ªtefan cel Mare» ¿i
nu-mi mai amintesc cu care al¡ii...
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Am luat ¿i noi loc, la mså, fåcând pe Kibi¡ii. Dar jocul n’a mai durat decât pu¡in.
G. Vârgolici s’a ridicat, zicând:
«Eu am stat! Altul mai tare!... Cu norocul tåu, Mihai, cine se poate pune?!...[»]
Eminescu zâmbea. Fårå så spunå un cuvânt, strânse cei 40-50 lei ce-i avea dinainte, îi

strecurå în buzunar ¿i må întrebå:
– Cuno¿ti mausul?
I-am råspuns cå nu; ¿i atunci el îmi dådu pova¡a:
– Så cau¡i så-l înve¡i, pentrucå la jocul åsta nu se pierde niciodatå.
Mi s’a explicat în urmå cå cei trei «parteneri» ai lui Eminescu simulau cå joacå cu el, ca så-

i poatå da, pe aceastå cale, doi-trei poli, ca bani câ¿tiga¡i; ¿i în¡elegerea lor era ca ori de câte ori
deschidea dânsul, ei så se retragå cu orice carte, pretextând cå n’au cu ce ajuta ¿i så’ lase så ridice
potul.

Se pare înså cå Eminescu li-a în¡eles «jocul» ¿i-l acceptase tacit ¿i în resemnare... A¿a, încât
avea toatå dreptatea så-mi spunå, melancolic-ironic, cå «la jocul åsta nu se pierde niciodatå».

Dar nu to¡i prietenii aveau aceea¿i grijå de el. Unii îl antrenau chiar la petreceri våtåmåtoare
sånåtå¡ii. ¥ntr’un rând unul dintre ace¿tia – dacå prieteni li se poate spune – îl luaserå cu ei la un
cules de vii, la Socola, unde au hoinårit toatå ziua ¿i au dormit peste noate, împreunå cu el, într’o
clae de fân. A doua zi Miron Pompiliu s’a dus ¿i l’a adus cu o birjå în ora¿...

ªi a¿a, farå nici o îngrijire ¿i fårå nici un tratament, boala poetului se agrava mereu...

Eminescu în arest

O datå l-am våzut la vechiul teatru de la Copou, la o reprezenta¡ie. Era abåtut, nepåsåtor de
ce era în jurul såu, îngrijindu-¿i rånile dela picioare, nepåsåtor fa¡å de privirile spectatorilor.

Uneori – poate din instinct erotic, sau poate fiindcå moda i se pårea ridicolå, – apuca femeile
de «turnurå» pe stradå…

¥n cele din urmå G. Mor¡un, prefectul poli¡iei, – om cult, mai târziu secretar la Interne sub
Anastase Stolojan – se våzu nevoit så dispue arestarea poetului. Eminescu, bolnav, cu mintea
råtåcitå, fu re¡inut într-o camerå micå la comisariatul Despår¡irii I. Acolo i se dådea de mâncare ¿i
dormea pe o canapea veche cu droturile ie¿ite din rostul lor…

Dupå vre-o trei zile m-am dus så-l våd. L-am gåsit stând lini¿tit pe canapea. M-a recunoscut
imediat ¿i pårea mul¡umit cå m’am gândit la el ¿i cå mai avea cu cine vorbi. L-am întrebat cum o
mai duce ¿i mi-a råspuns:

– Nu se poate mai bine! Dacå a¿i avea jurnale ¿i cafea, a¿ fi omul cel mai fericit din lume!
Am rugat pe comisarul Dioghenide, så-l lase så dejuneze cu mine la o «locantå» din

apropiere, peste drum de «Tufli». Am ob¡inut învoirea, cu obliga¡ia så-l aduc înapoi îndatå dupå
dejun, «ca så nu-¿i gåseascå beleaua cu prefectul».

Eminescu m-a urmat bun, bucuros.
La «locantå» s’a întâmplat så fim singuri, într’o camerå de subsol. O fripturå, suculentå, de

mu¿chiu, pu¡inå brânzå, câteva fructe, un pahar de vin ¿i o cafea l-au înviorat numaidecât.
Contrar obiceiului såu, el începu så-mi vorbiascå despre el, spunându-mi så nu-l cred

«ignorant» ¿i cå cunoa¿te mai multe limbi iar în cele din urmå începu så fredoneze «Cucuruz cu
frunza-n sus», cântec pe care – zicea el – l-a învå¡at în Bucovina…

Vedeam bine cå poetul începea så divagheze.
Mi-a mai cerut vin. I-am råspuns cå nu mai am parale ¿i cå nu-l cunosc pe cârciumar ca så-

i cer pe datorie… S’a recules îndatå ¿i, par’cå ru¿inat, mi-a spus:
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– Påcat, måi frate Roman, cå oameni ca noi n-au avere!...
Apoi dupå o pauzå:
– De ce nu-i scrii Nababului? Eu socot cå ¡i-ar trimite imediat câteva mii de lei… Åla –

n’auzi? – are atâtea bogå¡ii c’ar putea så pardoseascå tot ora¿ul c’un strat de aur!...
Nu mult dupå aceea Eminescu a fost dus la Boto¿ani, unde sorå-sa, Henrietta, bolnavå ¿i ea,

paraliticå, l-a îngrijit...

Tragedia finalå

O ultimå întrebare, cåci ochii d-lui Roman erau înlåcråma¡i: «L’a¡i vizitat ¿i la

Boto¿ani?»

– Nu. La Boto¿ani n’am fost så-l våd. Dar ¿tiu cå ¿i acolo, în ora¿ul såu natal, a întâmpinat
aceea¿i nepåsare generalå. Sorå-sa, Henrietta, – pe care am cunoscut-o ¿i eu în casele doamnei
Emilian, ne istorisise toatå mizeria în care au tråit, ea ¿i fratele ei...

Atunci un cerc de admiratori ai poetului ne-am adunat în casele d-nei Emilian din strada
Vovideniei ¿i ne-am constituit în comitet, în scopul de a aduna mijloace spre a-i veni în ajutor.
Fåceau parte din acel comitet, pe cât îmi amintesc: doamna Cornelia Emilian, o båtrânå inimoaså
peste puterile ei ¿i care nu ¿tiu de ce n’a putea suferi pe Veronica Micle; domni¿oara Cornelia
Emilian, fiica ei; domni¿oara Izabela Andrei, studentå, sclipitoare de inteligen¡å, (acum d-na
Izabela Sadoveanu), inginerul Anton Sc. Savul, (Toni) eu care må însårcinasem ca gazetar, cu
lansarea subscrip¡iei ¿i Arhir, casierul general al jude¡ului Ia¿i (administratorul financiar) însårcinat
så påstreze ¿i eventual så fructifice sumele ce aveau så se adune.

ªi luasem hotårârea ca subscrip¡iile så fie uniforme – 10 bani de fiecare subscriitor – cu
libertatea pentru oricine de a subscrie pe mai multe liste, sau chiar pe aceia¿i listå mai multe
numere – pentru ca toqtå lumea så poatå subscrie ¿i så-¿i dea obolul pentru ajutorarea
nefericitului poet.

Am strâns astfel vre-o ¿ase-¿apte mii de lei (vezi raportul din Liberalul – n. ns.) ¿i i-am
trimis la Boto¿ani, iar Eminescu ne-a mul¡umit într’o scurtå scrisoare, caligrafic scriså,
adresatå D-nei Emilian.

La un moment dat auzisem chiar cå starea sånåtå¡ii i s’ar fi ameliorat, cå a început så lucreze
din nou, cå a scris «Vezi rândunelele se duc»... Ve¿ti bune, dar din nenorocire urmate de altele
rele ¿i nu mult dupå aceea am aflat de ridicarea poetului de cåtrå Veronica Micle, de transportarea
lui la Bucure¿ti ¿i în cele din urmå despre internarea ¿i moartea lui la ospiciul dela Mårcu¡a...

I. N. ROMAN”
(Adevårul literar ¿i artistic, numårul 535, 8 martie 1931.)

Anexa 18Anexa 18Anexa 18Anexa 18Anexa 18

G. CÅLINESCU, 27 octombrie 1944

„MAREªALUL STALIN
O fizionomie hotårâtå – în ipostazul de acum câ¡iva ani – cu profil u¿or oriental, fin ¿i blând,

acesta este mare¿alul Stalin, a¿a de regretabil de pu¡in cunoscut pânå deunåzi la noi. S-au petrecut
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în vecinåtatea noastrå prefaceri sociale istorice, au apårut personalitå¡i de valoare milenarå ¿i noi
ne-am men¡inut într-o primejdioaså ignoran¡å. Izbitoare la mare¿alul Stalin este seninåtatea
zâmbitoare care-i då un humor venerabil ca unul indian de raså, cum era Tagore. Acest calm
superior al ochilor este semnul bårbatului de stat clasic.

Eroarea noastrå stå în a presupune cå Rusia continuå revolu¡ia. ¥n realitate revolu¡ia a luat
sfâr¿it, cristalizându-se, ¿i acum Uniunea Sovieticå se aflå în stadiul construc¡iei. Påråsind orice
ideologie ¿i fåcând analogii cu momente capitale din istoria omenirii, Uniunea Sovieticå înfå¡i¿eazå
azi un adevårat imperiu roman, cu structurå republicanå, intra în faza solemnå a ordinci consolidate.
Dacå Lenin a fost un Cesar al revolu¡iei, mare¿alul Stalin este un Octavian August. Cu imagini
mai recente, el este un Richelieu care zide¿te statul sovietic, înlåturând din cale orice piedicå, ¿i
este fårå îndoialå, dincolo de orice accep¡ie ideologicå, un nou Petru cel Mare, o voin¡å de
construc¡ie statalå uria¿å.

Aceste observa¡ii sunt a¿a de serioase ¿i de adevårate, încât cåpetenia statului. Aceasta
conven¡ionalism*. Måre¡ia mare¿alului Stalin e fåcutå din lini¿te, dintr-o aureolå imenså de
iubire. Poporul rus trece azi prin acea fazå idealå de libertate în care cetå¡eanul î¿i då seama cå
toate imperativele elementare ale patriei eteme sunt exprimate de cåpetenia statului. Acesta conduce
nu prin for¡å, ci prin prestigiu, într-o în¡elegere deplinå cu poporul. Chiar un posibil rus cu
sentimentele vechii aristocra¡ii recunoa¿te cå eliberând teritoriul na¡ional de cotropitorul inamic,
mare¿alul Stalin a binemeritat de la Rusia ve¿nicå. Lenin era un mare bårbat al revolu¡iei, mare¿alul
Stalin este un mare om de stat al Rusiei.

Måre¡ia e mensurabilå ¿i prin incomensurabilitatea spa¡iului supravegheat patern. Ce este
aceastå Rusie sovieticå? O fabuloaså întindere de påmânt pe douå continente, de la Dunåre pânå
la Marea Japoniei, de la Oceanul artic pânå la Mun¡ii Altai. Ape catastrofale stråbat aceste
imensitå¡i: Donul, Volga, Obi, Ienisel, Lena. Solul e presårat cu måri interioare ¿i lacuri cât ni¿te
mâri: Onega, Azovul, Caspica, Marea Aral, lacul Baikal. Spre glacialul Septentrion se îngråmådesc
codrii negri, nestråbåtu¡i de pini ¿i brazi, jos înspre Persia se mi¿cå la vânt foaia latå a smochinului.
Sus pe ghe¡urile din apropierea aurorei boreale samovedul ¿i iakutul aleargå tra¿i în sånii de renii
cu coame crengoase, în Turkestan î¿i clatinå cocoa¿ele cåmila. La un capåt, în Europa, moldoveanu
merge potolit în cojocul lui de oaie, la celålalt capåt, lângå Amur, manciurianul calcå pe tålpi de
pâslå cu mâinile ascunse în largi mâneci. La Omsk laptele împietre¿te de ger, la Samarkand,
izvorul se face fum de secetå.

Acest imens spa¡iu cu geologia lui misterioaså ¿i adesea inexplorabilå a dat sufletului rus de
totdeauna un freamåt de infinitate. Derjavin nu visa decât o glorie na¡ionalå, care înså prin natura
geograficå devenea colosalå:

Gloria mea se va råspândi de la Marea Albå pânå la Marea Neagrå,
Pe tårâmurile stråbåtute de Volga, Don, Neva ¿i Uralul care se rostogole¿te de pe Mun¡ii Rifei:
Nenumåratele popoare nu vor uita niciodatå
Cå eu, cel dintâi, am îndråznit a cânta virtu¡ile Caterinei

ªi Pu¿chin se vede proiectat pe cele douå continente:

Gloria mea va dura atât cât va exista pe påmânt
Un poet, fie ¿i singur pe lume.
Faima numelui meu se va råspândi peste tot
De-a lungul imensei Rusii.
Fiece popor îmi va spune numele :
Mândrul urma¿ al slavului, finlandezul,
Tunguzul, råmas încå sålbatec,
ªi Kalmukul, prieten al stepelor.
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ªeful unui stat a¿a de întins nu poate så nu fie stråbåtut de fiorul sublimitå¡ii råspunderii lui,
intercontinentale. Papii, pårin¡i spirituali ai globului, au avut ¿i au mereu aceastå expresie blajinå
de înduio¿are paternå (må tem cå pentru români, cetå¡eni ai unei ¡åri mici, no¡iunea e încå
inaccesibilå). Fapt este cå ultimele imagini ale mare¿alului Stalin în uniformå ne aduc o fizionomie
din ce în ce mai pårinteascå, cu o privire timidå ¿i purå. Ecranele ni l-au aråtat cu astfel de gesturi
de suavå timiditate primind sabia de onoare din partea d-lor Churchill ¿i Eden. Sfiala e notå
fundamentalå, surprinzând adesea, a personalitå¡ilor imense, suverane, cople¿ite de iubire ¿i de
råspundere.

Noi românii datoråm mare¿alului Stalin, acestui mare om al ultimelor veacuri, nu numai
ruse¿ti dar ¿i europene, gratitudine pentru generozitatea cu care ne-a absolvit de trecutele erori.
Viteaza armatå ruseascå a dezrobit Transilvania noastrå. Bunåtatea ce licåre în ochii genialului
Mare¿al care vegheazå peste destinele unei ¡åri întinzându-se de la Prut pânå la Marea Ohotsk va
în¡elege micile nådejdi ale unui popor de ¡arå strâmtå ¿i ne va ajuta så påstråm toatå Transilvania.”

(«Tribuna poporului», I, nr. 1, 27 octombrie 1944, p. 1 – text preluat din antologia lui
C. Schifirne¡, G. Cålinescu. Culturå ¿i na¡iune, 2002)

*Fraze neinteligibile, conform cu textul din ziarul dupå care s-a reprodus.

Anexa 19Anexa 19Anexa 19Anexa 19Anexa 19

L. ONICESCU

PRIMA SCRISOARE

„AVATARURI

(Titlul original declarat: „Eminescu la M-rea Neam¡ului” – n. ns.)
[A. Z. N. Pop:]
Suplimentar ¿i esen¡ial peste ceea ce se cunoa¿te asupra pacien¡ii lui Eminescu între 1886-1887

comunica memoriul autograf al fostului casier al bolni¡ei de la Neam¡, Leon Onicescu, redactat
la un an dupå moartea poetului ¿i ajuns înaintea primului råzboi mondial în revista «Flacåra»,
în mîinile lui N. Locusteanu, care nu l-a publicat, råmânând inedit pânå la publicarea de fa¡å.
Provenit de la un martor de fiece zi al stagiului poetului la Månåstirea Neam¡, el concordå ¿i
amplificå amånuntele de via¡å a poetului în nefericita lui agonie moralå.

[L. Onicescu:]
«Era în toamna anului 1886, ¿i må aflam ca Casieri Administrator ospiciului de aliena¡i din

Månåstirea Neam¡, când într-una din zile, un gardian din Ia¿i a adus ¿i internat în ospiciu pe
Eminescu, trimis pe cale administrativå cu formalitå¡ile obi¿nuite. Eu eram la Ia¿i a¿a c-a fost
internat în lipsa mea. Personalul inferior al ospiciului nu cuno¿tea cine-i Eminescu ¿i l-a internat
într-o camerå cu mai mul¡i aliena¡i ¿i fårå nici o excep¡iune de tratament.

Cum am ajuns din Ia¿i la Månåstire, m-am dus så våd pe Eminescu. L-am gåsit culcat,
îmbråcat cu haine de spital cu boneta pe cap. I-am dat bunå ziua ¿i l-am întrebat cum se aflå ¿i dacå
este mul¡umit de tratament. Eu îl cuno¿team din copilårie de la Boto¿ani. El nu må cuno¿tea.

Eminescu s-a aråtat foarte mul¡umit ¿i vesel. Observ înså din convorbirea cu el cå nu-¿i
dådea socoteala unde se afla ¿i nici nu era în stare så spuie voiajul din Ia¿i la Monastire. Pe lângå
aceste comisese ¿i mai multe necuviin¡i ¿i må conving cå ra¡iunea-i lipse¿te. Din simplul
råspuns al lui Eminescu, cå era mul¡umit de tratament, se vedea cå aiure¿te. Cåci, cum poate
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Contemporanul nr. 3 (589) din 24 ianuarie 1958
Titlul articolului lui Cålinescu ¿i pasajul din final, referitor la Onicescu
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fi mul¡umit cineva, påzit de gardieni la un loc cu al¡i unsprezece, din care unii furibunzi, ¿i
cari comit tot felul de necuviin¡i.

Am regulat så-i deie o camerå deosebitå ¿i o îngrijire specialå. La câteva zile a venit medicul
ospiciului, dl. dr. Ursulescu ¿i i-a prescris cuvenitul tratament. Pe lângå boala mentalå, Eminescu
avea o ranå la un picior.

Dupå cîteva zile de tratament Eminescu se sim¡ea mai bine, începuse a-¿i reveni în cuno¿tin¡å.
Atunci a våzut unde se afla ¿i a fugit din ospiciu îmbråcat în hainele spitalului. A fost pânå la un
sat din apropiere ¿i, fiind recunoscut dupå haine, a fost adus la ospiciu.

De atunci începuse a deveni trist, melancolic. Aråta mirare pentru ce-a fost adus la Månåstire
¿i cerea så i se permitå sa îmbrace hainele lui. Nu i se putea înså da hainele de teamå så nu fugå.

Eminescu a fost adus la Månåstire într-o complectå lipså. Cu cât era pe el. ¥ntr-o a¿a
mizerie de nedescris.

Gra¡ie tratamentului medical ¿i îngrijirilor particulare Eminescu din zi în zi mergea mai bine
¿i devenea ra¡ionabil, a¿a cå-¿i putea da socoteala de starea lui. Medicul îi interzisese båuturile
alcoolice, cafea ¿i tutun, – îi limitase numårul ¡igårilor, treptat înså, i se permise tot mai mult,
dându-i ¿i chiar câte pu¡in vin. Mâncare îi dådeam din masa mea ¿i mai totdeauna îl luam la mine
la masa. Când era dispus, cînta, recita versuri, spunea anecdote, nu te mai urai cu dînsul.

Cea mai mare pasiune era tutunul, pentru tutun se lipsea de mâncare. Când avea o ¡igarå ¿i
o cafea neagrå spunea cå-i cel mai fericit. Tutun îi dådeam eu fiind cå ospiciul nu dådea, ceea ce
era o cheltuialå sim¡itoare.

Ståteam de vorbå cu Eminescu ¿i-l întrebam: cum se face ca dintr-atâ¡i amici nimenea nu se
interesa de soarta lui, îi ziceam: bine, Domnule Eminescu, D-ta care ai scris atâtea ¿i atâta de bine,
¡i-ai fåcut un renume ¿i acum så n-ai D-ta un ban în pungå ¿i påråsit de to¡i ?

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.

¥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.

Trecuserå trei, patru luni ¿i nimeni nu se interesa de soarta lui Eminescu, el înså devenise cu
totul ra¡ionabil, dar melancolic. Sim¡ea lipsa ¿i mizeria, îi fågåduisem cå dacå va fi corect ¿i nu va
fugi din ospiciu så-i dau hainele lui ¿i el, în aceasta speran¡å, într-una din zile când servitorul meu
îmi scosese hainele så le ¿teargå afarå, Eminescu s-a desbråcat de hainele spitalului ¿i a îmbråcat
pe-ale mele. Servitorul, îngrijat, vine ¿i-mi spune ce-a fåcut Eminescu; ¿i i le-am låsat så le poarte,
cåci hainele proprii ale lui Eminescu erau cu totul uzate.

Eminescu nu era înså cu totul uitat, cåci la câtva timp în douå rânduri, M. Vasiliu a trimis mi
se pare 70 lei pentru a-i procura tutun, bani strân¿i prin subscrip¡iuni de la amicii cei mici.

¥ntr-o vreme a venit la Månåstire D. V. G. Mor¡un, ¿i regretatul profesor Creangå så vadå pe
Eminescu ¿i au stat cu el douå zile – singurii dintre prietenii lui Eminescu – mi-aduc aminte cå era
o iarna mare ¿i gre. Mor¡un ¿i Creangå au adus din partea studen¡ilor din Ia¿i o scrisoare cåtre
Eminescu prin care-i cer învoiere, så deie un ¿ir de reprezenta¡ii în folosul lui Eminescu ¿i el a
refuzat, cu toatå mizeria în care se afla.

Iatå con¡inutul scrisorii studen¡ilor a cåror prevederi s-a realizat pe deplin cu ridicarea
monumentului lui Eminescu :

Ilustre poet,
Iartå nåzuin¡a noastrå dacå ea te-ar jigni întru ceva. Curå¡enia gândului ce urmårim vorbeascå-¡i

în numele  ¿i în ajutorul nostru.
Våzut-am cu întristare în istoria vremurilor apuse cum poe¡ii ¿i geniile, cu cari omenirea se

mândre¿te aståzi, tråit-au în restri¿te traiul lor lumesc. Våzut-am apoi marmora ¿i bronzul nal¡ându-se
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falnic întru amintirea ¿i nemurirea acelor eroi ai gândirei ¿i zisu-ne-am cå mult mat bine-ar fi priit
acelor oameni fårå samån un trai mai lin în vremea vie¡ei decât måre¡ele statui ridicate-n urma lor.
Zisu-ne-am ¿i la tine am gîndit.

Restri¿tea nu e ru¿inoaså în ni¿te vremi de sbucium, cum e vremea noastrå, ståvile¿te rodnicia
unui poet ca tine.

Vroim, dar numai cu încuviin¡area ta så dåm un ¿ir de reprezenta¡ii pentru a-¡i strâge un avut
care så-¡i u¿ureze traiul, så-¡i adåposteascå båtrâne¡ele pe care le dorim cât mai mândre ¿i mai
strålucite.

Vroiam ca slobod de grijele ¿i neajunsurile vie¡ei, så te îndeletnice¿ti în voie cu idealurile ce
¡i-au ¿optit viersurile, cari ne-au mi¿cat atât de-adânc ¿i ne-au stors atâtea lacrimi.

Pleacå-te rugåmin¡ei noastre ¿i învoie¿te pe admiraforii tåi så-¡i dovedeascå nemårginita
dragoste care mi¿cå ¡ara-ntreaga pentru strålucitul ei poet.

Comitetul studen¡ilor : A. Conta, Th. Stratilescu, N. Late¿, George Vasiliu, D. A. Teodoru,
ºurcanovici, D. Neculau, Gr. Gu¡u, L. Grigorescu, St. Nedelcu, J. Panaitescu.

La plecare Mor¡un mi-a dat lei 100 – pentru Eminescu – cu care i-am cumpårat un rând de
haine, cåciulå ¿i ghete ¿i a fågåduit ca va mai trimite.

Totdeauna îndemnam pe Eminescu så scrie ¿i el pretexta cå nu-i dispus. Ca så-i fac ocupa¡iune
îi dådeam de scris în cancelarie ¿i scria cu multå bunåvoin¡å. Mi-aduc aminte într-o zi îi dådusem
så copieze ni¿te tabele de nutriment ¿i el a gre¿it rubricile unde se men¡iona alimentele întrebuin¡ate
¿i vine la mine îngrijat ¿i spune c-a gre¿it tabelele fiind cå a amestecat mazårea cu fasolele.

Dupå ståruin¡ele mele – îmi fågåduise în fine cå va face ni¿te versuri ¿i într-o diminea¡a îmi
aduce versurile «Vezi rândunelele se duc» så le våd dacå-s bune ¿i så le corectez.

Le-am cetit ¿i nu credeam cå le-a scris atunci, fiind cå încå nu era deplin restabilit. A scris
douå exemplare cu acele versuri, – unul l-am trimis, cu o scrisoare a lui Eminescu, d-lui Iacob
Negruzzi, care le-a pus în «Convorbiri literare», cunoscute acum ¿i cåutate de to¡i, ¿i altul scris ¿i
subscris de Eminescu îl påstrez ¿i acum.

L-am îndemnat så mai facå versuri, dar n-a mai fåcut. Se restabilise cu totul ¿i grija nevoiei
îl preocupa.

Voia så iaså din ospiciu ¿i medicul nu-i permitea încå.
S-apropiau sårbåtorile Pa¿telor în 1887 ¿i Eminescu vroia så iaså, medicul chiar îi permise.

Mai mul¡i prieteni îi fågåduise cå vor veni de Pa¿ti la Månåstire så petreacå cu el, între care
Mor¡un, ¿i n-au venit. Trecuse Pa¿tele ¿i Eminescu era neråbdåtor så iaså, n-avea înså bani de
drum. Am cerut 40 lei formal la Epitropia Generalå ca ajutor ¿i i-a acordat, dar din pricina
formalitå¡ilor a întârziat trimitetea sumei.

L-am îndemnat så scrie lui Mor¡un så-i cearå bani ¿i a scris cu mare greutate. Mor¡un
întârzie råspunsul ¿i tocmai dupå plecarea lui Eminescu de la Månåstire vine o scrisoare a lui
Mor¡un cåtre Eminescu ¿i cu un mandat po¿tal de 100 sau 200 lei. Scrisoarea am oprit-o ¿i
mandatul l-am restituit ¿i mi se pare c-am ¿i scris imediat o carte d-lui Mor¡un despre
plecarea lui Eminescu.

Iatå con¡inutul scrisorii d-lui Mor¡un cåtre Eminescu:

Scumpe ¿i ilustre prieten,
De vreo douåzeci de zile sunt la ¡arå, de aceea nu am putut så-¡i råspund îndatå la råva¿ul ce mi-

ai trimis, råva¿ care m-a îmbucurat foarte mult aflând cå în curând vei veni spre Ia¿i, ¿i cå te afli bine ¿i
sånåtos.

Eu unul regret cå nu am putut veni pe acolo de Pa¿ti, dar nådåjduiesc cå d-ta vei putea veni
pe aci, la ¡arå, unde voi cåuta så ai cât se vor putea mai multe distrac¡ii, aer curat... etc.
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Dari ori¿icum, ne vom întâlni în curând. Cu po¿ta de azi î¡i trimit mica sumå ce-mi ceri ¿i te
îmbrå¡i¿ez din toatå inima.

Vecinic ¿i devotat prieten,
V. G. Mor¡un
Cuciula¡i 8 april, 87

Am zis cå banii de la Epitropie ¿i de la Mor¡un au întârziat. Eminescu înså ståruia så plece
cu orice chip.

S-a întâmplat c-atunci un prieten al meu, G. Buzescu, så plece din Monastire ¿i l-a luat cu el
pânå la Pa¿cani, înlesnindu-i voiajul pânå la Boto¿ani. La plecare am dat lui Eminescu 5 lei de
buzunar ¿i i-am oferit un geamantan al meu ca så-¿i puie lucrurile. El a plecat sånåtos, mul¡umit
¿i vesel ¿i eu am råmas satisfåcut cå am avut ocaziune de a îndulci câteva luni de trai din via¡a a
mai tristå a lui Eminescu, atunci când gazetele-l numeau «Ilustrul poet» ¿i el era påråsit într-un
ospiciu în cea mai neagrå mizerie ¿i de unde, numai gra¡ie doctorului Ursulescu ¿i îngrijirilor
mele particulare, a ie¿it cumplect vindecat.

ªi dacå Eminescu ar fi avut tot acea îngrijire ¿i tratament la cel din urmå acces al boalei, ¿i un
trai cum îi recomandase drul Ursulescu, desigur nu se stingea a¿a de timpuriu.

Sfâr¿ind sunt silit så fac o rectificare la o cronicå a d.lui Leon Nicoleanu din «Gazeta
gazetarilor» de la Boto¿ani, intitulatå «Paltonu lui Eminescu».

Istoria paltonului spuså de Nicoleanu este inventatå.
Paltonul ce-l purta Eminescu în urma ie¿irii lui de la Månåstirea Neam¡ului ¿i care, în adevår, cå

era lung peste genunchi, larg în spate, i-a fost dat lui Eminescu de D. Burlå, când Eminescu
a fost trimis din Ia¿i la Månåstire. Se ¿tie cå Eminescu era robust, dar se ¿tie cå dl. Burlå e
mai corpolent decât Eminescu, a¿a cå paltonul trebuie så fie peste genunchi.

¥n iarna 1888 am fost în Bucure¿ti, am våzut pe Eminescu tot cu acel palton – tocmai în
timpul când dl. Nicoleanu spune cå s-a întâmplat istoria paltonului.

Leon Onicescu».
1890 sept.” (Vezi Augustin Z. N. Pop, ¥ntregiri documentare, pagina 146.)

NotåNotåNotåNotåNotå     privind data ¿i cauza redactårii:
„Solicitat în preajma primului råzboi mondial så comunice din observårile sale asupra lui

Eminescu, Leon Onicescu a pus pe hârtie câteva amintiri, expuse greoi. Trimise revistei Flacåra
dupå apari¡ia Vie¡ii lui Eminescu, de Gala Galaction, n-au fost publicate ¿i au fost gåsite
postum în arhiva lui N. Locusteanu” (Augustin Z. N. Pop, Contribu¡ii..., pagina 464).

A. Z. N. Pop, singurul autor care a publicat acest text, nu precizeazå cine ar
de¡ine documentul, afirmând doar cå acesta s-ar gåsi într-o „colec¡ie particularå”.



L. ONICESCU

A DOUA SCRISOARE

(fårå titlu, fårå destinatar, fårå datå – prezentatå de A. Z. N. Pop)
„¥n arhivele personale din Biblioteca Academiei R.P.R. Serv. Manuscrise, se gåse¿te

råspunsul lui Leon Onicescu la un chestionar trimis din Ia¿i, scrisoare în care el declarå, la 21
iunie 1919, din Vaslui:

<¥mi pare bine cå a venit prilejul så-mi reamintesc de ilustrul poet. Regret înså cå n-am avut
prevederea sau, ¿i eu, ca toatå lumea, n-am dat la vreme, destulå însemnatate aceluia care mai
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târziu a fost recunoscut geniul poesiei române. Mai târziu våzând din reviste cå în scrierile despre
Eminescu nu se vorbe¿te nimic despre timpul petrecut de poet la M-rea Neam¡ului – memorisindu-mi
am scris ni¿te însemnåri «Eminescu la M-rea Neam¡ului» ¿i aflândumå în Bucure¿ti (în
1914), le am dat la revista «Flacåra» lui Locusteanu ¿i Galaction så le revadå ¿i se le publice.
A trecut mult timp ¿i våzând cå nu se mai publicå, am scris lui Locusteanu ¿i-mi respunde
(«carta p. din 25 August 1914), cå însemnårile sunt la Galaction. Am scris lui Galaction ¿i-mi
respunde prin revista «Cronica» (No. 35 din Oct. 1915) cå sunt la Locusteanu.

¥n 1916, afândumå în Bucure¿ti, m-am dus acaså la Locusteanu ¿i mi a spus cå au råmas în
biroul de la «Flacåra». A vinit pe urmå resboiul ¿i n-am mai putut face nimic. ªi când acum må
gândeam se-i mai întreb, cum ¿ti¡i, unul a murit (P. Locusteanu, nåscut în 1883 ¿i decedat în
martie 1919 – n. ns.) ¿i eu am remas påguba¿.

Ceea ce pot face acum pentru Dvoastrå este så-mi reamintesc ¿i se reconstitui întru cât va
acele însemnåri – cåci am fåcut ¿i gre¿eala de a nu-mi opri copie – pe lângå cå am låsat ¿i ni¿te
scrisori, din care un manuscris a lui Eminescu, – se mi låsa¡i înså timpul necesar.

Cu poesia «Vezi rândunelele se duc» este adevårat, cå dupå ce au scris-o mi-au dat-o mie s-
o våd dacå-i bunå; ¿i am trimis-o Dlui Iacob Negruzzi la Convorbiri literare.

De o cam datå am început se-mi adun oare care date – cåci de la 1887 sunt 32 ani ¿i se fac
mai mult o povestire, de când a intrat ¿i pânå a e¿it poetul din Ospiciu.>”

(Vezi Augustin Z. N. Pop, Contribu¡ii..., pagina 464.)

NotåNotåNotåNotåNotå: La „Serv. Manuscrise” al Academiei Române numele L. Onicescu este de
negåsit.

Anexa 20Anexa 20Anexa 20Anexa 20Anexa 20

D. VATAMANIUC, 1998

„TOPOGRAFIA CAIETELOR
Caietele Eminescu se prezintå ca unitå¡i independente, de diferite formate ¿i numår de

pagini. Sunt caiete originale, procurate din comer¡, ¿i caiete constituite la Academia Românå din
foile volante.

Eminescu avea concep¡ia sa despre scris ¿i o metodå personalå de lucru. «Ideea cum î¡i vine
– scrie el în caietul 2258, 186 – trebuie scriså, cåci de¿i te sume¡i a o ¡ine minte, înså se-nveche¿te,
se palificå în cap, astfel încât, în loc d-o gândire de aur strålucitor, batem o monedå ¿tearså ¿i
veche, care sunå fals când o pui în urmå pe hârtie».

Potrivit acestui principiu, pe care poetul îl subliniazå, multe însemnåri sunt scrise noaptea,
pe întuneric, ¿i ridicå mari dificultå¡i în descifrare. Eminescu nu are, pe de altå parte, nici o ordine
în utilizarea paginilor ¿i le folose¿te cum îi vine bine, indiferent de destina¡ia ini¡ialå a caietului
original, a caietelor confec¡ionate de el sau a foilor volante.

Impresia dominantå la primul contact cu aceste «caiete» este cea de haos. Perpessicius era
cel mai în drept så vorbeascå, dupå o muncå de uzurå de câteva decenii în descifrarea lor, de
«labirintul dedalic» ¿i de imposibilitatea ståpânirii unui fir al Ariadnei, care så te scoatå la liman
într-o via¡a e om.

Dificultå¡ile cele mai mari le-a ridicat organizarea foilor volante în «corpusuri» care så le
grupeze dupå format ¿i natura textelor. Opera¡ia aceasta, importantå ¿i utilå din toate punctele de
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vedere, este cu neputin¡å de pus în practicå, datoritå metodei de lucru a poetului. Eminescu
folose¿te, pentru acela¿i text, foi volante de diferite dimensiuni ¿i provenien¡e ¿i a¿terne, pe
aceea¿i paginå, alåturi de texte literare, însemnåri din cele mai variate domenii, care merg de la
reflec¡ii filosofice ¿i calcule matematice pânå la nota¡ii strict personale. Preocuparea cu privire la
organizarea foilor volante dupå formatul lor ¿i natura textelor este mai evidentå în «caietele»
2254, 2255 ¿i 2264, programate så grupeze teatrul, proza ¿i articolele politice. ªi aici sunt înså
integrate foi de diferite formate ¿i cu texte din alte domenii. Astfel constituite, «caietele», în
terminologia curentå, sunt în realitate «corpusuri miscelanee».

Eminescu avea, evident, ordinea sa în aceastå «dezordine», unicå în felul ei în literatura
noastrå ¿i, poate, ¿i în cea universalå. Organizarea foilor volante în «corpusuri miscelanee» face
ca pentru unele texte, precum cele de fizicå, de pildå, primele douå pår¡i så fie integrate în
«caietul» 2270, iar celelalte patru în «caietul» 2267. Nu se respectå, cum se vede de aici, succesiunea
numerotårii manuscriselor ¿i se începe cu ultimele pår¡i, pentru a se continua cu primele douå.

Probleme de aceastå naturå se pun ¿i în legåturå cu caietele originale. Acestea sunt procurate
din comer¡, având diferite dimensiuni, care merg de la carnete de note, purtate de poet în buzunar,
pânå la registrele comerciale de fonnat mare. ªi aici ne întâmpinå metoda de lucru a poetului, care
a¿teme pe acelea¿i pagini însemnåri din cele mai variate domenii. Unele caiete originale, ca 2277,
2283, 2292, nu au, în realitate, un sfâr¿it, ci sunt scrise invers.

Mai notåm tot aici cå partea cea mai mare a Caietelor cuprind texte din mai multe epoci, de la cea
preuniversitarå pânå la ultima parte a vie¡ii poetului, iar o parte din ele sunt scrise în germanå.

Sarcina editorului, deloc de invidiat, constå în obliga¡ia, impuså de rigoarea ¿tiin¡ificå, de a
pune ordine în aceastå «dezordine» ¿i de a organiza textele în func¡ie de natura lor. Edi¡iile din
opera lui Eminescu, indiferent de cuprinsul lor, sunt opera editorilor ¿i nu oferå ¿i imaginea
complexå a «caietelor» originale ¿i cu atât mai pu¡in a «corpusurilor miscelanee».

Discu¡ii se poartå în legåturå cu numårul caietelor ¿i se dau diferite cifre. Academia Românå le
catalogheazå într-o suitå care începe cu 2254 ¿i continuå cu 2255, 2256, 2257 , 2258, 2259, 2260,

2261 , 2262, 2263, 2264. 2265, 2266, 2267 , 2268, 2269, 2270, 2271 , 2272, 2273, 2274, 2275A,

2275B, 2276A, 2276B, 2277 , 2278, 2279, 2280, 2281 , 2282, 2283. 2284, 2285, 2286, 2287 , 2288,

2289, 2290, 2291 , 2292, 2306, 2307, 2308, 3215, 5186, 5453. Sunt 47 de caiete originale ¿i
miscelanee. Se alåturå la acestea manuscrisul 1064, cu o însemnare autografå [Ziua de 4/16 fevr.876],
scriså pe un Codex miscelaneus ¿i ¿tearså înainte de a-l împrumuta lui M. Gaster, manuscrisul 1489,
album junimist, în care Eminescu figureazå cu trei versuri din oda lui Hora¡iu, Cåtre Bullatius,
manuscrisul 1829, cu planuri de lec¡ii ale lui Miron Pompiliu, profesor la Ia¿i, prieten cu Eminescu, în
care este inclus ¿i un text al poetului [Påmântul], pregåtit pentru un manual ¿colar, ¿i manuscrisul
3194, Rigatul femeilor sau lumea pe dos, pieså în douå acte, cu patru versuri pe coperta finalå. Este
un caiet de format mijlociu, de 47 file, cumpårat de la un anticar la 9 noiembrie 1904; se desprinde de
aici concluzia cå nu face parte din dona¡ia lui Maiorescu.

Un statut aparte are ¿i caietul 4850, format de registru, de 64 file, care cuprinde acte ¿i
coresponden¡å. Sunt incluse aici cererea cåtre Tribunalul din Boto¿ani, din 5 octombrie 1864,
pentru numire între «practican¡i» ¿i de demisie din slujba de «scriitoriu» la Consiliul jude¡ean din
Boto¿ani, din 5 martie 1865, scrisorile cåtre Maiorescu, din 6 august 1871, 18 iunie 1875, 4
februarie 1884, cåtre Alexandru Samurca¿, din 4/16 noiembrie 1874 ¿i 1 decembrie 1874, cåtre
Vasile Burlå, din 18 august 188534, cåtre Alexandru Vlahu¡å, din 26 ianuarie 1887. Caietul
cuprinde, în copii, 20 de scrisori ale Veronicåi Micle cåtre Eminescu, din 1877-1882. Scrisorile
sunt publicate de Octav Minar în cartea sa Cum a iubit Eminescu, din 1912, primitå råu de
istoricii literari, care o considerå lucrarea unui «necrofor». Nu rezultå înså de nicåieri cå Minar î¿i
propunea så facå o edi¡ie criticå; el întocme¿te cu aceste scrisori ceea ce numim «colaje» ¿i se
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cuvine så-i recunoa¿tem în aceastå privin¡å suficientå îndemânare. Meritul såu indiscutabil constå
în achizi¡ionarea scrisorilor ¿i påstrarea lor cu cea mai mare grijå, pentru a le dona, mai târziu,
Academiei Române.

Probleme deosebite se ridicå ¿i în egåturå cu dimensiunile Caietelor luate în parte ¿i în
totalitatea lor. Ne întâmpinå ¿i aici o mare diversitate de situa¡ii. S-a lucrat în cursul anilor cu mari
aproxima¡ii, iar estimårile dau diferite cifre care merg, dupå câte ¿tim, pânå la 14.000 de file. Este
locul så facem evaluårile pentru fiecare caiet în parte ¿i în totalitatea lor, pentru a ob¡ine cifra cea
mai apropiatå de realitate. Avem, evident, ¿i unele rezerve, pe care le formulåm mai departe.

Caietele originale însumeazå, în general, un numår mic de file, în vreme ce caietele miscelanee
adunå între coper¡ile lor cel mai mare numår de file. Caietele originale apar¡in la patru epoci,
marcate de statutul poetului în via¡a ¿i activitatea sa.

Epocii preuniversitare, când Eminescu face parte din trupele teatrale, îi apar¡ine caietul
3215, de 54 file, care cuprinde piese de teatru din repertoriul lui Iorgu Caragiale. Sunt copiate de
poet: Smeul nop¡ii comedie într-un act, de Hippolite Lucas, Marga Contesa, vodevil tradus din
francezå de T. Profiriu, ¿i O palmå sau Voinicos da fricos, comedie traduså din francezå de D.
Porfiriu. Acestei epoci îi apar¡in mai multe poezii, scrise pe foi volante ¿i integrate în caietele
miscelanee, traducerea tratatului lui E. Th. Rötscher Arta reprezentårii dramatice, repartizatå în
caietul miscelaneu 2254, consacrat dramaturgiei, ¿i romanul Geniu pustiu, trecut în caietul
miscelaneu 2255, destinat de la început prozelor.

Epocii studiilor la Viena ¿i Berlin îi apar¡in caietele: 2276B, 68 file, 2280, 35 file, 2281, 144 file,
2284, 67 file, 2285, 185 file, 2286, 98 file, 2287, 95 file, 2290, 89 file, 2291, 72 file. Sunt caiete, în
general, de format mic ¿i mijlociu, în mare parte caiete-agendå, purtate de Eminescu în buzunar ¿i în
care acesta î¿i face însemnåri la Universitate, la prelegerile profesorilor såi ¿i la cafenea, unde citea
presa vremii. Sunt texte predominant în germanå. Aici gåsim ¿i studiile fundamentale, tot în germanå,
privind psihologia popoarelor. Dintre textele scrise pe foi volante ocupå primul loc traducerea tratatului
lui Kant Critica ra¡iunii pure, integratå în caietul miscelaneu 2258. Caietele din epoca studiilor
universitare cuprind cele mai importante texte privind formarea intelectualå a lui Eminescu ¿i lårgirea
orizontului såu ¿tiin¡ific, ele stând la baza publicisticii sale de mai târziu.

Acestei epoci îi apar¡in ¿i proiectele dramatice, precum ¿i poemele cu desfå¿urare amplå,
råmase în manuscrise. Din ele, Eminescu deta¿eazå secven¡e ca Împårat ¿i proletar ¿i Egipetul,
pe care le elaboreazå în forma definitivå ¿i le publicå în «Convorbiri literare» încå din epoca
studiilor universitare.

Epocii ie¿ene îi apar¡in caietele: 2256, 58 file, 2268, 57 file, 2269, 78 file, 2275A, 155 file,
2278, 83 file, 2283, 155 file, 2289, 89 file, 2306, 170 file, 2307, 84 file. Dintre aceste caiete, douå
– 2288 ¿i 2289 – sunt carnete-agendå, primul, cu însemnåri din epoca revizoratului ¿colar, al
doilea, cu poezii îndreptate împotriva lui D. Petrino ¿i poezii populare.

Alte trei, 2256, 2306 ¿i 2307, sunt registre comerciale, primul, cu poemul Diamantul
Nordului, Gemenii, Umbra lui Istrate Dabija Voevod; al doilea, cu însemnåri din timpul
revizoratului ¿colar, Rugåciunea unui dac ¿i o colec¡ie de irmoase, al treilea, cu extrase din
Oxenstern, documente – -Întrebårile din partea Bucovinei ¿i råspunsurile din partea boierilor
la 1782, Alte ¿apte ponturi de întrebåri din partea Bucovinei, cum se aratå mai gios pe numår,
Întrebårile din partea Bucovinei. Råspunsurile din partea divanului Moldaviei – ¿i traducerea
tratatului lui August Leskian, Manual de limbå paleoslavå.

Celelalte sunt caiete de format mijlociu, dictando, cu un cuprins variat: poezii, prozå, poezii
populare, însemnåri din epoca revizoratului ¿colar.
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Caietul 2275A este un repertoriu destinat inspec¡iilor din timpul revizoratului ¿colar în
jude¡ele Ia¿i ¿i Vaslui. ªcolile sunt înregistrate în ordine alfabeticâ la litera respectivâ. Caietul
2268 are o dublå numerotare a filelor, iar caietul 2289, pregåtit ini¡ial pentru un dic¡ionar de rime,
este numerotat de poet cu 1-105. Lipsesc înså din numerotarea sa filele 5-6, 72--76, 78-81,
83-87, 93.

Epocii bucure¿tene îi apar¡in caietele 2263, 79 file, 2266, 163 file, 2267, 164 file, 2270, 163
file, 2271, 120 file, 2272, 121 file, 2273, 71 file, 2274, 101 file, 2275B, 121 file, 2282, 147 file,
2292, 59 file, 2308, 168 file. În ce prive¿te caietele 2292 ¿i 2308, primul, de format agendå, cu
scrisul invers de la fila 46, cuprinde însemnåri din ajunul pråbu¿irii intelectuale a poetului, al
doilea, de format registru, este numerotat de Eminescu 1-175, fiind destinat ini¡ial pentru dic¡ionarul
de rime. Celelalte caiete sunt de format mijlociu, dictando ¿i pot fi grupate dupå con¡inutul lor.

Caietele 2271, 2272, 2273, 2274, 2275B, liniate, formeazå dic¡ionarul de rime; 2263, numerotat
de Eminescu 1-28, cuprinde însemnåri istorice; 2266 ¿i 2276A sunt destinate însemnårilor
lingvistice; 2277, scris invers de la fila 139, cuprinde prozodie ¿i metricå. În caietele 2279 ¿i 2282

gåsim poezii, între care Afarå-i toamnå, Atât de fragedå, Glossa, Scrisorile.
Epocii bucure¿tene îi apar¡in, înså, numai sub raportul constituirii lor, caietele miscelanee:

2254, 457 file, 2255, 435 file, 2257, 450 file, 2258, 263 file, 2259, 367 file, 2260, 327 file, 2261,
337 file, 2262, 217 file, 2264, 438 file, 2265, 305 file. Caietele grupeazå foi volante de diferite
formate, cu însemnåri din diferite epoci ¿i con¡inuturi din toate domeniile.

Mai unitar este caietul 2264, cu file tot de diferite fonnate. Cuprinde studiul Creditul
mobiliar, concepte, fragmente ¿i articole politice, texte de bazå în stabilirea paternitå¡ii în publicistica
de la «Timpul», din 1877-1883.

Caietele confec¡ionate de Eminescu sau «cusute», cum se specificå în scrisoarea lui Maiorescu
de dona¡ie cåtre Academia Românå, din 1902, sunt integrate în aceste «corpusuri miscelanee».
Caietul 2258 se deschide cu un glosar de termeni populari (fila 1-20), cåruia îi urmeazå traducerea
tratatului lui Kant Critica ra¡iunii pure (fila 20-162); caietul continuå cu foi volante de diferite
mårimi.

Caietul 2265 cuprinde dic¡ionare de rime, pe litere, probabil primele încercåri în acest
domeniu (filele 1-65, 200-292), multe din ele necompletate.

Un interes aparte prezintå, cum vom aråta mai departe, Caietul 2259, ce cuprinde douå
«caiete cusute», în care Eminescu î¿i transcrie poeziile scrise în epoca preuniversitarå ¿i la
începutul studiilor universitare.

Eminescu vorbe¿te, în însemnårile sale din manuscrise, de preocuparea unor intelectuali
pentru economisirea materialului de scris. «Ce înseamnå factul – noteazå Eminescu în manuscrisul
2258, 173v – cå mul¡i au un fel de zgârcenie pentru hârtie?»

O însemnare în germanå, din acela¿i manuscris, oferå ¿i explica¡ia, potrivit cåreia hârtia se
fabricå din materii organice ¿i omul are o mare predilec¡ie pentru orice formå a organicului.
«Ausserdem ist es organischen Ursprungs, und der Mensch hat ausgesprochene Simpathie für
das Organische in jeglicher Form».

Spiritul de economie privind materialul de scris este prezent pretutindeni în manuscrisele
eminesciene. Nu avem în vedere numai foile volante de diferite dimensiuni ¿i provenien¡e, ci ¿i
faptul cå poetul utilizeazå soma¡iile de la Garda civicå, programele de la concerte ¿i reprezenta¡iile
de teatru. Opereazå ¿i decupåri ale unor coper¡i de cår¡i, cårora le då aceea¿i utilizare, ¿i aruncå la
co¿ textul tipårit ca nefolositor pentru a mai fi påstrat în arhiva sa.

Caietele însumeazå, dupå evaluarea noastrå provizorie, 7626 file, fårå så luåm în calcul ¿i
manuscrisul 4850, care reune¿te documente ¿i coresponden¡å, ¿i cele patru manuscrise 1064,
1489, 1829 ¿i 3194, care apar¡in altor domenii ¿i în care gåsim doar câteva rânduri scrise de poet.
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Cifra nu corespunde situa¡iei din manuscrise nici în privin¡a caietelor originale ¿i nici a celor
miscelanee. Multe file råmân nescrise. Caietul 2288, de numai 50 de file, are nu mai pu¡in de 33
file nescrise, caietul 2281, 44 file, caietul 2276A, 77 file, caietul 2265, 179 file. Se gåsesc în
aceastå situa¡ie 15 caiete. Filele scrise sunt, pe de altå parte, de diferite dimensiuni, acoperite cu
scrisul poetului, par¡ial, ¿i gåsim file numai cu câteva cuvinte.

Pentru a avea o imagine exactå asupra dimensiunii Caietelor, luate în totalitatea lor, va trebui
så apelåm la calculator, så înregistråm toate cuvintele ¿i så le repartizåm în pagini standard.
Opera¡ia este posibilå, ¡inând seama cå toate textele din Caiete sunt tipårite în edi¡ia academicå a
operei sale. Aceastå opera¡ie ne va da ¿i o imagine exactå asupra tezaurului lexical din manuscrise.

Pânå atunci, suntem nevoi¡i så ne mul¡umim cu constatarea cå cele 47 de caiete însumeazå
peste ¿apte mii de file, în cea mai mare parte acoperite cu scrisul poetului.”

(Vezi D. Vatamaniuc, Caietele Eminescu. Mitologie ¿i document, 1998 – fragment.)

Anexa 21Anexa 21Anexa 21Anexa 21Anexa 21

MÅNÅSTIREA NEAMªULUI

– împrejuråri ¿i împrejurimi –

Pe la începutul veacului al XIX-lea, cele mai vehiculate informa¡ii despre ansamblul
arhitectonic Månåstirea Neam¡ului (Neam¡ sau Neam¡u) erau: aflatå într-o zonå deosebit de
pitoreascå (în apropiere de Agapia ¿i Våratic, de schitul Duråu, de ruinele cetå¡ii Neam¡ului,
ridicatå de ªtefan cel Mare, de Råzboieni, de Ceahlåu ori de Humule¿tii lui Creangå), dateazå din
1392, când tradi¡ia spune cå a fost fundatå de trei cålugåri, ¿i este unul dintre cele mai importante
låca¿uri de acest gen din ºarå, aici slujind un impresionant numår de cålugåri (prin 1920 erau în
jur de 400). Månåstirea era alcåtuit dintr-un chenar de chilii dispuse pe douå etaje, deasupra por¡ii
de intrare aflându-se o impresionantå clopotni¡å. ¥n interior, se gåse¿te biserica ¥nål¡area, ziditå
din piatrå de ªtefan cel Mare, la 1497, iar în afarå, ca ni¿te ciuperci mai mari råspândite pe o arie
destul de largå, cåsu¡e ale cålugårilor. Biserica ini¡ialå, de fapt, un schit cunoscut cu numele de
Vovidenia (Vovedania, dupå al¡ii), se gåse¿te în apropiere, ca ¿i biserica ridicatå de Alexandru cel
Bun în 1402 (fiul acestuia, ªtefan, î¿i doarme somnul de veci într-unul dintre mormintele månåstirii).
Månåstirea Neam¡ului era ¿tiutå pentru cår¡ile ¿i odoarele ei de pre¡. ¥n secolul al XV-lea, aici a lucrat
¿i Gavril Uric (în formulåri trecute, Gavriil de la Neam¡u, fiul lui Uric), unul dintre cei mai
importan¡i miniaturi¿ti din Moldova. Aici, în 1429, acesta a copiat pentru Alexandru cel Bun ¿i
pentru doamna acestuia, celebrul Tetraevanghel cu miniaturi, ajuns, cum-necum, într-o
bibliotecå din Oxford.

O vreme, la Månåstirea Neam¡ului s-a gåsit un stabiliment pentru invalizi, între¡inut de månåstire,
iar în perioada 1855–1862, aici a func¡ionat un seminar teologic, înlocuit apoi cu o ¿coalå primarå.
Ospiciul, administrat de Epitropia ie¿eanå Sfântul Spiridon, se gåsea la circa 200 de metri de månåstire
(Zosin estimeazå cå distan¡a ar fi de douå ori ¿i jumåtate mai mare). ¥n jur, påduri de brazi. (Vlahu¡å
afirmå cå brazii erau destul de departe ¿i cå, în general, locul nu l-a impresionat.)

Pe timp de varå, Månåstirea Neam¡ului era destul de vizitatå, pentru cei interesa¡i existând
posibilitatea de a închiria, dupå pungå ¿i interes, cai, tråsuri sau care cu boi, cu care så facå turism sau
så iaså de sårbåtori ori la sfâr¿it de såptåmânå într-un loc mai pitoresc, pentru recreere.

¥n lucråri precum enciclopedia Minerva (1930), în legåturå cu månåstirile din România aflåm cå:
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„¥n decursul veacurilor au fost centre de culturå bisericeascå ¿i adåpost de via¡å cuvioaså.
Au dat umili cålugåri, harnici la învå¡åturå, copi¿ti ¿i miniaturi¿ti ai cår¡ilor biserice¿ti, tipografi,
zugravi cu renume, episcopi ¿i mitropoli¡i, cari au fåcut bine poporului român. M.[ånåstirile] în
trecut fiind foarte bogate, au ajutat nu numai pe Români, dar în largå måsurå ¿i pe ortodoxii din
Råsårit supu¿i Turcilor. Multe din ele vitregia vremurilor le-a distrus; via¡a cålugåreascå s’a
împu¡inat. Rostul mare al M.[ånåstirilor] a scåzut mai ales, dupå ce Cuza Vodå le-a secularizat
averile (1863).”

Cât prive¿te strict Månåstirea Neam¡ului, aceea¿i surså informeazå:

„Neam¡u, månåstire în jud. N., înfiin¡atå la 1392 de ni¿te cålugåri. La aceastå månåstire
ªtefan cel Mare zidi o bisericå de piatrå, din care azi nu mai existå de cât clopotni¡a. Månåstirea
N. a avut un rol însemnat în mi¿carea literarå a României. A între¡inut ¿i douå institute de invalizi
¿i de aliena¡i” (subl. ns.).

Subiectul nostru principal fiind ultimii ani din via¡a lui Eminescu, ne atrage aten¡ia în mod
deosebit ultima precizare, privind existen¡a simultanå a douå stabilimente medicale, unul pentru
neputincio¿i, altul pentru sminti¡i. A¿a cum se va vedea, Zosin însu¿i confirmå veridicitatea
informa¡iei.

Peste decenii, în 1968, N. Grigora¿ ¿i I. Capro¿u scriu despre „Vechea månåstirea Neam¡”:

„Un monument bisericesc din cele mai vechi ale Moldovei a fost biserica ridicatå de Petru I
Mu¿at în månåstirea Neam¡. Dupå inscrip¡ia de pe cel mai vechi clopot al actualei månåstiri
(returnat în 1862 ¿i care se folose¿te ¿i aståzi) ¿tim cå biserica exista în 1393. Sigur cå biserica de
lemn a lui Petru I Mu¿at a fost înlocuitå cu una de zid, construitå de Alexandru cel Bun. ¥n
interiorul acesteia a fost înmormântat ªtefan al II-lea, decapitat de nepotul såu Roman al II-lea
la 13 iulie 1447. ªtefan cel Mare a transferat mormântul acestuia în biserica sa, punându-i ¿i o
lespede funerarå.

Dintre construc¡iile actualei månåstiri, lui Alexandru cel Bun îi apar¡ine partea inferioarå a
turnului-clopotni¡å, pe sub bolta cåruia se påtrunde în incintå. Bolta turnului are dublouri în arc
u¿or frânt. Cei care au zugråvit bolta, poate în vremea lui ªtefan cel Mare, dacå nu se va fi fåcut
aceastå lucrare mai înainte, s-au inspirat din romanul religios Varlaam ¿i Ioasaf, care circula în
Moldova încå din a doua jumåtate a secolului al XIV-lea.

Tot Alexandru cel Bun a construit în incinta månåstirii Neam¡ un corp de case în care
poposeau împreunå cu o parte din curteni ¿i membrii familiei sale. Aceasta o dovedesc ¿i documentele
scrise ¿i întårite de domnitor în månåstire. Dintre urma¿ii såi, ªtefan al II-lea, Alexåndrel Vodå ¿i
Petru al II-lea au locuit în aceste case. S-ar pårea cå tot Alexandru cel Bun a ridicat în jurul
månåstirii o incintå rectangularå, cu turnuri la col¡uri.” (Biserici ¿i månåstiri vechi din Moldova).

Balamucul fårå medic
Privitor strict la ospiciul de lângå Månåstirea Neam¡ului, istoria literarå ¿i biografiile nu

abundå în informa¡ii, majoritatea autorilor citându-l pe N. A. Bogdan, care, în ale lui Amintiri
despre Eminescu, îl prezintå ca pe o „caså inchizi¡ionalå”. Dupå gusturi ¿i pricepere, autorii aleg
mai mult sau mai pu¡in din urmåtoarele paragrafe:

„Eminescu era dupå pu¡in timp internat la ospiciul Golia; apoi fu expediat, fårå multå
socotealå, la ospiciul de aliena¡i de la mânåstirea Neam¡, o adevåratå caså inchizi¡ionalå, pe a
cårei poartå onorabilii epitropi ai Spitalului Spiridon ar face bine så punå firma pe care Dante a
scris-o pentru infern[:] «Lasciate ogni sperantza voi che entrate».

Cåci aproape nimeni din cei ce-au intrat odatå în acel låca¿, unde lipsa de supraveghere ¿i
umanitate troneazå, n-a mai ie¿it vindecat ¿i n-a putut suporta supliciul tratamentului de acolo
decât un timp relativ scurt.”
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Ceva date oficiale din epocå a gåsit ¿i a publicat Gh. Ungureanu. Astfel aflåm cå în jurul
datei la care Eminescu a fost internat la Månåstirea Neam¡ului, în ospiciul de acolo se aflau „59
bolnavi, care erau îngråmådi¡i în 7 camere” ¿i care nu-l vedeau prea des pe medic, din moment
ce se depuneau eforturi pentru „ca vizitele så se facå cel pu¡in la intervale de 3 zile ¿i în toate
zilele în cazuri extraordinare”. Gh. Ungureanu mai precizeazå într-o notå: „Cåma¿a de for¡å,
carcera, du¿ul cu apå rece ¿i båtaia erau «medicamentele» ¿i terapeutica uzitatå. Nu ¿tim ce
du¿uri or fi fost, dar ¿tim cå în curte era un butoi cu apå unde erau scufunda¡i pacien¡ii
nesupu¿i. Ospiciul era instalat într-o clådire veche, fostå tipografie – se pare –, care avea un
etaj prevåzut cu un cerdac de jur împrejur. Beciul servea de carcerå, aici erau arunca¡i acei pe
care personalul îi credea periculo¿i. Mai târziu s-au fåcut «carcere» în clådire ¿i dupå ce unii
dintre bolnavi ¿i-au spart capetele de pere¡i au fost cåptu¿i¡i pere¡ii odåii cu saltele.”

Citind cele de mai sus, începi så în¡elegi de ce se spunea cå majoritatea celor care intrau în
acel ospiciu nu-l mai påråseau decât cu picioarele înainte. ªi-atunci, în aceastå luminå, parcå nici
n-ar mai fi de mare mirare faptul cå, la numai câteva luni dupå ceea ce el prezintå drept internarea
lui Eminescu în stabiliment, Mille va cere bani de la popor, pentru a-i îndulci „bolnavului”
ultimele clipe. Pe de altå parte, Vlahu¡å scrie cå, vizitând ospiciul în vara lui 1891, a gåsit „¥n toate
odåile o curå¡enie ¿’o ordine, care ia localului ori-ce aspect de caså de nebuni”.

Informa¡ii despre istoria balamucului de lângå Månåstirea Neam¡ului oferå ¿i P. Zosin, într-
o Dare de seamå despre mi¿carea ¿i asisten¡a aliena¡ilor din ospiciul Månåstirea Neam¡u pe
anul 1903. Biografii lui Eminescu nici måcar nu men¡ioneazå aceastå lucrare. Desigur, când
poveste¿ti via¡a cuiva, nu te preocupå ¿i istoria tuturor locurilor prin care trece acesta. Numai cå
ospiciul de pe lângå Månåstirea Neam¡ului, având o faimå sinistrå, devenea „interesant” nu doar
prin sine, cât mai ales prin modul în care un asemenea loc de spaimå ac¡ionase asupra lui
Eminescu. Stând confortabil cålare pe poeziile lui ¿i pe idei preconcepute, acestor biografi cu ora
le-a lipsit interesul de a se constitui un cât mai complet ¿i mai corect dosar Eminescu spre a fi fåcut
public. ¥mbåta¡i de propriile fraze supte din pix, au uitat o întrebare esen¡ialå. Cåci, chiar nebun
så fi fost Eminescu, cine l-ar fi azvârlit într-un asemenea iad: prietenii sau du¿manii?

Så ne întoarcem la invocata Dare de seamå... a lui Zosin. Aceasta începe cu urmåtoarea
„Noti¡å istoricå asupra ospiciului”, pe care o prezentåm integral:

„Din vremuri vechi, ca ¿i pe la alte månåstiri, se obi¿nuia a se aduce aliena¡i la månåstirea
Neam¡u spre a se curarisi de afec¡iunile lor prin rugåciuni ¿i citiri. Cu siguran¡å se ¿tie înså, cå pe
la anul 1779 stare¡ul Paisie organizase un spital pentru cålugåri zis «bolni¡a båtrânilor» ¿i în
paralel cu aceasta «din mireni parte bårbåteascå cu feluri de neputin¡i ¿i de duhuri necurate
påtimind ¿i neavând unde-¿i pleca capul, îi primea ¿i într’o altå bolni¡å (cu mâncare) de la
trapeza de ob¿tie îi hrånia, ¿i ¿idea pe cât voia, unia ¿i pân la moarte» [conform lui Zosin, citatele
sunt  preluate din Via¡a stare¡ului Paisie (1722–1744)].

Se destinau anumite clådiri pentru sålå¿luirea aliena¡ilor cari se primiau dupå învoialå cu
mai marii månåstirei, Statul neavând nici un amestec ¿i nici interesându-se câtu¿i de pu¡in de
starea aliena¡ilor. Abia tocmai dupå secularizarea averilor månåstire¿ti, la 1 Ianuarie 1863,
ospiciul de la månåstirea Neam¡u se recunoa¿te ca a¿ezåmânt oficial ¿i se pune sub vegherea
direc¡iei sanitare; spre acest sfâr¿it a contribuit mult Davilla, «fiind-cå – zice el într’o adreså –
umanitatea reclamå a se lua cele mai grabnice dispozi¡ii de-a se îmbunåtå¡i ¿i starea serviciului
acestui institut cu un ceas mai ’nainte spre a se face demn de purtarea numirei sale prin introducerea
de noui organizåri chibzuite».

¥n toamna anului 1864 ospiciul este a¿ezat în clådirile în cari se aflå ¿i aståzi (1904 – n. ns.).
¥ntemeiate la 1843, aceste clådiri au servit ca local pentru tipografie de cår¡i religioase pânå în
1857; de la aceastå datå tipografia s’a restrâns în aripa de sud, iar aripa de nord a clådirilor s’a
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afectat pentru seminarie pânå la 1862. Ne mai avându-se altå destina¡ie ca så li se dea, dupå ce
s’au desfiin¡at institu¡iile månåstirei, aceste clådiri råmase goale s’au destinat pentru ospiciu de
în¿i¿i mai marii månåstirei.

Administrat la început de cåtre Stat sub privigherea direc¡iei sanitare, care s’a aråtat de-o
solicitudine vrednicå de toatå lauda pentru acea vreme, la 1 Aprilie 1866 «prin Decretul ¥naltei
Locotenen¡e Domne¿ti No. 370, ospiciul aliena¡ilor din rnånåstirea Neam¡u trece sub d’a dreptul
administrare a onor. epitropiei generale a casei Sft. Spiridon din Ia¿i», care prin Decretul No. 687
orândue¿te ca epitrop la ospiciu pe un ieromonah, care împreunå cu medicul ospiciului «så aibå
o strictå privighere pentru buna rânduialå asupra zisului stabiliment».

¥ncrezåtoare în epitropia localå, care se pricepea în asisten¡a aliena¡ilor tot pe cât se pricepeau
¿i cålugårii, epitropia generalå dispune ca serviciul medical så se îndeplineascå de cåtre medicul
spitalului din Tg. Neam¡u, urmând så vie måcar odatå pe såptâmânå; dar el fire¿te cå venea ¿i mai
rar. Astfel cå vreme de aproape 40 de ani, adicå pânå la 1898, acest ospiciu n’a avut medicul såu
propriu: conducåtorul de fapt a fost intendentul; partea medicalå era încredin¡atå unui profan cu
titlul de medic secundar.

«¥n urma unei denun¡åri prin care se aratå cå la ospiciu s’ar fi comis de cåtre gardieni
maltratåri asupra bolnavilor ¿i din care cauzå unii din ei ar fi murit», prefectura jude¡ului Neam¡u
face o anchetå la 13 Iunie 1891 ¿i dupå ce aratå cari ar fi «måsurile de îndreptare» î¿i încheie
astfel raportul: «Este cu totul insuficient ca bolnavii så fie våzu¡i de medic de 3-4 ori pe lunå ¿i så
fie låsa¡i a fi trata¡i de un om care n’are nici cea mai micå no¡iune de pozi¡ia sa: medicamentele,
al cåror numår este redus la 3 sau 4 pentru toate boalele, nu sunt administrate în modul în care s’a
ordonat, ci se då unul în locul altuia; du¿urile sunt administrate dupå întâmplare».

Cu toate astea starea lucrurilor s’a men¡inut pânå mai eri; dovadå cå la 13 Ianuarie 1898
intendentul ospiciului, dupå ce aratå cå bolnavii sunt a¿a de råi cå violen¡ele lor nu se pot
împiedica «chiar dacå fiecare din ace¿ti bolnavi ar avea gardianul såu ¿i aceasta numai din
cauzå cå nu sunt ¡inu¡i în cåme¿å de izolare pentru fie-care» roagå epitropia generalå «a dispoza
trimiterea cel pu¡in a 30 cåme¿i de for¡å, cåci altfel nu mai putem råspunde de accidentele ce se
vor ivi». ªi-i de notat cå numårul bolnavilor în acel timp nu trecea peste 60.

Cei patruzeci de ani de pa¿alâc intenden¡esc într’atât au influen¡at ¿i dupå ce s’a luat
dispozi¡ia de-a se numi un medic anume pentru ospiciu, cå cei 2 predecesori ai mei medici primari
n’au putut face nimic pentru îmbunåtå¡irea soartei bolnavilor. Numit medic primar al ospiciului în
Mai 1903, am resim¡it adânc influen¡a acelui pa¿alânc; dar hotårât a nu ceda, am realizat parte
din ceea ce credeam cå-i bine ¿i posibil de realizat. Mårturisesc cå tot ce-i posibil n’am realizat,
fiind-cå ospiciul ca ¿i acum 40 de ani, este sub o epitropie localå ¿i ca ¿i acum 40 de ani,
intendentul este un personaj important, atât de important cå nu se sfie¿te de a-mi pune alternativa
sau de a-l agrea necondi¡ionat sau de-a pleca! A¿a cå în loc ca clådirea progresului så meargå
mai departe, våd cå se nårue ¿i din cea ce apucasem så clådesc.”

Din bro¿urica Ospiciul de aliena¡i dela M-rea Neam¡ului, a aceluia¿i doctor P. Zosin, mai aflåm:

„La 1 Septembre 1863, dupå cum se vede din adresa Direc¡iei sanitare No. 5330 din 6
August 63 «prin ¥naltul Decret al Måriei Sale Principelui Domnitor No. 731 de la 31 ale lunei Iulie
expirat, dupå recomanda¡ia Inspectorului general (Dr. Davilla) fåcutå d-lui Ministru din Nåuntru
prin referatul No. 1034, se nume¿te d. Doctor în medicinå Emanoil Lozinschi în vacantul post de
medic al Institutului aliena¡ilor din M-rea Neam¡ului, råspunzându-i-se leafa hotårâtå de lei ¿ease
sute pe lunå dupå statul legiuit». Dr. Lozinschi a fost prin urmare cel dintâi medic, cåruia s-a
încredin¡at dirijarea ospiciului de aliena¡i de la M-rea Neam¡ului.”

„Cea mai mare bibliotecå mânåstireascå”
¥ntre lucrårile contemporane care se referå ¿i la Månåstirea Neam¡ului se numårå ¿i Drumuri

spre mânåstiri (1992), semnatå de Mihai Vlasie:

 „Arhiepiscopia Ia¿ilor
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Mânåstirea NEAMº // cu hramul «¥nål¡area Domnului» // com. Vânåtori-Neam¡, satul
Mânåstirea Neam¡, jud. Neam¡ // ¿os. Piatra Neam¡ – Târgu Neam¡ – Pipirig –Vatra Domei, la 10
km NV de Târgu Neam¡ // mânåstire de cålugåri, 60 vie¡uitori, stare¡ lrineu Chiorbeja – via¡å de
ob¿te

Citoritå în secolul al XlV-lea mai întâi de Petru Mu¿at, apoi de Alexandru cel Bun. Biserica
mare a mânåstirii a fost ctitoritå de ªtefan cel Mare, la 1497 .

¥n incinta mânåstirii sunt douå biserici ¿i douå paraclise: biserica mare «Înål¡area Domnului»
– din secolul al XV-lea, biserica «Sf. Gheorghe» – secolul al XIX-lea, paraclisul «Buna Vestire» –
secolul al XVI-lea ¿i paraclisul «Adormirea Maicii Domnului» – secolul al XVIII-lea.

Arhitectura bisericii mari este specific moldoveneascå din epoca lui ªtefan cel Mare; pictura
originarå s-a mai påstrat în altar, naos ¿i camera mormintelor, în pridvor ¿i pronaos pictura este
din timpul lui Petru Rareå¿; pânå în 1997, când se vor împlini 500 de ani de la sfin¡irea bisericii
lui ªtefan; se preconizeazå restaurarea picturii, precum ¿i a altarului ¿i camerei mormintelor.

Pânå în secolul nostru s-au fåcut restauråri la întâmplare, care au estompat aspectul medieval
al mânåstirii. Ultima restaurare, între anii 1954-1961, a readus la forma ini¡ialå biserica lui
ªtefan ¿i cetatea. Dupå aceea, prin grija mitropoli¡ilor Justin ¿i Teoctist, mânåstirea a cåpåtat
frumoasa înfå¡i¿are, pe care o putem vedea aståzi.

La muzeul mânåstirii se aflå o colec¡ie de artå bisericeascå, sala tiparului ¿i colec¡ia de
obiecte de cult ¿i icoane. A¿ezåmântul posedå cea mai mare bibliotecå mânåstireascå, de 18.000
volume, cu manuscrise de mare valoare (peste 200 în limba slavonå, peste 80 în limba greacå, 150
în limba românå din secolele XIV–XIX).

Mânåstirea Neam¡ a fost unul dintre a¿ezåmintele cu o contribu¡ie deosebitå la dezvoltarea
culturii ¿i artei române¿ti medievale; aici a func¡ionat ¿coala de caligrafi ¿i miniaturi¿ti, întemeiatå
de Gavriil Uric. ¥n secoluI al XVll-lea au tråit aici vesti¡ii cronicari Macarie ¿i Eftimie, iar în secolul
al XVIII-lea Paisie Velicicovski. Veniamin Costache a înfiin¡at, în 1808, o tipografie (care a func¡ionat
pânå în 1882, fiind reactivatå în 1912 – n. ns.).

Specific a¿ezâmântului este ¿i aghiazmatarul din fa¡a mânåstirii, unde la hram se face
sfin¡irea apei. Pentru evlavia credincio¿ilor, în bisericå se aflå o icoanå fåcåtoare de minuni,
Lidianca, aduså de Lidia, donatå lui Alexandru cel Bun, Ia 1401, de loan al Vlll-lea Paleologul.
De asemenea, sfintele moa¿te descoperile în 1986 prin scoaterea asfaltului de pe aleea care
duce la biserica lui ªtefan; gropni¡a cu osemintele cålugårilor ¿i ale osta¿ilor care au apårat
aceastå zonå, precum ¿i sunetele celor 11 clopote.

Aici func¡ioneazå tipografia mitropolitanå, cu 15 lucråtori, monahi ¿i civili, ateliere de
tâmplårie, fierårie etc. // ¥n incinta mânåstirii se aflå Seminarul Teologic al Arhiepiscopiei Ia¿ului.
// ¥n apropierea acestui centru mânåstiresc de mare tradi¡ie pentru ¡ara noastrå, dar ¿i pentru
întreaga ortodoxie, se aflå mai multe schituri, dintre care amintim: Vovidenia, Icoana ¿i Pocrov.
// ¥n aceastå mânåstire a intrat în monahism I.P.S. Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei.”

„Cålugårii acestei Månåstiri erau cei mai învå¡a¡i oameni ai ¡årii”
Prin Internet, la adresa Seminarului teologic Veniamin Costachi de la Månåstirea Neam¡,

gåsim un „Scurt istoric” al acestui institut de învå¡åmânt, din care redåm informa¡iile care ne-ar
putea servi acum:

„Cåutând så desprindem file de istorie legate de existen¡a Månåstirii Neam¡ observåm cå
specificul vie¡ii monahale a fost împletit permanent de activitå¡i noi materializate în ¿coli biserice¿ti,
bolni¡a pentru båtrâni ¿i invalizi, ospicii, farmacii, tipografii, etc. Månåstirea Neam¡ a fost multå
vreme singurul a¿ezåmânt al ¡årii, råspânditor de credin¡a ¿i culturå. Cålugårii acestei Månåstiri
erau cei mai învå¡ati oameni ai ¡årii. Ei dådeau satelor preo¡i, cancelariei domne¿ti functionari, de
aici se alegeau vlådicii ¡årii.

Grija pentru învå¡åturå a fost o preocupare permanentå încå din sec. al XV-lea când exista
pe lângå Månåstire o ¿coala în care s-au copiat foarte multe texte. // Sistemul de ¿colarizare din
secolul al XV-lea era cel specific ¿colii de gråmåtic, ¿coli de chilie, cu pårin¡i initia¡i pe lângå care
se formau fra¡ii rândui¡i de stare¡ul Månåstirii. Despre un învå¡åmânt sistematic (cu programå, cu
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personal didactic, cu cataloage ¿i alte documente de eviden¡å ¿i de urmårire a învå¡åmântului) nu
se poate vorbi la Månåstirea Neam¡ decât din secolul al XIX - lea. Secolele XVI, XVII, XVIII au
fost eclipsate în ceea ce prive¿te învå¡åmântul datoritå momentelor grele prin care trecea Moldova.
// De¿i s-a vorbit de ¿coala lui Ilarie din 1821, de ¿coala lui Neonil din 1834, o ¿coala propriu-ziså
ia fiin¡å în anul 1843[:] ¿coala duhovniceascå a stare¡ului Neonil, care a func¡ionat pânå în
1848. (...)

¥n toamna anului 1864, deci dupå terminarea anului ¿colar 1863-1864, ospiciul din
Månåstirea Neam¡ este recunoscut ca a¿ezåmânt oficial ¿i este pus sub supravegherea direc¡iei
sanitare care se înfiin¡eazå în clådirea ridicatå în 1843 [«]mai jos de odae[»] unde va råmâne
pânå la 23 aprilie 1906 când se va face primul transport de 40 de bolnavi la Socola-Ia¿i.

Timp de peste 40 de ani s-au rânduit mul¡i pacien¡i în ospiciul de boli nervoase de la
Månåstirea Neam¡, instalat în clådirea fostului Seminar. Bolnavii foloseau Movila Unirii ca loc de
destindere din care pricinå unii i-au zis Movila Nebunilor. Este deja cunoscut cå într-o vreme ¿i
poetul Mihai Eminescu a stat în acest ospiciu a¿a cum s-a relatat în câteva numere din ziarul-
revistå a Seminarului de aici ¿i care a råmas nefinalizatå din pricini necunoscute (subl. ns). Totu¿i
V. R. ªu¡u a publicat în Evenimentul nr.112, din anul 1904 un articol intitulat Eminescu la
Månåstirea Neam¡.”

Aceste ultime fraze tulburi prin formulare ne-au determinat så încercåm så aflåm despre ce
ziar-revistå era vorba ¿i ce anume informa¡ii con¡inea acesta referitor la Eminescu. Ni s-a spus cå
autorul textului sus citat este un pårinte profesor, care ne-a asigurat cå unicul temei al acestor
afirma¡ii era articolul lui Rudolf ªu¡u. Reamintim cå ¿i pårintele arhimandrit Benedict, stare¡ul
Månåstirii Neam¡ului, ne-a transmis urmåtoarele:

„Referitor la marele poet Mihai Eminescu nu este men¡ionat nici într-un loc faptul cå el ar
fi fost bolnav ¿i cå a venit la aceastå månåstire pentru tratament”.



Acest foarte scurt drept la
replicå constituie unica mårturie

råmaså de la Eminescu. Este
singura lui reac¡ie publicå fa¡å de
calvarul început din vara lui 1883.
Cât timp presa a folosit formulåri
ambigue, precum „cruda boalå”,
Eminescu nu a putut  så
riposteze, crudå fiind (nu-i a¿a?)
¿i ectima care nu-i trecea decât ca
så reaparå. Paradoxal, obråznicia
lui Mille s-a dovedit a fi  o ¿anså
atât pentru Eminescu, cât ¿i pentru
posteritate.

Odatå ce-i scrie lui Panu cå „¿i
d. C. Mille... a gåsit motiv”, indi-
rect, Eminescu råspunde tuturor gazetelor care sugerau cå s-ar fi alienat.
Contestând folclorul mediatic privind starea lui medicalå, el î¿i define¿te
„nebunia” în termeni lipsi¡i de echivoc: „boala mea pretinså”. Când se
referå la „toate aceste zvonuri... lipsite de orice fundament” (între care ¿i

cel lansat de Mille), Eminescu are sau nu are în vedere întreaga perioadå
de dupå 28 iunie 1883, dar în mod cert se referå ¿i la texte precum cele
apårute în Epoca, la 14 ¿i 15 noiembrie 1886.

Dupå experien¡a lui Mille, cât timp a tråit Eminescu, nici o gazetå n-a
mai cutezat så afirme cå acesta ar fi nebun. Numai dupå dispari¡ia lui,
condeie netrebnice au batjocorit tainele dramei unui destin de excep¡ie.
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Mårturia lui Eminescu este ignoratå de biografi precum:
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A n-o aminti + a mediatiza falsuri = bunå-credin¡å?

De la Månåstirea Neam¡ului, Eminescu însu¿i denun¡å
diversiunea privind pretinsa lui boalådiversiunea privind pretinsa lui boalådiversiunea privind pretinsa lui boalådiversiunea privind pretinsa lui boalådiversiunea privind pretinsa lui boalå
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